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Mall för ”kapitalbeskrivningar”, dvs sammanställning av indikatorer på 
innhav av olika slag av kapital (ung. tillgångar, resurser) som funkar 
som personkaraktäristik i prosopografiska undersökningen, att 
användas inom projektet ”Formering för offentlighet. En kollektivbiografi 
över stockholmskvinnor 1880-1920”. Utskickad 15 nov. 2001 som mejl 
till projektmedarbetarna. 

 
Orig. arkiverat som 011115-ffo-ego-mall-kapitalbeskrivn.docx 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Mejl 2001-11-15: 
 
Date: Thu, 15 Nov 2001 23:02:08 +0100  
To: Jan-Ulf Andersson <jan-ulf.andersson@sophiahemmet.ki.se>, 
Donald Broady <broady@nada.kth.se>, 
Mikael Borjesson <mikael.borjesson@ilu.uu.se>, 
Boel Englund <boel.englund@lhs.se>, 
Christina Florin <christina.florin@historia.su.se>, 
Jonas Gustafsson <jonas.gustafsson@ilu.uu.se>, 
Inger Hammar <inger.hammar@hist.lu.se>, 
Lena Hammarberg <lena.hammarberg@ilu.uu.se>, 
Ingrid Heyman <ingrid.heyman@lhs.se>, 
Lena Kåreland <lena.kareland@ilu.uu.se>, 
Agneta Linne <agneta.linne@lhs.se>, 
Lovisa af Petersens <lovisa.petersens@historia.su.se> 
Kerstin Skog-Ostlin <kerstin.skog-ostlin@pi.oru.se>, 
Eva Trotzig <eva.trotzig@ilu.uu.se>, 
Annika Ullman <annika.ullman@lhs.se>, 
Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se> 
From: Donald Broady <broady@nada.kth.se>  
 
Subject: Noteringar möte FFO 15/11 o mall kapitalbeskrivn  
 
Noteringar från projektmöte Formering för offentlighet i Uppsala 15 nov 2001 
 
På plats fanns Donald Broady, Mikael Börjesson, Boel Englund, Ingrid Heyman, Lena Kåreland, Agneta 
Linne, Marie Ols, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig. Vi pratade mest om hur arbetet med sammanställning av 
analys av material ska gå till. 2002 blir projektets sista år (med lite fortsatta aktiviteter sen, men då bara med 
finansiering för främst Lovas insatser) så dags att söka samband mellan de enskilda kvinnornas situation och 
strategier och verksamhet. Nederst i detta mejl ny version av den sammanställning över kvinnornas tillgångar 
som vi kallar ”kapitalbeskrivning” och som ska upprättas för varje kvinna i vår databas. 
Vi pratade också budgetfrågor. 
 
*** 
KALENDARIUM: nästa FFO-möten på LHS torsd 6 dec. Till dess ska så många som möjligt ha skrivit ihop 
preliminär kapitalbeskrivning för en eller ett par kvinnor (se nedan) 
Sönd 6/1 2002 är deadline för inskickande av fler kapitalbeskrivningar som ska diskuteras 10/1. 
Under våren 2002 prel mötesdagar följande torsdagar: 10/1, 7/2, 14/3, 5/4, 16/5, 13/6 
*** 
Kerstin håller ordning på vem av oss som har hand om vilka kvinnor. 
*** 
Glöm inte alltid infoga uppgift om källa för alla slags upplysningar. Notera om du hittar felaktiga uppgifter i 
existerande litteraturen. 
*** 
Glöm inte att ange årtal överallt där det är relevant. Vid behov, när vi behöver årtal som riktmärke (tex när vi 
samlar material som ska vara underlag för analays av situationen vid viss tidpunkt), kan vi för enkehets skull 
hålla oss till åren 1880, 1890, 1900, 1910 och 1920. Vi kan förhoppningsvis nå fram till t.ex. 
korrespondensanalyser som gäller 1880, 1890 etc. Observera att för att t. ex. finna 1920 års taxeringsvärde 
måste man titta i 1921 års taxeringskalender. 
*** 
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Vad gäller fadrens yrke och position (och mutatis mutandis annat, t ex boende) kan vi vid behov som 
”mättillfällen” ha faderns yrke och position när dottern är (1) tio år gammal, (2) när dottern antingen flyttat 
hemifrån eller är tjugofem år gammal, (3) höjdpunkten i faderns karriär. 
*** 
Taxeringlängden ger besked om fast egendom. 
*** 
Bouppteckningar viktiga. Slutsumman kan ge grovt mått på ekonomiskt kapital. Upplysningar om vem 
tillgångarna testamenteras till kan vara av värde. Typ av aktier kan vara intressant. Uppgifter om inventarier 
kan ge besked om livsstil och umgängesformer (fanns hummergafflar?) 
*** 
Dödsdatum finns i dödsboken, man beställer fram dödbok för visst år på Stockholms stadsarkiv. 
 
