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Inledning 

 
Den 25 november 2002 presenterades för första gången ett förslag till en 
nationell och systemoberoende tesaurus för indexering av skönlitteratur vid en 
konferens på KB i Stockholm. Representanter från olika typer av bibliotek 
hade då under snart ett och ett halvt års tid genomfört arbetet med tesaurusen i 
en specialgrupp för indexering av skönlitteratur som inrättats inom Svensk 
biblioteksförening.1 Förutom att effektivera och höja kvaliteten på 
indexeringsarbetet vill man svara mot ett behov hos en rad olika 
användargrupper:  

Syftet är att underlätta sökandet i bibliotekskataloger och databaser efter skönlitteratur 
inom ett visst ämne/med ett visst tema/ur en viss aspekt för olika målgrupper som vanliga 
biblioteksbesökare, barn och ungdomar, forskare, studenter och bibliotekspersonal. De 
icke-professionella användarnas behov ska beaktas särskilt. Vidare ska samarbetet mellan 
de olika bibliotek som indexerar skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur främjas 
och möjligheten att nyttja varandras arbete förbättras.2 

Även de senaste årens informationsvetenskapliga forskning kring återvinning 
av skönlitteratur har motiverats av ett växande behov hos låntagarna. Man 
behöver inte sitta många pass i en informationsdisk för att upptäcka hur ofta 
låntagarnas frågor rör romaner av en viss typ, i en viss stil eller om ett visst 

                                                 
1 Initiativet togs av Lena Lundgren, Länsbiblioteket i Stockholms län, och Pia Leth, Kungliga biblioteket, 
i juni 1999. Efter att intresset visat sig vara starkt under ett första möte gick de vidare och ansökte och 
beviljades projektpengar från BIBSAM, Kulturrådet och Svensk biblioteksförening. I augusti 2001 
började det egentliga arbetet med att sammanställa ämnesordslistor för indexering av skönlitteratur för 
vuxna. Vuxengruppen bestod av Eiler Jansson, Högskolebiblioteket i Halmstad, Ute Hummel, Göteborgs 
stadsbibliotek, Britt Svensson, Halmstads stadsbibliotek, samt Inga-Lill Ekvall och Sybil Larsson från 
Mölndals stadsbibliotek. Barngruppen, som började sitt arbete lite senare, bestod av Lena Lundgren, 
Kerstin Lidman, Svenska barnboksinstitutet, Anna-Marie Karlsson, Stockholms stadsbibliotek samt Lena 
Rolén, Flemingsbergs bibliotek i Huddinge. Styrgruppen, som ansvarade för att arbetet genomfördes, 
bestod av Eiler Jansson, Ute Hemmel, Pia Leth och Lena Lundgren. Till styrgruppen adjungerades en 
representant från vardera Btj, Ingrid Sjöberg-Thylander, och Libris, Christer Larsson. Informationsblad 
från Länsbiblioteket i Stockholms län. 
2 Informationsblad från Länsbiblioteket i Stockholms län. 
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ämne. Kanske är det rentav ett lika vanligt sätt att närma sig litteraturen som 
med hjälp av titel och författarnamn.  

Det är frågor som troligen kommer att bli allt vanligare även bland 
forskningsbibliotekens användare. Judith A. Ranta konstaterar att nya tekniker 
inom litteraturvetenskapen i kombination med en stark interdisciplinär trend 
har skapat ett större intresse för studier av ämnesmässiga och andra kulturella 
och historiska drag i litterära texter.3 Litteraturen studeras inte längre enbart 
som litteratur. Dessutom har kanonbegreppet förändrats och vidgats, vilket har 
inneburit att litteratur som representerar olika gruppers erfarenheter lyfts fram 
och införs i undervisning och forskning, litteratur som är svårare att finna än de 
traditionella mästerverken.4  

Hittills har forskare framför allt fått förlita sig på bibliografier över 
skönlitteratur och publikationer som Gale´s Plots and Characters in the Works 
of Mark Twain (1973).5 Som Clare Beghtol konstaterar: ”Researchers would 
need to read novels on a hit-and-miss basis to discover whether one or another 
would be fruitful for current research.”6 Hon menar att forskarnas beteende 
tydligt visar att de kräver tillgång till primära dokument inom humaniora, att 
de har börjat efterfråga alltmer detaljerade ingångar och att de uppfattar den 
traditionella klassindelningen som otillräcklig för deras behov.7 Det är spåren 
av denna tvärvetenskapliga användning av skönlitteratur som jag hoppas kunna 
studera i min uppsats.  

Först beskriver jag syftet med uppsatsen samt några viktiga 
frågeställningar. En inledande forskningsöversikt kommer att följas av en 
diskussion kring de vetenskapliga utgångspunkter och begrepp som är centrala 
för uppsatsen. Därefter ger jag en bild av den relevansforskning och 
citeringsanalys som format min undersökning och dess ansats till metod. Före 
undersökningsdelen kommer en kort presentation av mitt källmaterial, som 
består av Svenska ämnesord för skönlitteratur, den nya tesaurusen, samt tretton 
doktorsavhandlingar som skrivits vid svenska högskolor och universitet. 

