
Beskrivning av variabler i GaW 
Variabel Beskrivning 

Aktivitet finns Används i kombination med sökning av Individ eller 
Arbetsorganisation, för att söka fram sådana som är kopplade/ej är 
kopplade till Aktivitet. 

Aktivitet utförs av 
flera individer 

Aktivitet som utförs av fler än en individ. Utförarna kan vara 
registrerade som multipla (dvs anonyma kollektiv) eller individuellt 
namngivna. 

Aktivitetens period Tidsspann inom vilket en aktivetet utförts. Intervallet baserar sig på 
aktivitetens start- och slutdatum. Observera att start- och slutdatum 
sällan nämns i källtexten. En sökning på dessa variabler ger därför 
förhållandevis få träffar. Vill du göra en datumsökning som ger ett 
större resultat, kan du istället söka i Tillkomstdatum (under Källa) 
eller Volymens intervall (ovan). 

Aktrubrik Rubrik skriven på akt inom volymen, om sådan finns, varifrån den 
källtext som registrerats i ett fall är hämtad. Stavningen följer 
källans. 

Antal 
hushållstillhörigheter 
i fallet 

Antal individer med angiven hushållstillhörighet i ett fall. I de fall 
där källtexten innehåller uppgifter om att individer bor tillsammans 
har individernas hushållstillhörighet registrerats. GaW innehåller 
inte fullständiga hushållrekonstruktioner; endast de 
hushållsmedlemmar som uttryckligen nämns i källtexten har 
registrerats. Kompletterande uppgifter från annat källmaterial har 
inte använts. 

Antal 
släkttillhörigheter i 
fallet 

Antal individer med angiven släkttillhörighet i ett fall. I de fall där 
källtexten innehåller uppgifter om att individer är släkt med 
varandra har individernas släkttillhörighet registrerats. Endast de 
släktmedlemmar som uttryckligen nämns i källtexten har tagits 
med. Kompletterande uppgifter från annat material har inte 
använts. 

Använd källutgåva Referensuppgifter för källutgåva som använts för ett falls 
registrering i GaW. 

Arbetsintensitet Variabeln markerar de fall där man av källtexten kan utläsa något 
om arbetets intensitet, d.v.s. något om mängden nedlagt arbete per 
tidsenhet. 

Arbetsorganisation Aktivitetens organisatoriska inramning, som den explicit benämns i 
källtexten eller implicit framgår av sammanhanget, t.ex. "Löfstad 
bruk" eller "skatteuppbörden". I de fall där organisationens namn 
nämns i källtexten, följer stavningen denna. I övriga fall är 
stavningen nutida 

Arbetsvillkor Klassificering av de allmänna socioekonomiska villkor under vilka 
utföraren av aktivitet agerar. Flera personer kan göra samma sak, 
t.ex. slå hö, men villkoren för aktiviteten skiljer sig beroende på om 
de är husbönder, om de gör det mot betalning, som tillfälligt 
anlitade eller anställda på årsbasis, som dagsverke eller straffarbete. 
Sådana förhållanden har klassificerats genom val av ett av flera 
fasta alternativ. I många fall har flera av alternativen kunnat passa 



in på en aktivitet och dess utförare. Strävan har då varit att välja det 
mest innehållsrika alternativet. Det innebär att du kan behöva söka 
på flera olika alternativ för att hitta det du letar efter. 

Arkivinstitution Den institution (arkiv, bibliotek, museum etc.) som förvarar det 
arkiv varifrån en källtext är hämtad, t.ex. Riksarkivet eller Uppsala 
universitetsbibliotek. 

Arkivnamn Namn på det arkiv varifrån en källtext är hämtad, t.ex. Svea 
Hovrätts arkiv eller Westinska handskriftssamlingen. 

Beskriven tid Källtextens beskrivning av tidpunkten när en aktivitets utförts. 
Variabeln har registrerats källtroget. Ex. "på sommaren", "en 
måndag", "vid mickelsmäss", "vid pass klockan fyra". 