*** 
WEBBMATERIALET 
Donald är redaktör för webbmaterialet 
 
Den webbplattform som ska användas blir förmodligen BSCW (Basic Support for Cooperative Work), 
bruksanvisning får ni senare. 
 
På denna plattform ska vi lägga både gemensamt lösenordsskyddat material och sådant material som så 
småningom ska göra publik (vi har ju utlovat webbaserad databas för forskare och andra intresserade). 
 
Fyra slag av material ska skapas: 
 
(I) Jämförelsvis utförliga biografiska artiklar över somliga kvinnor. Såsom exempelvis nu senast uppsatsen 
Lena Hammarström skrivit om Karolina Widerström. Sammantaget finns väl redan ett drygt tiotal mer eller 
mindre färdiga sådana uppsatser, som förstås är och bör få vara mycket olikartade vad gäller inriktning och 
framställningssätt eftersom de skrivs med olika syften och publiceras i andra sammanhang. Ingen uniformitet 
bör eftersträvas. Om upphovsrättsregler tillåter och om författaren är med på saken bör de också publiceras på 
webben. 
 
(II) Biografiska notiser enligt den modell som används av Svenskt biografiskt lexikon. Observera att vi här ska 
följa denna modell, så att det vi åstadkommer kan fungera som komplement till SBL, och kanske som första 
försöket till webb-version av SBL. Inte ändamålsenligt att uppfinna hjulet en gång till. Även om vi förstås ska 
erbjuda länkar till annat material (därför bör vi avvika från SBL såtillvida att vi för sakuppgifter infogar 
fotnoter till källor, vilket saknas i SBL) är det viktigt att det finns kärna av text som liknar notiserna som 
tryckts i SBL. Innebär bland annat att där ska stå i vilken församling personerna föds och dör, att tonvikten 
ligger på gärningen inte på levnadsloppet, och att publikationsförteckning ska finnas med. 
 
(III) Kapitalbeskrivning (tacksam om nån kommer på bättre benämning), ny prel mall nedan. 
 
(IV) Dataset i SPSS-format med uppgifter som extraherats fram ur kapitalbeskrivningarna och som ska bli 
föremål för multivariat analys. Enligt de preliminära planerna ska Marie arbeta med att fixa till detta dataset, 
eventuellt med assistans, och med Micke som konsult, men flertalet bland oss andra ska inte behöva bekymra 
sig därom utan tills vidare bara syssla med (I), (II) och (III), vilket alltsammans skrives i MS Word. 
 
**** 
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Donald Broady, 2001-11-15 
 
MALL FÖR KAPITALBESKRIVNING, version 2001-11-15 
En kapitalbeskrivning för var och en av kvinnorna i vår databas. Inga formateringar, rubriknivåer, indrag etc, 
tack. Bara råtext. Rubriker ska vara det som nedan är skrivet med versaler. Jag inser att åtskilligt är svårtolkat 
och inte tillräckligt genomtänkt men vi får pröva oss fram och göra bättre mall efter hand. Framställningen ska 
kunna vara ganska detaljerad, dvs det bör inte stå bara ”folkskola” utan det bör stå ”Maria folkskola”. Denna 
kapitalbeskrivning ska kunna stå för sig själv och i princip innehålla allt innehållet i biografiska notisen och 
allt som ska extraheras ut för användning i datasetet. Så det kan vara lämpligt att börja med att skriva 
kapitalbeskrivningen. 
 
 
FÖDD OCH DÖD 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
(Född dag/månad/år, död dag/månad/år) 
 
VERKSAMHET 
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
YRKESBETECKNING 
(dels grovt, såsom lärarinna, sjuksköterska, publicist, dels finare, vid behov. 
 
AVLÖNAD/OAVLÖNAD BEFATTNING 
 
OFFENTLIG FINANSIERAD/PRIVATFINANSIERAD VERKSAMHET 
 
ARBETSPLATS ELLER VERKSAMHETENS KARAKTÄR 
(För lärarinnor och skolledare (rektor/föreståndarinna) indelning i typ av undervisningsanstalt: universitet, 
seminarium, flicksola, samskola, läroverk, folkskola.) 
 
SOCIALT URSPRUNG 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
FARS YRKE, UTBILDNING, POSITIONER 
(som sagt, ”mättillfällen” för uppgifter som senare ska infogas i datasetet bör om möjligt vara faderns yrke och 
position när dottern är (1) tio år gammal, (2) när dottern antingen flyttat hemifrån eller är tjugofem år gammal, 
(3) höjdpunkten i faderns karriär. Men i denna kapitalbeskrivning ska det här och annorstädes kunna finnas 
fylligare uppgifter. 
 