Min undersökning innehåller två delar. Jag börjar med att beskriva den 
vetenskapsteoretiska utveckling som underlättat för skönlitteraturen att leta sig 
in de vetenskapliga avhandlingarnas litteraturförteckningar. Denna blygsamma 
                                                 
3 Ranta, Judith A. (1991), ”The New Literary Scholarship and a Basis for Increased Subject Catalog 
Access to Imaginative Literature”, Cataloging & Classification Quarterly, Vol. 14 No. 1, s. 4. 
4 Ranta (1991), s. 6. 
5 Beghtol, Clare (1994), The Classification of Fiction: the Development of a System Based on Theoretical 
Principles, Scarecrow Press, Metuchen, NJ s. 35-36. 
6 Beghtol (1994), s. 35. 
7 Beghtol (1994), s. 40. 
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kartläggning stöder sig dels på avhandlingsförfattarnas egna texter, dels på 
egna studier. 

Därefter undersöker jag närmare de enskilda skönlitterära citatens funktion 
i texten samt deras relation till avhandlingarnas nyckelord och till termerna i 
Svenska ämnesord för skönlitteratur. Frågan om ämnesmässig och psykologisk 
relevans är av särskilt intresse. 

Syfte och frågeställning  
En anledning till att jag höll fast vid mitt ämne, trots att det möjligen föreföll 
något smalt, var att det väckte min nyfikenhet, men få förväntningar. Jag visste 
inte vad jag skulle finna under arbetets gång. Jag hade läst ett fåtal 
avhandlingar och bara enstaka utanför det litteraturvetenskapliga området, så 
frågan om användningen av skönlitteratur förblev öppen fram till det att jag 
hade gått igenom runt hundrafemtio avhandlingar. Trots allt hade jag räknat 
med att hitta fler exempel som kunde ha utgjort grunden för ett urval, men jag 
upptäckte snart att jag fick inkludera alla texter jag fann som innehöll mer än 
enstaka referenser till skönlitterära verk.  

Det här är inte en kvantitativ studie, så min urvalsmetod bestod i att jag 
med vissa undantag läste litteraturlistorna till alla avhandlingar som inte var 
utlånade i universitetsbiblioteket Carolinas öppna samling för åren 2000 till 
och med 2002.8 Eftersom jag var mån om att arbeta förutsättningslöst gick jag 
även igenom avhandlingar inom ämnesområden som väckte föga hopp om 
några fynd, vilket ibland tedde sig som slöseri med tid, men som då och då 
beredde mig en överraskning. Jag hade exempelvis inte räknat med att de två 
avhandlingar där skönlitteraturen citeras som mest flitigt skulle ha skrivits på 
företagsekonomiska institutionen i Stockholm och på sektionen för arkitektur 
på Chalmers tekniska högskola.9 Ren naturvetenskap ingår inte i 
undersökningsmaterialet eftersom dessa avhandlingar finns på andra bibliotek 
än Carolina och några stickprov bekräftade den rimliga misstanken om att 
användningen av skönlitteratur begränsar sig till något inledande motto. 

                                                 
8 Här avses inte utgivningsår utan inköpsår, men i alla fall utom ett utgavs avhandlingarna inom samma 
tidsperiod. Tidsbrist och det faktum att jag redan hade tillräckligt med material för en studie gjorde att jag 
inte gick igenom hela religionsvetenskapliga avdelningen. På avdelningen för historia undersökte jag inte 
de enskilda ländernas historia utanför norden. 
9 Herklint, Ewamarie (2000), Bevarandets etiska funktioner. Relationer mellan människor, platser och 
hus, Sektionen för arkitektur, Form och teknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 
Wetterström, Jeanette (2001), Stor opera – små pengar. Ett operativt företag och dess ledningshistoria, 
Carlssons bokförlag, Stockholm. 
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Litteraturvetenskap och språkvetenskap har jag valt bort för att inte 
överväldigas av material som skulle ha krävt en mer omfattande analys för att 
inte bli förutsägbart.  

Slutligen hittade jag tretton avhandlingar som jag analyserar på ett djupare 
plan, d.v.s. genom att titta på varje referens till ett skönlitterärt verk med syftet 
att förstå dess funktion i texten. Det föll sig naturligt att försöka finna stöd för 
analysen i avhandlingsförfattarnas egna metodavsnitt och det visade sig att 
många motiverade sin användning av skönlitteratur genom hänvisningar till en 
teoretisk utveckling inom det egna ämnet, en diskussion som inleder min 
undersökning.  

Målet med uppsatsen är att klargöra om, på vilket sätt och varför 
skönlitteratur citeras i akademiska avhandlingar vid svenska universitet. 
Genom att studera avhandlingarnas nyckelord samt det sammanhang som 
citaten ingår i kan jag förhoppningsvis konstruera en bild av skribenternas 
informationsbehov för att se om den nya tesaurusen för indexering av 
skönlitteratur förmår uppställa relevanta sökingångar. Jag kommer även att 
redogöra för olika teoretiska problem kring återvinning och användning av 
skönlitteratur i ett forskningssammanhang, med utgångspunkt i den 
informationsvetenskapliga litteraturen. Här är diskussionen om ämnesmässig 
och psykologisk relevans av särskild betydelse, två begrepp som jag försöker 
koppla till avhandlingarnas litteraturanvändning och tesaurusens innehåll. 