Beskriven ålder Källtextens beskrivning av en individs ålder. Variabeln har 
registrerats källtroget. Ex. "ung", "gammal", "fjorton år". 

Betalningsuppgift Variabeln markerar de fall där källtexten innehåller kvantitativa 
uppgifter om betald ersättning (lön) för aktiviteten. Data om 
betalningens (lönens) storlek registreras inte i GaW. 

Beteckning Alla i källtexten förkommande beteckningar, utom egennamn, för 
en individ. Variabeln har registrerats källtroget. Ex. yrkestitlar, 
civilståndsbeteckningar, tillmälen och epitet. 

Bild av originalkällan Digitalt foto av aktuellt källavsnitt som lagrats i GaW. (Alternativt 
länk till digitaliserad källa hos SVAR el. annan resurs.) 
Fotografering har skett med varierande teknisk utrustning. GaW 
garanterar inte kvaliteten på bildmaterialet. 

Civilstånd En individs civilstånd, om detta anges i källtexten. Bara i 
undantagsfall har information om individernas civilstånd hämtats 
från andra källor. Då så skett finns det noterat i kommentaren till 
fallet. 

Falldefinition Princip för hur en källtext avgränsas till ett fall. Det kan vara ett 
ärende i en dombok, en post i en räkenskapsbok eller ett brev i en 
brevsamling. Eftersom källmaterial ser olika ut, skiljer sig ofta 
falldefinitionerna åt beroende på källunderlag. Se därför 
källunderlagens dokumentation. 

Fallnummer Ett falls unika identifikationsnummer i GaW. Används i referens 
till databasens material. 

Födelsedatum En individsfödelsedatum, uttryckt som ÅÅÅÅ-MM-DD (eller 
ÅÅÅÅ/MM/DD), om detta angetts i källan. Du kan om du vill söka 
på endera år, månad eller dag (eller kombinationer av dessa). För 
att söka på födelseår, skriv ÅÅÅÅ- -. Observera att födelsedatum 
sällan nämns i källtexterna. Om så sker rör det ofta unga 
människor. 

Hushållstillhörighet i 
fallet 

Söker fall som innehåller uppgifter om hushållstillhörighet. I de fall 
där källtexten innehåller uppgifter om att individer bor tillsammans 
har individernas hushållstillhörighet registrerats. GaW innehåller 
inte fullständiga hushållrekonstruktioner; endast de 
hushållsmedlemmar som uttryckligen nämns i källtexten har 
registrerats. Kompletterande uppgifter från annat källmaterial har 
inte använts. 

Hushållsuppgift Söker individ som uppges ingå i hushåll. I de fall där källtexten 
innehåller uppgifter om att individer bor tillsammans har 



individernas hushållstillhörighet registrerats. GaW innehåller inte 
fullständiga hushållrekonstruktioner; endast de hushållsmedlemmar 
som uttryckligen nämns i källtexten har registrerats. 
Kompletterande uppgifter från annat källmaterial har inte använts. 

Indexgrupp Gruppering av aktiviteter som finns registrerade i GaW. Grupperna 
är överlappande. Ex: aktiviteten att "göra skor" ingår både i 
gruppen Hantverk och i gruppen Kläder/skor, medan "beslagta 
fisk" finns i grupperna Fiske, Livsmedel och Rättskipning. 

Individnamn En individs egennamn. Variabeln har registrerats källtroget. Du kan 
söka på alla förekommande varianter av ett namn, t.e.x både "Per 
Larsson" och "Pär Larson". 

Källtext Den källtrogna texten från källan. Observera att sökningar på korta 
delar av ord, exempevis *sot*, kan potentiellt stämma överrens 
med väldigt många ord och därmed generera långa söktider. 

Källtext antal tecken Ger möjlighet att begränsa uttaget till fall som innehåller källtext 
som omfattar önskat antal tecken (minst/högst/exakt). 

Källtext finns Flertalet fall i GaW innehåller ett källtroget utdrag ur källtexten 
som utgjort underlag för registreringen. Längden på 
källtextutdraget varierar. En mindre del av databasens källunderlag 
innehåller inte löpande text. För fall baserade på sådant 
källunderlag kan källtextutdrag saknas. 