MORS YRKE, UTBILDNING, POSITIONER 
 
ANTAL SYSKON, DERAS KÖN, PLATS I SYSKONSKARAN. 
(notera om barnen dör en förtidig död) 
 
FAR OCH MORFÖRÄLDRAR, YRKE, UTBILDNING, POSITIONER 
 
FÖDELSEORT, FÖRSAMLING, GATUADRESS 
(bra notera församling, det torde bli brukbart när vi vill aggregera uppgifter om det geografiska. Men jag 
upprepar att denna kapitalbeskrivning kan vara utförlig, skriv ned vad ni hittat, t.ex. gatuadressen, antal rum 
etc om ni vet sådant.) 
 
UPPVÄXTORT, FÖRSAMLING, GATUADRESS 
(vi definierar stipulativt uppväxtperioden till att omfatta tiden från födelsen fram till då dottern antingen flyttar 
hemifrån eller är tjugofem år gammal) 
 
UTBILDNINGSKAPITAL, EXAMINA 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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UTBILDNING 
(Utbildningsanstalter, privata/offentliga...) 
 
EXAMINA 
 
DROPOUT 
 
UTLANDSVISTELSER, STUDIERESOR? 
 
SOCIALT KAPITAL 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
UMGÄNGE UNDER UPPVÄXT 
(i bostaden, i sommarnöjet...) 
 
VISTELSE I ANDRA FAMILJER 
(och varför? Som styvbarn, för att arbeta som guvernant...) 
 
INFLYTELSERIKA SLÄKTINGAR 
 
GIFT/SAMMANBOENDE/BOR HOS FÖRÄLDRARNA 
(Med vem? Mannens/sambons yrke och position. Eller bor upp i mogen ålder hemma hos föräldrarna.) 
 
ANTAL EGNA BARN 
(Ev äv syskonbarn om de är viktiga för kvinnan i fråga) 
 
UMGÄNGE SOM VUXEN 
 
DELTAGANDE I INFORMELLA KVINNLIGA NÄTVERK 
 
DELTAGANDE I FÖRENINGAR, SAMMANSLUTNINGAR, STIFTELSER 
 
MEDVERKAN I STATLIGA KOMMITTÉER, KOMMUNALA NÄMNDER ETC 
 
RELATIONER TILL BESLUTSFATTARE, POLITIKER, HOVET 
 
EKONOMISKT KAPITAL 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
FÖRMÖGENHET, FAST EGENDOM 
(Viktigt är hur ekonomiska tillgångar används -- för att leva rullan, för att skänka bort till goda ändamål, i 
företagsamhet. Och vem som kontrollerar dem, kvinnan själv eller maken eller manlig släkting. 
 
RELATIONER TILL EKONOMISKA GYNNARE 
 
ALLT FÖLJANDE ÄR ARTER AV SPECIFIKT SYMBOLISKT KAPITAL! 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
(varmed avses tillgångar -- erkännande, anseende, professionell kompetens etc -- som värderas högt inom 
bestämda verksamhetsområden och fält (kultur, vetenskap, utbildning, hälsovård, kvinnopolitik etc) 
 
INTELLEKTUELLT KAPITAL I SNÄV MENING 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
PUBLICISTIKEN, FÖRELÄSNINGSVERKSAMHET, ATT OFTA OMNÄMNAS I ANDRAS 
DEBATTINLÄGG O. LIKN. 
 
AKADEMISKT OCH VETENSKAPLIGT KAPITAL 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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POSITION (AKADEMISK STÄLLNING) OCH  STÄLLNINGSTAGADEN (INSATSER OCH UTSPEL I 
AKADEMISKA FÄLTET) 
 
POLITISKT KAPITAL 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
POSITION I POLITISKA ORGANISATIONER 
 
POLITISKA STÄLLNINGSTAGANDEN (RÖSTRÄTTEN, KVINNOFRÅGAN, ARBETARFRÅGAN, 
UPPFOSTRINGSFRÅGOR...) 
 
KAPITAL KNUTET TILL FILANTROPI OCH SOCIALPOLITIK 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
POSITION 
 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
RELIGIÖST KAPITAL 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
POSITIONER I FÖRH T RELIGIÖSA FÄLTET 
 
STÄLLNINGSTAGANDEN I RELIGIONSFRÅGOR 
 
UTBILDNINGSPOLITISKT OCH PEDAGOGISKT KAPITAL 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
POSITION 
 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
KAPITAL RELATERAT TILL VÅRDOMRÅDET 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
POSITION 
 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
KVINNOPOLITISKT KAPITAL 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
POSITION 
 
STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
 
 
 
 
******************************** 
Donald Broady, SEC/ILU, Uppsala University 
Postal address: Box 2136, S-750 02 Uppsala 
Visiting address: Seminariegatan 1, room 3458 
Phone +46-18-4712444 
Email broady@nada.kth.se 
URL http://www.skeptron.ilu.uu.se/broady/ 
******************************** 
 