Syftet är att diskutera behovet av skönlitterär indexering i en 
forskningsbibliotekskatalog, eftersom Svensk biblioteksförenings specialgrupp 
utgår från att det finns ett sådant behov.  

Forskningsöversikt 
Tidigare studier om skönlitterär indexering har i huvudsak varit av två slag. 
Dels har man utforskat indexeringen och dess principiella grunder på ett 
generellt plan, dels har man diskuterat konstruktionen av bokindex för enskilda 
romaner eller romansviter.10 Den senare forskningen är koncentrerad till de 
angloamerikanska länderna, medan den förra även i hög grad har bedrivits i 
Skandinavien, inte minst av danskan Annelise Mark Pejtersen och hennes 
kolleger. På senare tid har man kunnat läsa flera sammanfattande artiklar av 
finländaren Jarmo Saarti, där han även beskriver arbetet med den finska 

                                                 
10 Saarti, Jarmo (1999), ”Fiction indexing and the development of fiction thesauri”, Journal of 
Librarianship and Information Science, Vol. 31 No. 2, s. 86. 
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tesaurusen Kaunokki. Om man är intresserad av forskningsområdets 
internationella och teoretiska utveckling är det väl värt att läsa Clare Beghtols 
The Classification of Fiction: the Development of a System Based on 
Theoretical Principles (1994).  

I närheten av denna forskning kan man även hitta studier som rör 
skapandet av AI-system (artificial intelligence) för skönlitteratur, eftersom 
dessa byggs upp kring olika index. Slutligen finns många rapporter om 
experiment med skönlitterär indexering på olika bibliotek.11 

Rolf Andersson och Erik Holst nämner två försök att skapa svenska 
tesaurusar för skönlitterär indexering, men konstaterar samtidigt att mycket 
litet har skrivits om ämnet i Sverige.12 Före deras magisteruppsats Har ni någon 
bra kärleksroman? (1995) fanns enbart Lars-Olof Hanssons Förstudie till en 
allmän tesaurus på svenska (1991), där han undersöker indexeringen på 
svenska bibliotek samt intresset för en framtida allmän tesaurus.13 Där 
framkommer att 24 av de 67 biblioteken i studien utför indexering av 
skönlitteratur, men att de flesta enbart använder termer för sjukdomar och 
geografiska platser.14  

Under våren 2002 kom ytterligare en magisteruppsats från Borås som 
behandlade ämnet, Annika Eliassons Indexering av skönlitteratur i teori och 
praktik: vad kan forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap och 
litteraturvetenskap tillföra praktiken? 15 Både Andersson/Holst, som i hög grad 
bygger vidare på Pejtersens forskning kring användarnas sätt att formulera 
sökfrågor inför ett skönlitterärt material, och Eliasson studerar den begränsade 
indexering som redan bedrivs och kopplar den till en teoretisk diskussion för 
att föreslå bättre analysmodeller och indexeringsspråk. Jag hänvisar till samma 
teoribildning inom området kunskapsorganisation, men jag intresserar mig 
också för två andra grenar inom informationsvetenskapen - relevansforskning 
                                                 
11 Saarti, Jarmo (1999), s. 86. 
12 De nämner Jansson, Eiler & Södervall, Bo (1987), Tesaurus för indexering av skönlitteratur, Borås, 
Högskolan i Borås samt Wahlfrid, Majvor (1994), Skattkammaren: Tesaurus för romaner och noveller, 
Borås, Högskolan i Borås.  
Andersson, Rolf & Holst, Erik (1996), ”Indexes and other depictions of fiction: a new model for analysis 
empirically tested”, Swedish Library Research/Svensk biblioteksforskning, No. 2-3, s. 80-81. 
13 Andersson, Rolf & Holst, Erik (1995), Har ni någon bra kärleksroman?: en studie av indexering av 
skönlitteratur vid stadsbiblioteken i Malmö och Mölndal, Rapporter från Bibliotekshögskolan, 
magisteruppsats, 1995:19, Borås. 
Hansson, Lars-Olof (1991), Förstudie till en allmän tesaurus på svenska, remissuppl., Stockholm, 
Kungliga Biblioteket. 
14 Andersson & Holst (1996), s. 81. 
15 Eliasson, Annika (2002), Indexering av skönlitteratur i teori och praktik: vad kan forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap och litteraturvetenskap tillföra praktiken? Rapporter från 
Bibliotekshögskolan, magisteruppsats, Borås. 
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och citeringsanalys.16 Medan Andersson och Holst frågar sig hur låntagare på 
en uppmaning formulerar sig inför litteraturen är jag koncentrerad på det behov 
som föregår dessa formuleringar och den information som de lett fram till.   

