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Att söka i databasen GaW
Databasen GaW består av en samling uppmärkta källtexter som samlats in,
digitaliserats och analyserat inom forskningsprojektet Gender and Work.
Källtexterna har det gemensamt att alla innehåller beskrivningar av konkreta
aktiviteter som människor utfört för sin försörjning. I övrigt är de hämtade från
olika sammanhang, geografiskt, tidsmässigt och i fråga om källtyp.

I det här häftet hittar du ett antal övningar som introducerar dig till två
olika sätt att söka i, och sammanställa data ur, databasen GaW:
fritextsökning och detaljerad sökning. Syftet är att du ska få en förståelse
för de olika söksättens grundläggande funktioner, så att du sedan på egen
hand ska kunna utforska materialet.
Mozilla Firefox
GaW kommer du åt via din webbläsare. Någon särskild programvara
behövs inte. Däremot har databasen utvecklats för, och fungerar bäst med,
webbläsaren Mozilla Firefox. Firefox är gratis att ladda ner. Du hittar en
svensk version på https://www.mozilla.org/sv-SE/firefox/new/
Hitta till GaW
Databasen GaW når du via projektet Gender and Works hemsida. Du
hittar den på http://gaw.hist.uu.se. På hemsidan finns information om
projektets forskning, dess publikationer och seminarieverksamhet, samt
kontaktuppgifter till de som arbetar inom projektet.
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På hemsidan finns också mycket information om själva databasen,
om dess innehåll och om hur man söker i den. Under länken ”Hur kan
jag använda GaW?” hittar du en mer detaljerad beskrivning av hur du
kan söka och sammanställa material ur GaW.
Klicka på länken SÖK I GAW för att komma till själva databasen.

Hem
På databasens förstasida (Hem) hittar du en lista över de källunderlag i
GaW som du kan söka i.

Högst uppe på sidan hittar du en menyrad. Klicka på länkarna för
att välja hur du vill söka.

Längst till höger i menyraden kan du anpassa färg- och
bildskärmsinställningar. Om du bockar för Tooltip så dyker det upp
informationsrutor när du för muspekaren över exempelvis ett
variabelnamn.
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Fritextsökning
Enkel fritextsökning – Sökträdet – Fallvyn
Fritextsökning är ett enkelt sätt att få en överblick över vad som finns i
databasen om ett visst ämne eller ett område. I den här övningen får du
göra en enkel fritextsökning och bekanta dig med fallistan, sökträdet och
fallvyn.
Välj Fritextsökning i menyraden. Skriv Orsa i rutan Sökkriterium. Ändra
inte på inställningarna under sökrutan, utan klicka direkt på

.

Sökningen presenteras i form av en lista över de fall i databasen där
sökordet (”Orsa”) förekommer. Rubrikraden talar om från vilket
källunderlag fallet kommer samt vilket nummer fallet har i databasen.
Därefter följer en bit källtext samt en förteckning över de variabler i fallet
där ”Orsa” finns. I de fall där ”Orsa” förekommer i källtexten är detta
gulmarkerat.
Rubrikraden fungerar som en länk. Klicka på någon av rubrikraderna.
Fallet öppnas i en ny flik i webbläsaren. Stäng fliken och återgå till fallistan.
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Till vänster hittar du ett Sökträd, där du kan se i vilka variabler och i
vilka källunderlag som sökordet förekommer. Ordet ”Orsa” återfinns
till exempel i fyra olika källunderlag. Avgränsa sökresultatet genom att
klicka på källunderlaget Västerås (Västmanland), domkapitlets
protokoll 1632–1646. Nu ser du bara ett fall. Öppna fallet och fundera
på varför antalet träffar i fallet anges till 12.

Stäng fallet och återgå till fallistan. Ta bort avgränsningen genom att
klicka på Alla variabler. Gör en ny avgränsning genom att klicka på
Verbfras (källa). Vad händer?

