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Medarbetare, finansiering, period
Medarbetare
Jan-Ulf Andersson
Donald Broady
Mikael Börjesson
Boel Englund
Christina Florin
Jonas Gustafsson
Inger Hammar
Lena Hammarberg

Ingrid Heyman
Lena Kåreland
Agneta Linne
Lovisa af Petersens
Kerstin Skog-Östlin
Eva Trotzig
Annika Ullman
Monica Langerth Zetterman

Finansierad av RJ,
Kulturvetenskapliga
donationen
Start jan 2000
Slut dec 2005

Fonnering f6r offentlighet

Där finns namn på medarbetarna och annat,
liksom publikationsförteckning och texter att
ladda ned. Vi har förlängd dispositionsrätt
men inte mycket pengar kvar annat än så att
Lova skall kunna doktorera färdigt.
Boel har lovat berätta litegrann om resultaten.
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Kapitalbeskrivning (l)
Biografiska data
namn
födelseår, månad, dag (ååååmmdd)
födelseår, födelseort
dödsår, månad, dag, dödsplats
Verksamhet l ped., kulturell, filantropisk sfärer
Yrke fullständigt
Försörjning
inkomst av anställning
inkomst av tillfällig verksamhet
inkomst av kapital
försörjd av annan
Formering lör offentligtMt

Updated 2003-1 1·04

Inte minst när man tar del av den här vackra volymen
Rummet vidgas
Formgivaren Christer Jonsson hyllar principen att man
ska ta bort skyddsomslaget för det är ett skyddsomslaget
Så inser man att många av temana är desamma som
tilldragit sig intresse inom systerprojekten

ffo-031106.ppt

l~

4 November, 2003 page 3

80

lv'-r· h.RI:>ek r\11'7

~W)f

--

~

Jgl{

~ ~·l

(A'lfcA~~~

'Jt.<A

ff,tt.fl~

- ~" ~ ~ ~ ~~ ~!!Z\.
..__ r:tAM..

+~.x.l.-f ~

CMAVII' M

Kapitalbeskrivning (2)
Boende som vu xen
Östermalm
Kungsholmen
Norrmalm
Södermalm
Gamla stan
Utanför tullarna
egethus
hyreshus
sommarställe
bor med föräldrar
bormedmake
bor med syster /bror
bor med annan kvinna
bor ensam
bor ensam med hemhjälp
Updated 2003-11-04

o;

1."'-J
V ar tlom bott
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Kapitalbeskrivning (3)

r

Socialt ursprung
fars yrke/utbildning
fars position: start, när q. är lO år, vid flytt hemifrån, höjdpunkten
syskonens social positioner
Utbildning
grundutbildning
yrkesutb
akadem. utb
Utlandskontakter
resor
konferenser
"påverkan"
språkkunskaper

Updated 2003-1 1-04

Formsing för offenUighel

Nedärvda tillgångar från barndomshemmet
Förvärvade tillgångar genom skolgång eventuell högre
utbildning
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Kapitalbeskrivning (4)
Egen familj
make och barn
skild l omgift
Socialt kapital
umgänge inom ped. sfär
umgänge inom kult. sfär
umgänge inom fil. sfär
umgänge med andra sfärer
sammanslutningar t. ex. "salonger"
utmärkelser
Updated 2003-11·04

Formering f& offentlighet

Socialt kapital, alltså släktskapsförbindelser, kontakter,
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Kapitalbeskrivning (5)
Organisationskapital
medlem av organisationer
förtroendeuppdrag
"förnyare"
utredningar
föreningar/kårorgan
ställningstaganden
Politiskt kapital
kvinnapolitiskt kapital/ ståndpunkt i centrala frågor
allmänpolitik/partipolitik
"förnyare"

Updatad 2003-11·04

FormaMg f&' offentlighat

Symboliska tillgångar i form av förankring i
organisationer, i politik
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Kapitalbeskrivning (6)

,--

Pedagogiskt kapital
läroböcker
undervisning
föreningar/ kårorgan
ställningstaganden
"förnyare"
Kulturellt kapital
föreningar /kårorgan, lärda sällskap
publikationer
ställningstaganden
"förnyare"
Updated 2003-11·04

Fonnemg f6r offentligtt-l

Inom den pedagogiska världen, den lärda världen
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Kapitalbeskrivning (7)
Filantropiskt/ socialpolitiskt kapital
föreningar/ kårorgan
föreläsningsverksamhet
ställningstaganden
"förnyare"
Religiöst kapital
tillhörighet till religiöst samfund
ställningstaganden
"förnyare"

Updated 2003-11-04

Fonnemo f6r offentlighet

Filantropi och socialpolitik
Religiösa tillgångar
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Början på en kapitalbeskrivning
Ellen Karolina Sofia Key
Ellen Key, författare. FÖDD 11 dec 1849 på
Sundsholm, Gladhammar, Kalmar län. DÖD 25 april
1926 på Strand, Västra Tollstad, Östergötlands län.