Tidiga klassifikationssystem för skönlitteratur 
Under de senaste hundra åren har några individer experimenterat med idén om 
ett klassifikationssystem för skönlitteratur, men dessa tidiga försök fick ingen 
spridning. Pejtersen (och Beghtol) gör följande indelning av dessa 
ansträngningar: 

• Universella klassifikationssystem anpassades för skönlitteratur. 
• Speciella klassifikationssystem utformades för skönlitteratur. 
• Skönlitteraturen organiserades i genresystem.17 

Ett exempel på det första var Frank Haighs version av Dewey Decimal 
Classification från 1930, där han behöll alla huvudklasser intakta medan 
underklasserna ersattes av en blandning av genrerubriker och ämneskategorier 
av egen design. Så klassades spökhistorier under filosofi medan 
mysterieberättelser och thrillers hamnade under sociologi.18 

Ett specialsystem kunde se ut som C. A. Burgess hierarkiska 
decimalklassifikation från 1936. Ämnesklasserna utgörs av en blandning av 
genrer och litterära stilar. Pejtersen ger ett exempel på hur en klass kan se ut:  

 
30 Love stories and erotic romances 
31 Simple, non-tendentious, love stories 
32 ”Cinderella formula” 
33 Straightforward domestic formula; including stories of marriages 
34 ”Triangle” and ”polygonal” formulae 
35 Erotic: domestic and ruritanian 
36 Erotic: exotic, topographical and primitive (”cave-man” etc.) 
37 Erotic: picaresque (”love ´em and leave ´em” etc.) 
38 Erotic: abnormal 
39 Short stories of love and erotic romance19 

                                                 
16 Om detta ämnesområde skriver Miguel Benito: ”Kunskapsorganisation kan definieras som konsten att 
organisera kunskapen så att den kan återfinnas. I bibliotekssammanhang använder man termen 
kunskapsorganisation för att beteckna de verksamheter som syftar till att registrera dokumenten i 
kataloger och databaser. För att detta ska lyckas måste man analysera formen och innehållet i 
dokumenten och undersöka vilka uppgifter som behöver registreras för att återfinna dokumenten vid en 
senare sökning.” Benito (2001), s. 7. 
17 Pejtersen, Annelise Mark (1989), The BookHouse: Modelling User´s Needs and Search Strategies as a 
Basis for System Design, Risø, Risø National Laboratory, s. 14. 
18 Pejtersen (1989), s. 15. 
19 Pejtersen (1989), s. 15-16. 
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De här systemen, skriver Pejtersen, baserades vanligen på konstruktörens 
personliga föreställningar om skönlitteraturen och dess kulturella och 
pedagogiska uppgift.20 De bygger på subjektiv spekulation och godtyckligt 
valda kulturella värden, konstaterar hon.21 Judith A. Ranta beskriver på samma 
sätt hur skönlitteraturen var ett oroande element i beståndet för 1800-talets 
amerikanska bibliotekarier, slitna som de var mellan målet att erbjuda 
moraliskt uppbygglig litteratur och den lika viktiga uppgiften att tillfredsställa 
användarna och deras smak. Följden blev att man aktivt försökte minska 
läsningen av skönlitteratur till förmån för facklitteratur, exempelvis genom att 
kräva att en av två utlånade böcker kom från fackavdelningen.22 Mot den 
bakgrunden är det inte förvånande att skönlitteraturen försummades av de nya 
klassifikationssystemens och katalogernas skapare.  

Bland de klassifikationssystem som Clare Beghtol diskuterar finns två som 
skapats för science fiction och ett tredje allmänt system, ”the Problem Child 
system”.23 Det sistnämnda finner hon mest intressant. Skaparen Walker 
analyserade litteraturen enligt fem facetter som korresponderar mot 
Ranganathans grundläggande facetter: Personality – Matter – Energy – Time – 
Space:24 

 
P                        = Författare/Titel 
M (PMEST)            = Romanens ämne 
                                         P = Romanens karaktärer 
   M = Livet som skildras 
   E = Teman 
   S = Geografisk plats 
   T = Tid 
E                       = Kategori av berättelse (Narrative type of the novel) 
(ST)                  = Författarens språk och tidsperiod25 

                                                 
20 Pejtersen (1989), s. 15. 
21 Pejtersen (1989), s.17. 
22 Ranta (1991), s. 9. 
23 Beghtol (1994), s. 58. Systemet namngavs aldrig, så Beghtol uppkallar det efter titeln på Walkers 
artikel från 1958.  
24 Den indiske professorn S. R. Ranganathan är en förgrundsgestalt inom klassifikationsteorin. Han 
system Colon Classification (CC) från 1933 har inte fått något genomslag utanför Indien, men teoretiskt 
har hans inflytande varit stort. Han var den första som till fullo använde sig av den analytisk-syntetiska 
principen, enligt vilken sammanfattningen av ämnesinnehållet i ett dokument analyseras utgående från 
olika facetter, som sedan översätts till ämnesord i enlighet med det indexeringssystem som används. Han 
utvecklade även teorin om grundläggande kategorier och citeringsordning med sin formel PMEST 
(Personality – Matter – Energy – Space – Time). Rowley, Jennifer & Farrow, John (2000), Organizing 
Knowledge. An Introduction to Managing Access to Information, 3rd ed., Ashgate Publishing Limited, 
Hampshire, s. 180. 
25 Beghtol (1994), s. 61. 
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En förtjänst med systemet är möjligheten att med hjälp av facetten M (PMEST) 

ange tid, plats och ämnen för romanen som är oberoende av omständigheterna 
kring publiceringen.  