Källunderlag Källunderlag anger varifrån uppgifterna hämtats. Ett källunderlag 
kan bestå av en volym, en serie volymer från samma arkiv, ett 
flertal volymer från olika arkiv etc. Ett källunderlag kan också vara 
tematiskt, t.ex. en typ av rättsfall från flera olika domstolar. 
Volymer kan ha genomsökts helt eller delvis, enligt olika urvals- 
och registeringsprinciper. För varje källunderlag finns därför en 
projektdokumentation, som bör läsas innan uppgifterna används. I 
dokumentationen ges närmare beskrivning av källmaterialet, 
urvalet, transkriberingsprinciperna, hur stor del som är registrerat i 
GaW m.m. 

Kön Kön för individ som registrerats i GaW. Har bedömts utifrån 
källans namn eller beteckning på individen. Begränsa din sökning 
till kvinnor/män, eller, genom att välja ICKE (!=) Okänt, till alla 
individer vars kön är känt. 

Marginalrubrik Rubrik skriven i marginalen, om sådan finns, vid det ställe i 
originalkällan varifrån den källtext som registrerats i ett fall är 
hämtad. Stavningen följer källans. 

Moderator "Resource /include/info/MODERATOR.html not found, 
component j_id7:39:j_id9 

Modereringsdatum "Resource /include/info/MODDATUM.html not found, component 
j_id7:40:j_id9 

Multipel individ Utförare av aktivitet som i källtexten beskrivs som ett kollektiv 
utan angivande av namn. Ex. "drängarna", "kvinnorna" eller 
"roten". Om exakt antal inte anges i källtexten, så är antalet satt till 
2. 

Mängd Källtextens beskrivning av aktivitetens omfattning, uttryckt i tid, 
antal, volymenhet etc. Variabeln har registrerats källtroget. Ex. "tre 
dagsverken", "tolv stycken", "en tunna". 



Ortnamn aktivitet Källtextens benämning av den geografiska plats där aktivitet 
utförts. Variabeln har registrerats källtroget. Ex. by, gård eller 
andra bebyggelsenamn (ej socken eller stad). 

Ortnamn individ Källtextens benämning av geografisk plats där individ var bosatt. 
Variabeln har registrerats källtroget. Ex. by, gård eller andra 
bebyggelsenamn (ej socken eller stad). 

Ortnamn källans 
tillkomst 

Platsen för en källas nedtecknande. Har registrerats med nutida 
stavning. Ex. en stad, rådstuga eller gård. 

Ortnamn 
organisation 

Källtextens benämning av den geografiska plats där en 
arbetsorganisation var belägen. Variabeln har registrerats 
källtroget. Ex. by, gård eller andra bebyggelsenamn (ej socken eller 
stad). 

Paragraf Paragrafnummer i originalkällan, om sådant finns, varifrån den 
källtext som registrerats i ett fall är hämtad. 

Period (volymens 
intervall) 

Sökning på volymnivå: här källvolymernas start- och slutår. En 
sökning på perioden 1700-1750 ger träff i alla fall hämtade ur 
volymer som helt eller delvis ligger inom det sökta tidsspannet. 
Härmed uppnås bra täckning, men ej exakt precision: fall som 
ligger utanför den sökta tidsperioden kan komma med i 
sökresultatet, t.ex. genom träff på fall från före år 1700, vilka ingår 
i en volym för åren 1690-1710. Du kan också söka efter dateringar 
som är direkt kopplade till enskilda fall i Start- eller Slutdatum 
(under Aktivitet,) eller Tillkomstdatum (under Källa). 

Platsbeskrivning Källtextens beskrivning av var i landskapet aktiviteten har utförts. 
Variabeln har registrerats källtroget. Ex. "i skogen", "på torget". 

