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Monika Janfelt  
Författaren bakom boken: Anni- en sömmerska och 

hennes samhälle 

En bok som vi på Labyrinth Books Ab gärna vill presentera 

närmare för bokhandlare och bibliotek genom att 

ytterligare ge er ett litet personporträtt av författaren, 

Monika Janfelt. 

 
 

onika växte upp i en familj där ansvarstagande 

och företagsamhet var centralt. Hennes hembygd 

har mycket kännetecknats av emigration, tidigt 

runt förra sekelskiftet och senare under efterkrigstiden. 

Hennes värderingar har byggt på de som hon fick med sig 

av en familj där det sunda bondförnuftet, arbetssamhet, 

personlig frihet och ansvarstagande var viktiga. 

Att skriva en bok om Anni har legat Monika varmt om 

hjärtat under många år men tiden har mest gått åt till utbildning, arbete, och fostra upp egna barn 

och bygga upp en karriär, samt även i Monikas fall, emigration.  

Anni var även hon på sin tid en kvinna som starkt utvecklade sig själv, sina kunskaper till ett yrke 

som egenföretagare. Hon byggde upp sitt företag till vad som i dag skulle benämnas 

privatföretagare, hon utvecklade verksamheten tog beslut och hade det fulla ekonomiska ansvaret. 

Anni var en ovanlig kvinna som hade ett bestämt mål i sitt liv, hon utvecklade sig själv i en tid som 

inte var en tid av förståelse eller tid av tankar om likvärdigheten mellan könen,   

 

Vad är det då som Monika och Anni har gemensamt. Monika har haft ett lika absolut mål i sitt liv. 

Universitetsstudier resulterade i kandidatexamen, hon fortsatte därefter med forskarstudier som 

resulterade i en licentiatavhandling och senare disputerade hon inom ämnet historia. Monika har nu 

sitt eget konsultföretag.  

Forskningen förde Monika till Stockholm och senare Danmark där hon fick en forskartjänst vid 

Universitetet i Odense, tre år senare med fast tjänst som lektor. Ett arbete som hon hade i 11 år, att 

undervisa, handleda och däremellan skriva böcker och tala vid ämnes konferenser.     

 

 

Monika ser boken om Anni viktigt, trots att hon inte var känd, hade ingen position i ett samhälle. 

Men hon var en som representerade ett hantverkaryrke i det finlandssvenska samhället, ett porträtt 

av en föregångskvinna som var angeläget att lyfta fram för eftervälden. Eller som Monika själv 

uttrycker det, ” Anni boken var en personlig dröm, men den var också en tvingande nödvändighet 

därför att Annis liv och arbete speglar så många viktiga aspekter av vår finlandsvenska historia som 

inte tidigare lyfts fram.” 

 
Anni Janfelt (1897-1976) är den ogifta bondedottern som förbigicks vid arvsskiftet men utbildade 
sig till sömmerska på egen hand och blev ett inspirerande föredöme för de mode- och 
sömnadsintresserade flickorna i trakten. Paralellt med förändringar i tyger, snitt och dräktdetaljer 
speglar historien utvecklingen i rådande tankesätt, maktstrukturer och familjemönster.  
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Intressant faktabakgrund om Monika Janfelt: 

 

Utbildningar och certifieringar: 
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 Fil.dr./Dr.Phil., Historia, 1998. Åbo Akademi, Finland. 
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Tjänster:  
Konsultfirma Monika Janfelt, 2008- 

 Karriär- och specialkonsult 2009 – 2014, Kompetens- och Organisationsutveckling, HR-Service, Syddansk 

Universitet. 
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Böcker och antologier: 
Astri Andresen, Ólöf Gardarsdottir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola, Ingrid 

Söderlind: Barnen och välfärdspolitiken. Nordiska barndomar 1900-2000, Serie framtider, Institutet för 

framtidsstudier Dialogos Förlag (Stockholm 2011). 

  

 Monika Janfelt: Anni – en sömmerska och hennes samhälle. Labyrinth Books (Nykarleby 2009). 

 

Monika Janfelt: Att leva i den bästa av världar. Föreningarna Nordens syn på Norden 1919-1933. 

(Stockholm 2005). 

 Monika Janfelt (red.): Den privat-offentliga gränsen. Det sociala arbetets strategier och aktörer i Norden 

1860-1940 (København 1999) 

Monika Janfelt: Stormakter i människokärlek. Svensk och dansk krigsbarnshjälp 1917-1924, Diss., (Åbo 

1998). 

Monika Janfelt: Barn av ett krig. Krigsbarnsverksamhet som humanitär insats i Sverige och Danmark efter 

första världskriget, upublicerad licentiat avhandling (Åbo 1994). 
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Vi rekommenderar Monika Janfelts bok  för bokhandelns sortiment, speciellt inför julsäsongen.  

Labyrinth Books Ab.  
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