De må ha varit intressanta som experiment, men inget av dessa tidiga 
försök hade någon effekt på klassifikationsvärlden. Det var först i samband 
med att datoriseringen förändrade informationsåtervinningens villkor som 
forskningen tog fart.  

Till skillnad från andra dokument är skönlitteraturen inte 
ämnesklassificerad (om man inte betraktar författaren som ämnet). Den har 
traditionellt organiserats efter formella kriterier som författarnamn, språk och 
litterär form snarare än innehåll. Däremot kompletteras numera den vanliga 
hylluppställningen i bokstavsordning ofta med sortering efter genre, något som 
också syns i katalogerna. Det rör sig dock om så vida begrepp – romantik, 
deckare, thrillers, science fiction – att möjligheterna för innehållslig 
återvinning knappast har förbättrats.26 Skönlitteraturen är inte heller lämpad för 
fulltextsökning, åtminstone inte i en situation när man försöker hitta texter om 
ett visst ämne.   

Inom forskningen har man varit tvungen att ta hänsyn till skönlitteraturens 
komplexitet och den föränderliga föreställningen om vad ett verk kan sägas 
”handla om” i återvinningssituationen.27 Man har förstått att skönlitteraturens 
ämnesingångar måste vara mångdimensionella och identifiera både abstrakta 
och konkreta meningsskikt.28 Det är kanske till och med så att beskrivningen av 
innehåll i fiktivt material måste omfatta olika individers tolkningar och 
utvärderingar.29   

Nutida system 
Pejtersen betraktar sitt eget system, Analysis and Mediation of Publications 
(AMP), som en hybrid, där principer från traditionell klassifikation och 
indexering kombineras i ett försök att hitta nya sätt att organisera 
skönlitteraturen för återvinning av innehåll.30 Det bygger på ett omfattande 
analysmaterial av sökstrategier hos vanliga besökare på danska folkbibliotek.31 
Till varje dimension hör en rad ämnesord. 

                                                 
26 Pejtersen (1989), s. 14. 
27 Saarti (1999), s. 86. 
28 Ranta (1991), s. 3. 
29 Saarti, Jarmo (2002), ”Consistency of subject indexing of novels by public library professionals and 
patrons”, Journal of Documentation, Vol. 58 No. 1, s. 49-50. 
30 Pejtersen (1989), s. 31. 
31 Pejtersen (1989), s. 39. 
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DIMENSION 1: Ämne 
handling och handlingsförlopp 
psykologisk beskrivning 
sociala relationer 
Romanens ämne och innehåll: vad berättelsen handlar om. 
 
DIMENSION 2: Ram 
tid: det förflutna, nutid, framtid 
plats: geografisk, social miljö, yrke 
Den plats i tid och rum som författaren valt som bakgrund för sitt verk. 
 
DIMENSION 3: Författarens intention 
känslomässig erfarenhet 
kognition och information 
Författarens attityd till sitt ämne. Den uppsättning idéer och känslor som författaren 

vill 
kommunicera till sina läsare. 
 
DIMENSION 4: Tillgänglighet 
läsbarhet 
fysiska karakteristika 
litterär form 
huvudkaraktärer 
huvudkaraktärernas ålder 
Egenskaper som förenklar eller begränsar kommunikationen, som svårighetsgraden hos 
innehållet, kompositionen, språket, typografin o.s.v.   
 
Bibliografiska data: 
Titel, författare, illustratör, översättare, redaktör, förlag, första upplagans tryckår,  
omslag, serie, illustrerad, filmversion, land, originalutgåvans tryckår, o.s.v.32 

Pejtersen utgår från två principiella antaganden vid utformningen av systemet: 
 
 
1. The concept of what a document is ”about” should be defined on the basis of an 

empirical analysis of the formulations and needs of groups of users within a specific 
information retrieval environment.  

2. Users´ needs are multi-dimensional and the definition of the information content of 
the problem domain should reflect the different aspects of a general reader´s needs. An 
indexing system should be closely related to the users´ formulations of their needs and to 
their criteria for choosing documents.33 

Särskilt det senare antagandet har påverkat utformningen av min egen 
undersökning, men Pejtersen tycks framför allt mena att analysen av 
användarnas begrepp och formuleringar bildar en tillräcklig grund för att 
                                                 
32 Pejtersen (1989), s. 29. 
33 Pejtersen (1989), s. 21. 



 11

definiera vad ett verk ”handlar om”.  Systemet är baserat på deras frågor. 
Svenska ämnesord för skönlitteratur är däremot dokumentbaserat, vilket 
betyder att ett existerande dokument finns bakom varje term. I och för sig 
bygger denna tesaurus på redan existerande ämnesordslistor som i sin tur ofta 
har växt fram ur låntagarnas frågor. Så skriver till exempel Mirja Lamminen, 
som ansvarar för Stockholms stadsbiblioteks ämnesordslista:  

Huvudmålet med ämnesorden är att det skall vara lätt att hitta böckerna i ett visst ämne, 
både för låntagarna och för personalen. Indexeringen är en del av mitt arbete, och genom 
arbetet i informationen i direkt möte med låntagarnas frågor har jag fått lång erfarenhet av 
hur man frågar och en känsla för vad som kan bli efterfrågat.34  