Projektansvarig "Resource /include/info/PROJEKTANSVARIG.html not found, 
component j_id7:50:j_id9 

Referenskod Ett arkivs referenskod i NAD (Nationell ArkivDatabas). 
Registrator "Resource /include/info/REGISTRERARE.html not found, 

component j_id7:52:j_id9 
Registrerat från Klassificering av underlaget för ett falls registrering i GaW, om 

originalet eller någon form av återgivning (i tryckt, digital eller 
annan form) använts. 

Registreringsdatum 
slut 

"Resource /include/info/REG_SLUTDATUM.html not found, 
component j_id7:54:j_id9 

Registreringsdatum 
start 

"Resource /include/info/REG_STARTDATUM.html not found, 
component j_id7:55:j_id9 

Registreringsperiod "Resource /include/info/REGISTRATION_INTERVAL.html not 
found, component j_id7:56:j_id9 

Serie En series beteckning eller signum enligt arkivförteckning. 
Sidor i källa Sidnummer/motsvarande i originalkällan, varifrån den källtext som 

registrerats i ett fall är hämtad. 
Sidor i källutgåva Sidnummer/motsvarande i en källutgåva, varifrån den källtext som 

registrerats i ett fall är hämtad. 
Slutdatum Tidpunkt för när en aktivitet senast avslutats, uttryckt som ÅÅÅÅ-

MM-DD (eller ÅÅÅÅ/MM/DD), om detta angetts i källtexten. För 
aktivitet som ägde rum under en dag är startdatum och slutdatum 
desamma. Du kan om du vill söka på endera år, månad eller dag 
(eller kombinationer av dessa). Önskar du få fram alla aktiviteter 



som inletts i maj, oavsett år, skriver du -05-. För aktiviteter som 
inletts ett visst år, skriv ÅÅÅÅ- -. För aktiviteter som inletts ett 
visst datum, skriv t.ex. -05-01. Observera dock att slutdatum sällan 
nämns i källtexterna. En sökning på denna variabel ger därför 
förhållandevis få träffar. 

Släktrelation i fallet Söker fall som innehåller uppgifter om släktrelation. I de fall där 
källtexten innehåller uppgifter om att individer är släkt med 
varandra har individernas släkttillhörighet registrerats. Endast de 
släktmedlemmar som uttryckligen nämns i källtexten har tagits 
med. Kompletterande uppgifter från annat material har inte 
använts. 

Släktuppgift Söker individ som anges ingå i släkt. I de fall där källtexten 
innehåller uppgifter om att individer är släkt med varandra har 
individernas släkttillhörighet registrerats. Endast de 
släktmedlemmar som uttryckligen nämns i källtexten har 
registrerats. Kompletterande uppgifter från annat källmaterial har 
inte använts. 

Socken aktivitet (Dåtida) socken eller stad där aktivitet utförts, med nutida stavning. 
Socken individ (Dåtida) socken eller stad, individs bostadsort, med nutida 

stavning. 
Socken organisation (Dåtida) socken eller stad där arbetsorganisation var belägen, med 

nutida stavning. 
Startdatum Tidpunkt för när en aktivitet tidigast inletts, uttryckt som ÅÅÅÅ-

MM-DD (eller ÅÅÅÅ/MM/DD), om detta angetts i källtexten. För 
aktivitet som ägde rum under en dag är startdatum och slutdatum 
desamma. Du kan om du vill söka på endera år, månad eller dag 
(eller kombinationer av dessa). Önskar du få fram alla aktiviteter 
som inletts i maj, oavsett år, skriver du -05-. För aktiviteter som 
inletts ett visst år, skriv ÅÅÅÅ- -. För aktiviteter som inletts ett 
visst datum, skriv t.ex. -05-01. Observera dock att startdatum sällan 
nämns i källtexterna. En sökning på denna variabel ger därför 
förhållandevis få träffar. 

Tillkomstdatum Information saknas. 
Typ av beteckning Klassificering av vissa typer av beteckningar. Yrkestitlar har 

klassificerats som "Yrkesliknande". Observera att inte alla 
registrerade beteckningar har klassificerats. 