Klicka på Alla variabler för att ta bort avgränsningen och öppna valfritt
fall genom att klicka på rubrikraden.
I fallvyn finns två flikar, Fall och Källa. Under Fall kommer först
den transkriberade källtexten. De försörjningsaktiviteter (verbfraser)
som förekommer i texten är markerade med rött, de individer (inklusive
kollektiv) som utför aktiviteterna är markerade med gult och i de fall
som en organisation för arbetet omnämns markeras detta med grönt.
I Relationer under källtexten kan du se vilken individ som utför vilken
aktivitet och om aktiviteten äger rum inom ramen för en
arbetsorganisation. Till höger om Relationer ser du vilka hushålls- och
släktskapsförhållanden som omnämns i fallet. Därefter följer detaljer
om de individer, aktiviteter och arbetsorganisationer som finns
markerade i källtexten.
Klicka på fliken Källa och bekanta dig med uppgifterna där.
Identifiera de förekomster av ordet ”Orsa” som gjorde att fallet
hamnade i sökresultatet. Stäng sedan fallet.
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Gör en ny fritextsökning genom att klicka på Fritextsökning. (Det tidigare
sökkriteriet försvinner.) Skriv på nytt in Orsa som sökkriterium, men
ändra nu i inställningarna under sökrutan till Källtext. Klicka på Sök.
Jämför resultatet med den tidigare sökningen, då du sökte efter ordet
”Orsa” i hela databasen. (Notera att du får samma resultat om du först
söker i hela databasen och sedan väljer Källtext i Sökträdet.)
Vid flera av fallen i fallistan finns en bild av en kamera. Klicka på en av
kamerorna. Då öppnas en ny flik där du kan se fotografier av det ställe i
originalkällan där fallet förekommer.
Du kan också komma till bilderna av originalkällan från fallvyn. Öppna
ett fall genom att klicka på rubrikraden. Du hittar bilden av kameran uppe
till höger.
Fritextsökning med jokertecken och olika stavningsvarianter
Stavningen i äldre svenska skiljer sig ofta från dagens. I den här övningen
får du lära dig hur man kan använda jokertecken och använda olika
stavningsvarianter för att komma runt problemet.
Välj Fritextsökning i menyraden. Skriv mjölk som sökkriterium. Se till
att alternativet Hela databasen är markerat. Klicka på Sök och
kontrollera antalet träffar samt i vilka variabler som träffarna förekommer.
Gå tillbaka till sökrutan genom att klicka på Fritextsökning.
Eftersom ”mjölk” ofta stavades med ”i” kan vi pröva med att söka efter
miölk istället. Jämför resultatet med det föregående. Rensa än en gång
sökningen genom att klicka på Fritextsökning.
Istället för att söka två gånger kan vi använda jokertecken. Ett
frågetecken (?) står för ett (och endast ett) tecken. Ange m?ölk som
sökkriterium och klicka på Sök. Jämför återigen resultatet med de
föregående. Fundera över hur de två stavningsvarianterna fördelar sig
mellan olika variabler.
Ordet ”mjölk” kunde även stavas med ”ck”. För att inkludera även den
stavningsvarianten kan vi använda ett ELLER-tecken (|). Ange
m?ölk|m?ölck som sökkriterium, det vill säga antingen ”m?ölk” eller
”m?ölck”. Titta igenom resultatet.
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Ordet ”smed” kan stavas både ”smed” och ”smedh”. Ibland betecknas
någon ”smeden” (eller ”smedhen”) och en grupp smeder kallas
”smederna” (”smedherna”) och så vidare. För att inkludera alla dessa
beteckningar kan man använda sig av jokertecknet asterisk (*), vilket
representerar ett godtyckligt antal tecken.
Gör en ny fritextsökning och ange smed* som sökkriterium. Titta
på fallistan och fundera över för- och nackdelar med en sådan sökning.
Hur ska man göra för att avgränsa sökningen till det som man är
intresserad av?

Kombinationer av ord i en fritextsökning
Det går att kombinera ord på olika sätt i en fritextsökning. I den här
övningen introduceras du till olika varianter och vilka konsekvenser för
resultatet som de får.
Att låna saker, och att låna ut, var en viktig del av de sociala och
ekonomiska relationerna i det tidigmoderna samhället. Säg att du är
intresserad av de villkor under vilka man lånade och lånade ut hästar.
Klicka på Fritextsökning och skriv låna häst som Sökkriterium.
Kontrollera att Hela databasen är markerat och klicka på Sök.
Sökningen resulterar i en lista med fall som innehåller både ordet
”låna” och ordet ”häst”. I några av dessa fall är det verkligen hästar
som lånas/lånas ut. I andra fall är det annat som lånas och det är en
slump att ordet ”häst” också förekommer i samma fall.
Gå tillbaka till sökrutan genom att klicka på Fritextsökning. Skriv
”låna häst” (det vill säga använd citationstecken). Hur skiljer sig
resultatet från det föregående?
Gör ytterligare en sökning, men skriv låna+häst den här gången.
Vad blir resultatet och hur skiljer det sig från föregående?
Slutligen, vad händer om du skriver låna|häst?
Förslag på extrauppgift
•
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Sök efter förekomster av andra ortnamn eller beteckningar i databasen