På samma sätt är den genreindelning som används på många bibliotek byggd 
på låntagarbeteende. Den engelska termen för detta sätt att motivera systemets 
begrepp och klassindelning är ”enquiry warrant” till skillnad från ”literary 
warrant”, som motsvarar svenskans ”dokumentbaserad”.35 Beghtol talar även 
om ”fictional warrant”, något som man kan försöka beskriva genom att 
analysera karakteristiska kvaliteter hos den berättande prosan, d v s dokument 
som först och främst härrör ur fantasin.36 

Det har visat sig att användarna tycker om Pejtersens system BookHouse, 
och till skillnad från andra system för analys av skönlitteratur har BookHouse 
genomgått flera test och utvärderingar. Det har även inspirerat skapandet av 
flera ämnesordslistor i de nordiska länderna.37 

Den största tesaurusen i Sverige var fram till år 2002 Eiler Janssons och Bo 
Södervalls Tesaurus för indexering av skönlitteratur (1987). Vid sidan av en 
alfabetisk del finns en systematisk del, där termerna är indelade i tre facetter – 
ram, person och ämne. Ram har underindelningarna tid och rum. 
Personfacetten kan indelas i utveckling, sociala relationer och 
yrke/verksamhet. Ämnena kan indelas i ideologi, aktivitet, natur och 
människokropp. På samma sätt som i den nya tesaurusen ska gränserna 
mellan facetterna och underfacetterna betraktas som oprecisa. Vissa termer 
skulle kunna passa in under flera facetter.  

En annan svenskspråkig tesaurus är Bella (1997), som är en översättning 
av Kaunokki (1996). Där används följande facetter:  

                                                 
34 Brev från Mirja Lamminen till författaren. 
35 Beghtol (1994), s. 91. 
36 Beghtol (1994), s. 95. 
37 Saarti (1999), s. 89. 
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- termer som beskriver genrer; 
- termer som beskriver händelser, motiv och teman; 
- termer som beskriver aktörer; 
- termer som beskriver platser/rum; 
- termer som beskriver tiden; 
- termer som beskriver andra, mestadels tekniska och typografiska aspekter.38 

Om man återigen utgår från Ranganathans PMEST-facetter kan man betrakta 
genren som en motsvarighet till personlighetsfacetten. Det verkar logiskt, 
skriver Saarti, eftersom genren i själva verket beskriver verkets personlighet 
och i hög grad styr händelseutvecklingen, miljövalet och tidsperioden i 
romanen.39 På samma sätt korresponderar M (materia) med händelser och 
motiv i Kaunokki samt E (energi) med aktörer.40 

Det är uppenbart, påpekar Saarti, att sammanhanget är avgörande för 
tesaurusens innehåll. Kaunokki är tänkt att användas först och främst på 
folkbibliotek, vilket gör att många termer som anses viktiga inom 
litteraturvetenskapen har försummats.41 Det samma gäller Svenska ämnesord 
för skönlitteratur i dess nuvarande skick. Saarti nämner arbetet med en 
specialtesaurus för litteraturvetenskaplig forskning, och kanske borde den 
svenska tesaurusen kompletteras med något liknande.42 Den tematiska och 
narrativa strukturen kunde bli mer åtkomlig, vilket är avgörande framför allt då 
den modernistiska och postmodernistiska litteraturen ska beskrivas.43 

Även indexeringen med Kaunokki har testats och visat sig vara till nytta, 
även om det stundtals har varit svårt att göra skillnad på det som är intressant i 
en roman på ett allmänt plan och den personliga betydelse romanen får för den 
individuella läsaren. Det har framkommit att användarnas sökningar framför 
allt rör litterär genre och speciell tematik (t ex alkoholism). De har däremot 
haft vissa svårigheter att separera skönlitteraturen från annan litteratur eftersom 
de till skillnad från bibliotekarierna inte är tränade att göra booleska44 
sökningar med klassifikationskoder.45 Av samma anledning rekommenderar 
man i Handledning i indexering av skönlitteratur att alla bibliotek använder 
ämnesordet skönlitteratur när nya romaner indexeras. 
                                                 
38 Saarti (1999), s. 89. 
39 Saarti (1999), s. 90. 
40 Saarti (1999), s. 90. 
41 Saarti (1999), s. 90. 
42 Saarti (1999), s. 90.  
43 Saarti (1999), s. 90. 
44 En teknik för att konstruera sökfrågor med enkla operatörer som exempelvis ”och”, ”eller” samt ”inte”. 
45 Saarti (1999), s. 91. 
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Beghtols egen skapelse EFAS (Experimental Fiction Analysis System) är 
ett rent klassifikationssystem. Det försöker inte summera dokumentinnehåll 
eller visa vad ett dokument handlar om, utan nöjer sig med att påstå att en viss 
sorts data finns i ett dokument.46 Hon vill undvika tolkningsaspekten. Systemet 
bygger på fyra datakategorier, som Beghtol anser vara fundamentala i 
skönlitteraturen. 