Typ av miljö Klassificering av den rumsliga kontext inom vilken en aktivitet 
utförts. Klassificering har gjorts genom val av ett eller flera fasta 
alternativ. Några av dessa är ömsesidigt uteslutande, t.ex. stad-
landsbygd, utomhus-inomhus, medan andra är förenliga, t.ex. 
landsbygd och skog. Då flera av alternativen stämt in på 
aktiviteten, har alla dessa registrerats. 

Typ av organisation Klassificering av vilken slags arbetsorganisation en aktivitet utförts 
inom. Ex "bruk" eller "statlig verksamhet". 

Täckningsgrad Den andel av en volym som gåtts igenom för registrering i GaW. 
Enstaka = färre än 10 registrerade fall. 

Verbfras (källa) Källtexters beskrivningar av aktiviteter (dvs sådan tidsanvändning 
som syftar till försörjning), oftast innehållande verb. Variabeln har 
registrerats källtroget. Verbfraserna uppvisar stor språklig variation 



vad gäller stavning, ordval och ordföljd. Du kan därför behöva 
använda jokertecken för att få träff. Ex. verbet ”tjäna” kan 
förekomma i följande former i verbfraser från källor: tiena; tiäna; 
tiähna, tient, tiänt, tiente, tiänte, tiändt. 

Verbfras (nutida) Omformulering av källtexters beskrivningar av aktiviteter (dvs 
sådan tidsanvändning som syftar till försörjning), till nutida 
svenska enligt formen verb i infinitiv + direkt objekt. Källtexters 
beskrivningar av aktiviteter har stor språklig variation vad gäller 
stavning, ordval och ordföljd. Verbfraser (nutida) har därför 
normaliserats för att underlätta sökningar. I den mån källtextens ord 
är levande i svenskan (finns i aktuell utgåva av SAOL), så har de 
använts med moderniserad stavning. Ex. frasen "göra skor" i fältet 
verbfras (nutida), svarar mot den källtrogna frasen "giorde Skoor". 

Volym En volyms beteckning eller signum enligt arkivförteckning. 
Volymdel Del av volym, enligt den uppdelning som skett inför registrering i 

GaW i syfte att undvika dubbelregistrering. En volymdel kan vara 
ett räkenskapsår i en räkenskapsbok, ett sammanträde i en samling 
protokoll, etc. 

Volymdel klar Hela volymdelen är genomgången för registrering i GaW. 
Volymens slutår Det sista år som en volym omfattar. 
Volymens startår Det första år som en volym omfattar. 
Volymrubrik En volyms benämning i arkivförteckning, t.ex. protokoll, brev eller 

räkenskaper. 
Volymuppdelning Princip för hur en volym delats upp inför registrering i GaW. I en 

räkenskapsbok kan det vara ett räkenskapsår, i en samling protokoll 
ett sammanträde. Syftet med uppdelningen är att undvika 
dubbelregistrering. Eftersom olika källmaterial ser olika ut, skiljer 
sig ofta principen för volymuppdelning åt beroende på 
källunderlag. Se därför källunderlagens dokumentation. 

Ägare Sök namngiven individ som registrerats som ägare till 
arbetsorganisation. Variabeln har registrerats källtroget. I de fall 
där källtexten innehåller uppgifter om att en individ är ägare av en 
arbetsorganisation har detta registrerats. Endast ägare som 
uttryckligen nämns i källtexten har tagits med. Kompletterande 
uppgifter från annat material har inte använts. 

Ägare av organisation Söker individ som anges som ägare av arbetsorganisation. I de fall 
där källtexten innehåller uppgifter om att en individ är ägare av en 
arbetsorganisation har detta registrerats. Endast ägare som 
uttryckligen nämns i källtexten har tagits med. Kompletterande 
uppgifter från annat material har inte använts. 

Ägare finns I de fall källtexten omnämner en individ som ägare till en 
arbetsorganisation har detta registrerats. 

Är ett hushåll När aktivitetens organisatoriska inramning är ett hushåll har detta 
registrerats. 

Ålder En individs ålder, uttryckt i år, om detta anges i källtexten. 
Observera att sådana uppgifter sällan nämns i källtexterna. Om så 
sker rör det oftast unga människor. 

 