Detaljerad sökning
I en detaljerad sökning bestämmer du i förväg i vilka variabler som
sökningen ska ske. (Det vill säga du gör en motsvarande avgränsning av
sökningen som du gjorde i fritextsökningen med hjälp av sökträdet, med
den skillnaden att då gjordes avgränsningen i efterhand.) Den detaljerade
sökningen gör det också möjligt att kombinera olika sökkriterier och att
skapa tabeller.
I en detaljerad sökning fyller du i ett sökformulär. Variablerna är
grupperade i sju olika grupper, varav den första innehåller fem variabler
som ofta används.
När du fyller i formuläret kan du ha hjälp av att markera Tooltip. Då ges
en förklaring av varje variabel när du för med muspekaren över
variabelnamnet.
Sökformuläret
I den här övningen introduceras du till hur man gör en detaljerad sökning
genom att ange ett eller flera sökkriterier.
Gör en enkel detaljerad sökning för att ta reda på hur många fall i
databasen som har bilder av originalkällan. Gå till Detaljerad sökning genom
att klicka i menylistan. I listrutan vid Bild av originalkällan väljer du =.
Markera Ja.
Uppe till höger, vid Presentation, väljer du hur resultatet ska presenteras.
Om det inte redan är förvalt, markera Lista. Klicka sedan på Sök.
Sökningen genererar en
fallista motsvarande den som genereras av en fritextsökning (med
skillnaden att sökträdet saknas). Se efter i hur många fall som det finns
bilder av originalkällan. Gå sedan tillbaka genom att klicka på Detaljerad
sökning i menyraden.
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Till skillnad från i fritextsökningen försvinner inte den tidigare
sökningen när man går tillbaka till den detaljerade sökningen. För att
rensa formuläret, klicka på Återställ variabler upp till vänster.

Att bära var ett vanligt, men ofta tungt, sätt att transportera saker under
tidigmodern tid. Vad kan databasen GaW berätta om det? Finns några
uppgifter om kvinnor som bär?
Sätt Kön = Kvinna.
Klicka på raden Aktivitet för att visa de variabler som sorterar under
den gruppen.
Välj = i listrutan vid Verbfras (nutida). Nu öppnas en sökruta. Skriv
bära i sökrutan. (Notera hur en lista med olika verbfraser som
innehåller ordet ”bära” dyker upp. Listan innehåller alla befintliga
verbfraser i databasen. Vill du söka efter en specifik verbfras kan du
välja en ur listan.)
För att få med olika former av bärande – och olika saker som
blir burna, använd jokertecken, det vill säga skriv bära*
Kontrollera att resultatet ska presenteras som en lista och klicka på
Sök. Du får nu se en lista över alla fall som innehåller uppgifter om
kvinnor som bär. Öppna något av fallen genom att klicka på
rubrikraden.
Att bära var ett arbete som ofta utfördes av tjänstefolk. Säg att vi av
någon anledning inte är intresserade av fall där det är pigor som bär,
utan vill sortera bort dem. Gå tillbaka till sökformuläret genom att
klicka på Detaljerad sökning. Låt de tidigare sökkriterierna stå kvar. Klicka
på Arbetskontext. Vid Arbetsvillkor väljer du != (inte lika med) i listrutan.
Då öppnas en ny listruta. Välj Tjänstefolk, underordnad. När du nu
klickar på Sök söker du därmed efter alla kvinnor som utför en aktivitet
som börjar på ”bära…” och som inte är tjänstefolk. Jämför resultatet
med föregående.
Avgränsa resultatet ytterligare genom att begränsa sökningen till
1700-talet. Vid Period (volymens intervall) markerar du BETWEEN.
Ange 1700 respektive 1799 i de rutor som öppnas. Klicka på Sök.
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Tabelldesign
Utöver att presentera sökresultatet i form av en lista med fall kan du få ut
resultatet i form av en tabell som du själv utformar. I den här övningen lär
du dig att designa en enkel tabell.
Besökare är en yrkestitel som försvunnit ur det svenska språket. Vad
gjorde en sådan? För att närma oss ett svar på frågan ska vi konstruera en
tabell som visar de olika verbfraser som beskriver några besökares
försörjningsaktiviteter.
Gå till Detaljerad sökning och klicka på Återställ variabler så att
ingenting från föregående sökning ligger kvar. Öppna variablerna under
Aktivitet och markera Aktivitet finns = Ja. Under Individ anger du Beteckning
= besökare.

Klicka på fliken Tabelldesign. Här hittar du en lista över de variabelnamn
som kan användas som kolumnrubriker i en tabell.
Se till att bocka av Inkludera identitetsvariabler i rutan Tabellkolumner
till höger.
Välj Verbfras (nutida) (du hittar den uppe till vänster under Aktivitet)
genom att antingen högerklicka på variabelnamnet och välja Lägg till eller
genom att högerklicka på variabelnamnet och dra det till rutan
Tabellkolumner till höger.
Välj Tabell som presentationsform och klicka på Sök. Då får du fram
en lista med verbfraser som beskriver olika försörjningsaktiviteter som
besökare utförde.