 
1. Karaktärer, inklusive berättaren: varelser som existerar, handlar och/eller 

deltar i den fiktiva världen; 
2. Händelser, inklusive mänskliga och icke-mänskliga handlingar och/eller 

händelser: händelser och/eller tilldragelser i den fiktiva världen; 
3. Rum: geografiska platser och/eller platser i den fiktiva världen; 
4. Tid: temporala enheter i den fiktiva världen.47 

Det finns några gemensamma utgångspunkter som förenar alla dessa 
klassifikationssystem, skriver Beghtol, trots teoretiska och praktiska skillnader. 
Alla förutsätter att någon form av innehålls- och ämnesanalys av skönlitteratur 
är möjlig och önskvärd. Alla utgår från att klassificeraren har en mer eller 
mindre detaljerad kunskap om romanens innehåll. Alla antar att en sådan 
kunskapsnivå tillförsäkrar att man uppnår en godtagbar samstämmighet i 
indexeringen. Utvecklingen av facklitterära system bygger på samma 
antagande, d.v.s. att ämnet i ett dokument kommer att bli korrekt och komplett 
identifierat av indexeraren. Utan en sådan tilltro till en gemensamhet 
(”commonality”) i de mentala processerna inom en indexerare vid olika 
tillfällen och mellan olika indexerare som separeras i tid och rum skulle 
utvecklandet av ett klassifikationssystem vara en absurditet, konstaterar 
Beghtol.48  

Därför kan det vara intressant att konstatera att Saarti inte lyckas 
demonstrera en sådan gemensamhet i sina försök att mäta överensstämmelsen i 
den indexering som gjordes av trettio personer, hälften bibliotekarier och 
hälften läsvana låntagare, på fem finska bibliotek med hjälp av Kaunokki.49 
Studier som denna är inte inriktade på kvaliteten eller innehållet i 

                                                 
46 Om data skriver Beghtol: ”Teskey defined data ’as the result of direct observation of events, i.e. values 
of attributes of objects’. In his view, a cumulative relationship obtains among ’data’, ’information’, and 
’knowledge’: ’information’ is ’structured collections of data, i.e. sets of data, relations between data, etc.’ 
and ’knowledge’ is ’models of the world, which can be created or modified by new information’.” 
Beghtol (1994), s. 124-125. 
47 Beghtol (1994), s. 129-130. 
48 Beghtol (1994), s. 88. 
49 ”Consequently the consistency of indexing between test persons remains quite low.”, Saarti (2002), s. 
57.  
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indexeringen, utan enbart på vilken grad av samstämmighet som uppnås mellan 
olika individer. Det Saarti undersöker är terminologisk överensstämmelse, men 
han understryker att det är en förenkling av den mänskliga 
kommunikationsprocessen att ignorera den semantiska samstämmigheten, som 
i sin tur måste ses i skenet av språket, kulturen och bakgrunden hos den person 
som använder en viss terminologi.50 Tidigare forskning visar att den 
konceptuella överensstämmelsen mellan indexerare är större än deras 
terminologiska enighet.51  

I stort sett samma begrepp eller koncept kan uttryckas genom olika 
språkliga termer. Man kan skilja mellan vad en term betecknar (denoterar) och 
vad den betyder (konnoterar). Konnotationen hos en term utgörs av det 
begrepp termen uttrycker, men den begreppsliga innebörden utgör enbart 
termens betydelsekärna. Runt detta abstrakta skelett grupperar sig en rad 
bibetydelser, som kan vara både kulturtypiska konventioner och rent privata 
associationer. Dessa bibetydelser brukar kallas en terms sekundära 
konnotation. Även om det kan vara svårt att skilja mellan en terms 
betydelsekärna och dess sekundära konnotationer, är kommunikationen mellan 
människor beroende av att man uppfattar åtminstone betydelsekärnan på 
ungefär samma sätt.52 När det gäller konkreta termer som betecknar fysiska 
företeelser vållar de knappast några problem – de är alltså att rekommendera – 
men indexerare är i regel tvingade att ge sig in på mer kontroversiella områden. 
Oavsett om de utgår från termernas denotation eller konnotation är det 
uppenbart att det aldrig kommer att uppstå någon enighet om förbindelsen där 
emellan. 53  Litteraturens exempelsamling är mångtydig och de termer som 
indexeraren tvingas ta till är behäftade med sekundära konnotationer.  Å andra 
sidan är det just genom att använda denna exempelsamling och pröva dess 
relation till olika termer som en praxis uppstår, vilket kanske är vårt enda sätt 
att besvara frågan om termernas mening. Det är ju Wittgensteins påstående, att 
ett ords betydelse är dess användning i språket. All undersökning av mening 
måste utgå från konkreta fall. I själva verket borde språkfilosoferna flockas 
                                                 