Updatad 2003-1 1·04

FormerW\g tör offentf~ghet

11

För varje kvinna gör vi en kapitalbeskrivning
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Exempel på märkning enl TEis
riktlinjer (Text Encoding initiative)
<div type "cap-des 'id="HA-023-1">

'

Eli

Karalina Sofia

<head>
<div type=" io-data
<persName>

Key<lhead>

-;::fe reN e>EIIe
(<g
eName>
< m~m Key s~ma >
<lpersNa
<dateStruct type="birth"> ·
<year value="1855"> 1855<lyear>
dateStruct>
<l div type~ata '>
<div type='~ettb<l on">
<head>Yrke<lhead>
< ><rs type="titlel">författare<lrs><lp> [---l
<l div type='
>

'
Updatad 2003-11-04

Formering för offantrrghet

12

Som förses med uppmärkning enligt riktlinjerna från Text
Encoding initiative som är en de facto-standard för
uppmärkning av bl. a. historiskt källmaterial
Man stoppar inom vinkelparenteser in märkord t ex
forname och surname
Och attribut t ex värdet 1855 för ett årtal
Om man tittar noga så ser man att det finns ett märkord
där ett elemtn börjar och ett annat med ett snedstreck före
när ~mma element slutar,

T e~apitalbeskrivning är alltihop

(J Biogr~fiska data börjar här och slutar här
Z~C\Mt\11\

ffo-031106.ppt
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. Samma struktur återgiven
som lådor i lådor
Kapitalbeskrivning
Huvudrubrik: Ellen Karolina Sofia Key
Biografiska data
Namn

Updated 2003-1 1-~

l

Förnamn: Ellen

l

Efternamn: Key

l
l

FonTiering tör otlentlighet

13

Den här märkningen gör att man håller ordning på
strukturen som också kan återges som lådor i lådor

lNt Ll f.1' lito1J'L911 \~ ~ J,~{,f ltl <;
~
1'\flUk }->u w:> ri"'--~ v-t'-"
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Poängen är bland annat att man presentera och filtrera
materialet på skilda sätt, här har vi ~erstin Skog Ösllins [? ~
kapitalbeskrivning för Ellen Key som på W ebben kan
göras åtkomlig så här, ur alla kapitalbeskrivningarna drar
man här ut förnamn och efternamn som blir ett slags
innehållsförteckning i form av ett personregister där man
kan klicka sig fram, men man kan lika gärna dra fram alla
dom som gått lärarinneseminariet eller som har vissa slag
av religiöst kapital eller vad man vill, bara det är märkt.
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Updaled 2003-11-04
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Fonneri-tg för otfenllighel

Och litegrann i stil med hur vi försökt förstå Stockholm
som geografiskt rum där kvinnorna bor och verkar på
särskilda platser
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Vill vi också förstå det sociala rummet där de vistades
l .:lA< ~J ,P,
och utvecklade sina strategier
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Och då använder vi kapitalbeskrivningarna genom att, till /4.-o '"' 'V\
?.
exempel som här dra fram uppgifter om utbildning,
födelseplats, ålder, sfär där de var verksamma, om de kan
-.:::.--räknas som pionj är
er eller
ej, samt om de var gifta eller ej. l &J l !..J
.............
--,._
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Och när vi med hjälp av korrespondensanalys placerar
kvinnor med liknande egenskaper nära varandra och dom
med olika egenskaper långt från varandra finner vi två
poler: en mer kulturell högerutoch en befolkad av i
synnerhet rtformpedagoger åt vänster.
Jag visar det här bara för att illustrera metoden, dom här
-· b ara pab"'orJa
• de men k an ge en 1'de" om
analyserna ar
ambitionen a~ a wönste.F. '\J.~"' eJl J trl4~ f- Yl.WI4
0

00!1

tM

~

U

ok <=&~~

~

+<.

kJj)-VJC(d.(_

11

('

~-

luv,_

kl<!~ ;
'[kftt p~ hvrr~~

s~.~~

i

>U4~

"

ufr,wt ~,

~ vtq;.e_
~

7"'"' p.,.
""1.1

l ."'";

VVletAivtii~ -

f iv-,;.,.. ... ,'t,.

rcM.b.
( 'uJ.t'lw=:;/-ekJ ~~/,..~.,.{

~

.il. &ww.>~

~ fd.Jte

~J~~~~~~

1