Tabellen visar nutida verbfraser, det vill säga en nutida ”översättning”
eller tolkning till modern svenska. För att se vilka källfraser dessa
översättningar motsvarar, gå tillbaka till Detaljerad sökning. Låt de valda
sökkriterierna ligga kvar. Gå till Tabelldesign och lägg till Verbfras (källa)
(du hittar den precis under Verbfras (nutida)) i Tabellkolumner. Klicka på
Sök.
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Gå återigen tillbaka genom att klicka på Detaljerad
sökning. Låt de valda kriterierna i sökformuläret
under Variabler stå kvar, men rensa i Tabelldesignen
genom att klicka på Återställ tabellkolumner.
Kryssa för Inkludera identitetsvariabler i rutan
Tabellkolumner. Lägg till Verbfras (nutida) (och, om
du vill, Verbfras (källa)). Två ytterligare variabler
läggs automatiskt till listan över valda kolumner: Fallnummer och
Aktivitetsnummer.
Klicka på Sök och jämför denna tabell med den tidigare. Notera att
fallnumren är understrukna. De fungerar som länkar. Klicka på ett av
fallnumren för att öppna fallet. Leta sedan i fallet efter det
aktivitetsnummer som svarar mot den aktivitet som utförs av en
besökare.

En annan titel i det tidigmoderna samhället, vilken åtminstone ibland var
yrkesliknande, var ”gosse”. Vilka kallades gosse? Hur gamla var de som
kallades gossar? Var gosse främst en beteckning för unga drängar eller
användes den för hemmavarande barn? Vad kan vi hitta i GaW om detta?
Gå till Detaljerad sökning. Se till att rensa från tidigare sökningar
genom att klicka på Återställ variabler (under fliken Variabler)
respektive Återställ tabellkolumner (under fliken Tabelldesign). Öppna
upp variablerna under Individ genom att tycka på raden.

Välj IN vid Beteckning (IN står för antingen… eller…) Skriv
gosse|gåsse i den sökruta som öppnas.
Gå till Tabelldesign. Markera Inkludera identitetsvariabler ifall
den inte är markerad och välj följande variabler: Individnamn,
Beteckning, Ålder, Beskriven ålder och Hushållstillhörighet i
fallet. Välj också Källunderlag så att du kan se varifrån uppgiften
kommer (Du hittar den under Källa långt nere till höger.) Välj Tabell
som presentationsform och klicka på Sök.
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Studera resultatet. Öppna några av de fall som innehåller uppgifter om
hushållstillhörighet. Kan man säga något om gossarnas position i hushållet
i de fallen?

Genom att välja Arbetsområde kan man inrikta sin sökning till särskilda
kategorier av arbete. Vilka uppgifter finns till exempel om textilarbete i
GaW? Vad för slags textilarbete finns omnämnt? Vem utförde det?
Gå till Detaljerad sökning och rensa den tidigare sökningen och
tabelldesignen. Välj Arbetsområde = Textil.

Gå till Tabelldesign. Se till att Inkludera identitetsvariabler är
markerad och välj följande variabler: Verbfras (nutida),
Verbfras (källa), Individnamn, Beteckning, Kön,
Civilstånd och Källunderlag. Välj Tabell som Presentation
och tryck på Sök.
Sökningen resulterar i ett stort antal poster som är svårt
att få överblick över. För att kunna bearbeta resultatet kan
du behöva ladda ner det till ett annat program, till exempel
Excel. Klicka på länken Spara tabellresultat till fil som du
hittar uppe till höger.

En dialogruta öppnas. Välj att öppna filen med Excel och klicka på
OK.
Nu kan du exempelvis beräkna hur många män respektive kvinnor som
förekommer inom området Textil eller hur många gifta respektive ogifta?
Kan du ana några mönster?
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Förslag på extrauppgift
•

Sammanställ en tabell över försörjningsaktiviteter som utfördes av
snickare eller olika typer av smeder. (Tänk på hur du ska hantera olika
stavningsvarianter.)
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Kombinera fritextsökning och detaljerad sökning
Det resultat som genereras av en fritextsökning kan du sedan analysera
vidare med hjälp av den detaljerade sökningen.
Gå till Fritextsökning och ange Orsa som sökkriterium. Kontrollera att
alternativet Hela databasen är markerat och klicka på Sök. Från fallistan
kan du nu ta med dig sökresultatet till detaljerad sökning genom att klicka
på bilden av ett dokument med en pil uppe till höger.
Säg att du är intresserad av skogsarbete i Orsatrakten. Under fliken
Variabel, Ange Arbetsområde = Skog.

Klicka

sedan

på

fliken

Tabelldesign.

Bocka

för

Inkludera

identitetsvariabler och välj följande variabler: Verbfras (nutida), Kön,
Civilstånd, Beteckning och Källunderlag. Ange att resultatet ska
presenteras som en Tabell och klicka på Sök. Vilka försörjningsaktiviteter
kopplade till skog finns i materialet som rör Orsa? Vilka utför
aktiviteterna?
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