
FÖR DIG SOM ÄR SLÄKTFORSKARE 

Här får du veta de grundläggande förutsättningarna för hur du kan forska fram information om enskilda 
personer, genom att använda dig av vårt arkiv och vårt bibliotek. 

Arkivkatalogen 

Vår arkivkatalog finns tillgänglig online på vår hemsida. Att söka efter en person i katalogen kan vara svårt. 
Om personen innehaft en framträdande funktion i organisationen kan denne ha lyfts fram i 
innehållsbeskrivningen i arkivet. Viktigt att poängtera är dock, att saknas namnet i arkivkatalogen, betyder 
det inte att personen inte återfinns i materialet. Det är lättast att börja med en fritextsökning.  
     Chansen att hitta arkivhandlingar om en person är dock större om du söker efter en förening, ett parti, en 
händelse, ett företag eller annat som personen ifråga haft anknytning till. Du kan då hitta allt från 
medlemsmatriklar, rapporter, brevsamlingar, tidningsklipp och mycket annat. De träffar du får i vår 
arkivkatalog anger vilken volym (arkivlåda eller liknande) som du sedan ska leta i här hos oss. Du beställer 
fram volymen via arkivkatalogen (klicka på ”Lägg till beställningskorg”), och kom sedan hit och leta bland 
materialet själv i vår forskarsal. 
     För att underlätta sökandet är det bra om du har så mycket information som möjligt om personen. Nedan 
hittar du exempel på områden som kan vara till hjälp i din sökning i arkivkatalogen. 

• Politiskt parti eller fackförening

Var personen du söker efter medlem i något politiskt parti? Eller kanske medlem i en fackförening? I Sverige 
har den fackliga anslutningsgraden länge varit mycket hög (under 1980-talet var den över 80 %), så de flesta 
som arbetat har varit med i någon fackförening. 

• Geografi

Vet du att din släkting var engagerad i någon lokal organisation, kan du utgå från den ort eller det område 
hen var verksam i. Det mesta av vårt material kommer från organisationer inom Stockholms län och från 
riksnivå. För lokala organisationer i andra delar av Sverige går det bra att vända sig till de folkrörelsearkiv som 
finns runt om i landet. Besök Folkrörelsernas arkivförbunds webbsida för ett fullständig förteckning över alla 
folkrörelsearkiv.  

• Arbetsplats

Om du vet på vilket företag en person har arbetat, kan du söka efter företaget i arkivkatalogen och se om det 
funnits en fackklubb på arbetsplatsen som hen varit med i. 

• Särskilda evenemang

Deltog personen på en kongress, i ett jubileum, sommarläger, en festival, strejk eller någon annan 
uppmärksammad händelse? 



 

• Fritidssysselsättning 

Vad gjorde personen på fritiden? En del av arkivbildarna hos oss är idrottsföreningar som sysslat med 
skidåkning, orientering och gymnastik. Andra exempel är körsång och schack. 

• Barn- och ungdomsorganisationer 

Unga Örnar (bildat 1931) har organiserat stora mängder barn och ungdomar genom åren, och har ett digert 
material hos oss med många lokalorganisationer. Även SSU (tidigare SDUK), Röd Ungdom samt Syndikalistiska 
Ungdomsförbundet har efterlämnat ett rikt material. En bra sökingång är medlemsregistren. 

• Utbildningar 

Gick personen i fråga någon kurs eller utbildning? Bland våra arkiv finns exempelvis Brunnsviks folkhögskola, 
SSU:s förbundsskola Bommersvik, PRO:s Folkhögskola, Birkagårdens folkhögskola samt ABF:s 
kursverksamhet. I dessa arkiv finns elevmatriklar, studieintyg, närvarolistor och annat material där du kan 
hitta information om skolornas elever. 

Biograficaregister 
 
Genom åren har det hos oss samlats tidningsklipp om personer inom arbetarrörelsen. Denna samling – 
Biografica-samlingen - innehåller ofta minnesord och nekrologer med mycket personuppgifter. Kontakta 
personalen i forskarexpeditionen så söker de i registret. Det går bra att söka på namn, organisation, yrke, 
titel, geografiskt område med mera. 

Bildregister 
 
Har du tur har vi fotografier som föreställer den eftersökta personen. Du kan då köpa en kopia av bilden. 
Fotografier finns i huvudsak i arkivvolymer, men blott en tiondel av dessa i digital form. Vid beställningar 
digitaliserar vi kontinuerligt de eftersökta fotografierna.  
     Det finns i huvudsak två sätt att söka efter bilder; dels i våra bilregister av redan digitaliserade och 
registrerade bilder, dels genom genomletning av arkivvolymer på plats hos oss (av ännu inte registrerade och 
digitaliserade bilder).   
     Du kan börja med att söka i vår arkivkatalog genom att välja ”sök/arkivposter/” och välja Fotografi i 
rullgardinslisten för materialtyp. Sedan skriver du in personens namn i fältet för fritext. Kontakta personalen 
i forskarexpeditionen för att få hjälp att söka i våra andra digitala bildkataloger. Om det du söker inte hittas 
där, kan arkivvolymer beställas fram ur arkivet så att du får möjlighet att själv bläddra bland de många 
fotografier vi har. Fotografier kan finnas hos de flesta arkivbildare i och finns nästan alltid förtecknade i Ö-
serien. 
 
Brevregister 
 
Tror du att personen skrev brev till en person eller organisation vars arkiv vi har? Ibland finns separata 
brevregister kopplade till arkiven. Personalen i forskarexpeditionen hjälper dig att söka i sådana register. Om 
inget register har upprättats kan du beställa fram brevvolymer från det arkiv du är intresserad av, samt den 
tid du antar att korrespondensen skedde, och leta själv i dessa. 
 
Bibliotekskatalogen 
 
Om personen du söker skrivit något (en bok, en artikel, broschyr eller annan skrift) eller blivit omskriven av 
andra, kan du hitta information i bibliotekets samlingar i bibliotekets webbkatalog. Bra att veta, är att 
jubileumshistoriker över exempelvis fackförbund ibland har biografiska personförteckningar i slutet. I 

http://www.arbark.se/info/bildanvandare/


organisationers verksamhetsberättelser, som ges ut varje år, finns de medlemmar som haft olika uppdrag 
listade – som ordförande, sekreterare, kassör, ombudsmän, representanter av olika slag, med flera. 
 

Behöver du hjälp i ditt sökande kan du alltid vända dig till vår forskarexpedition genom att maila 
forskarexpedition@arbark.se eller ringa 08-412 39 29.  

För våra öppettider, ta en titt på vår hemsida: www.arbark.se 
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