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Gunnar Kriström 
 
 
 
 

…efter alla upphovsmän, men före DDB och SVAR 
och månne före forskningen i tanken? 
 
 
Detta avsnitt kommer att beröra tiden före skapandet av Demografiska databasen och 
de rön som ledde till SVAR. Slutligen också Forskningsarkivet som är föremålet för 
denna jubileumsskrift. Undertecknad hade förmånen att komma med i ett forsk-
ningsprojekt som benämndes ”Tunaprojektet” med stöd från Riksbankens jubileums-
fond. Det startade under våren 1973 och tog sin utgångspunkt i Egil Johansson 
avhandling ”En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå 
socken 1845 – 1873”. I avhandlingen fanns metodbeskrivning och en gedigen käll-
genomgång som utgjorde grund för projektet.  
 Projektet kom att helt byta inriktning när forskargruppen i stället kom att lägga 
grunden för Demografiska databasen. Många diskussioner och mycken tankemöda 
lades i att systematisera en datainsamling från kyrkboksmaterialet. Att källtroget göra 
en överföring av samtliga uppgifter i husförhörslängderna till maskinläsbart medium. 
Egil Johanssons gedigna kunskap om hur källorna skapats och det dynamiska liv som 
varje volym beskriver skulle återges i datamaterialet. Detta för att framtida forskare 
skulle kunna ställa samma frågor och få svar på ett sätt som motsvarade ett direkt 
studium av ursprungskällorna. 
 Bara att skapa de excerperingsblanketter som kom till användning var för hela 
gruppen några månaders intensivt arbete med ständigt förbättrade förslag. 
 Tuna blev det material som blev pilotprojekt i Haparanda för Demografiska 
databasen. Projektgruppen ansvarade för utbildningen av de personer som utgjorde den 
första gruppen anställda i Haparanda. Medlemmar ur gruppen ledde denna arbetsplats 
initialt och dess första chef, Bi Puranen, kom ur gruppen.  
 Källorna fanns då som nu i original på landsarkiven och för gemene man fanns 
Rekolids mikrofilmer av källmaterialet. Det blev möjligt att kopiera dessa på papper 
och av dessa kopior skapades kopior på kyrkböckerna. Till en början bundna som 
motsvarande originalböcker. 
 När Databasen var ”sjösatt” fick projektet tillåtelse att ändra inriktning. Vi gav 
oss i kast med det som vi kallade ”Rikssamplet”. Huvuduppgiften var att vederlägga 
och besvara frågan – När kan man säga att svenska folket var läskunnigt? 
 Bakgrunden till denna fråga var att i den västerländska forskningen arbetade man 
med begreppet ”literacy”, läs och skrivkunnig. Ett begrepp som för det mesta pekade 
på industrialiseringen som en viktig förutsättning för läs- och skrivkunnighet för de 
breda samhällslagren. Sett med den bakgrunden var det för utländsk forskning 
fullkomligt enfaldigt att dels påstå att svenska allmogen i gemen var läskunnig vid 
1700-talets mitt, dels inte var skrivkunnig i motsvarande omfattning. Undertecknad 
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blev varse detta mycket tydligt vid ett besök hos Francouis Furet’s forskargrupp i Paris 
i november 1973. Där blev det uppenbart att man hade svårt att förklara skillnaden i 
läskunnighet mellan katolska och protestantiska departement. Något som var lätt att 
förstå med våra erfarenheter. Det handlade i grunden om skillnader i sättet att utöva 
sin tro. Därför var vi månne före forskningen i tanken. 
 
Rikssamplet 
För att utstå en metodologisk granskning valde vi att välja källböcker genom ett 
stratifierat slumpmässigt urval. Urvalsgrunden var prosterierna och varje prosteri 
representerades av en eller två församlingar. Inom varje prosteri tilldelades varje för-
samling ett löpnummer. Därefter valdes slumptal ur en slumptalstabell och på detta 
sätt valdes församlingar. Detta för att inte lockas till att använda de äldsta källserierna 
eller de mest lättlästa.  
 När församlingarna var utvalda gjordes en arkivinventering där husförhörs-
längderna granskades till innehåll och kvalitet. Data hämtades sedan ur äldsta bevarade 
bok som innehöll uppgifter om ålder eller födelseår samt någon form av betyg eller 
uppgift om innanläsning. När det var klart vilka böcker som skulle excerperas började 
det omfattande arbetet med att beställa hem mikrofilm att läsa från. I vissa fall 
kopierades böcker och slutligen köptes en del filmer. 
 Det var ett mödosamt arbete att läsa alla böcker på film och att göra sig bekant 
med den nedtecknande prästens handstil och systematik. Varje person granskades och 
ålder och läsförmåga noterades. Uppgifterna sammanställdes församlingsvis och stifts-
vis för att slutligen ge en uppgift för riket som helhet. Totalt bearbetades ca 300 
husförhörslängder innefattande ca 130 000 individer. Det är en del av detta omfattande 
arbete som ligger bakom följande schematiska figur. 
 
 

 
 
Fig.1. Lästraditionens framväxt i Västerås stift enligt ett slumpmässigt urval av församlingar och 
          källor. Resultat totalt och relaterat till födelsekohorten (15 församlingar och 4371 individer). 
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Barnen och metodfrågorna 
För att kunna fastställa en faktisk utveckling av den svenska läskunnigheten gällde det 
att förstå hur man kan använda de källor som från spridda tidsepoker och med olika 
livslängd bidrar med data. En viktig utgångspunkt var att anta att det handlade om en 
läskunnighetskampanj. Man satsade på barnen och fick därmed indirekt med sig 
föräldragenerationen. Läsbetyget anger i vilken omfattning barnet är berörd av kam-
panjen. Proportionen läskunniga ger en antydan om i vilket skede kampanjen befinner 
sig. Med ett sådant synsätt tar det tre till fyra generationer eller ca 100 år för att 
kampanjen skall ha gett fullt genomslag. 
 Denna korta beskrivning ville visa på det grovarbete som var det enda sättet att 
arbeta på innan vi fick möjlighet att föra över källorna på maskinläsbart medium. Inom 
projektet blev skapandet av Demografiska databasen, senare SVAR resultat nog. 
Därmed föll ännu ett stycke på plats i umeforskningens egen mosaik. 
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