50 Semantik, ”språkliga uttrycks betydelseaspekter eller studiet härav, i motsats till deras syntax, dvs. den 
strukturella uppbyggnaden, och deras pragmatik, dvs. drag hos uttryckens användning i olika kontexter.” 
Filosofilexikonet (1993), Forum, Stockholm. 
51 Saarti (2002), s. 51. 
52Åhlberg, Lars-Olof (1986), Konst, språk och värde. Om begrepp och definitioner i de estetiska 
vetenskaperna, Institutionen för estetik, Uppsala universitet, Uppsala, s. 87-90. 
53 I semiotiska språkteorier bortser man gärna från att språkliga uttryck också hänvisar till en 
utomspråklig verklighet. Därför används termen denotation i en annan bemärkelse än i semantiken (där 
termen stol refererar till klassen stolar eller alla stolar, för att ta ett exempel på en terms denotation). För 
en semiotiker är en terms denotation dess plats i ett språkligt system. Åhlberg, s. 91-92. 
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kring bibliotekens indexeringsverksamhet. (Det finns dock en annan riktning 
inom den moderna språkfilosofin där språket betraktas som ett regelsystem, 
vars funktionssätt ska klarläggas med hjälp av en matematisk-logisk 
terminologi.)54  

Endast ett fåtal nyckelord användes av fler än en försöksperson i Saartis 
undersökning. Överensstämmelsen var alltså låg, även om den såg lite bättre ut 
bland de vana indexerarna. Det visade sig att komplexa romaner indexerades 
med fler nyckelord och större variation än genreromanerna, men även att 
nyckelordens spridning minskade när det rörde sig om en klassiker, vars 
tolkningar har standardiserats med tiden. Bibliotekarierna använde färre 
nyckelord än privatpersonerna, särskilt när de indexerade 
underhållningsromaner.55 Om den främsta orsaken till detta nedslående resultat 
skriver Saarti att varje försöksperson analyserade och tolkade romanerna från 
sin ståndpunkt och att varje roman innehåller en mängd olika element och drag 
som kan beskrivas med en lika stor mängd nyckelord.56 En svårighet med 
indexering av skönlitteratur är definitionen av ämnesorden och deras 
omfattning. Dessa definitioner är produkter av tolkningar och av ett 
kulturhistoriskt sammanhang. Därför måste systemet vara flexibelt och 
kapabelt att hantera den luddighet som är en följd av skiljaktigheter mellan 
olika tolkningar och indexeringar. Även om försökspersonerna i Saartis 
undersökning använde olika ämnesord som ensamhet, underlägsenhetskänslor, 
outsiders och isolering har de trots allt beskrivit samma psykosociala fenomen, 
alienation. Överensstämmelse borde analyseras i alla de olika former den 
manifesterar sig: klasslikhet, familjelikhet, terminologisk likhet.57 Samtidigt 
måste man minnas att indexering av skönlitteratur är en ung, oprövad 
verksamhet. Ett ökat bruk leder troligen till större överensstämmelse på samma 
sätt som en allmän indexeringsvana ledde till färre variationer i val av termer i 
Saartis undersökning. 

Centrala begrepp och teoretiska utgångspunkter 
Det finns en ton av saklighet och optimism i indexeringens retorik som väcker 
både sympati och frågor. Vid en första anblick ter sig indexerarens anspråk 
som tämligen blygsamma. Indexeringen går ut på att göra innehållet i ett 
                                                 
54 Åhlberg, s. 117. 
55 Saarti (2002), s. 56. 
56 Saarti (2002), s. 61. 
57 Saarti (2002), s. 63. 
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dokument åtkomligt genom att skriva ut namn och ämnesord i en bestämd 
ordning, med en indikation om var i dokumentet eller i vilket dokument dessa 
termer behandlas. Ämnesorden är en ingång i katalogen. De gör det möjligt att 
hitta ett givet verk när ämnet är känt. De visar vad biblioteket har om ett givet 
ämne.58 Indexeraren vågar sig på att peka ut några centrala ämnen i ett 
dokument med hjälp av en ämnesordslista och en uppsättning riktlinjer, det är 
allt. (Det latinska ordet index betyder för övrigt ”det som pekar ut”, alltså 
”pekfinger, pekare”.)59 Men dessa få ord är trots allt resultatet av en subjektiv 
innehållsanalys.60 Det är en tolkningsverksamhet som vilar på uppfattningen att 
det som en person uppmärksammar i en text inte skiljer sig väsentligt från vad 
en annan person uppfattar som centralt. För att informationen i ett dokument 
ska återfinnas måste indexeraren och låntagaren tänka i samma banor. Mer än 
så, de måste tänka på samma ord och på rätt ord, för när låntagaren hittar fram 
till en samling dokument återstår frågan om de innehåller relevant information. 
Dessa två problem, det vill säga konsekvens och relevans, har länge varit 
centrala för forskningen kring informationsåtervinning. 

Om indexeringen av facklitteratur, med dess större grad av objektivitet, 
dess avgränsade ämnesinnehåll och mindre ambivalenta begreppsapparat 
framstår som en nödvändig om än problematisk verksamhet är det uppenbart 
att indexering av skönlitteratur måste bedrivas med självkritik och i viss mån 
mot bättre vetande.  

Medan litteraturvetarna inte kan övertyga varandra om att det litterära 
verket har ett innehåll eller en mening bortom den individuella läsarens 
varierande konstruktioner ska indexeraren utan att darra på fingret peka ut 
detta innehåll åt framtidens alla okända läsare. Det kräver en pragmatisk 
hållning. Även om man drar sig för att beskriva Kafkas roman Processen som 
en bok om en rättegång kan man lätt föreställa sig att den låntagare som har 
glömt titeln skulle beskriva romanen just så för att skilja den från andra verk av 
samma författare. ”Rättegångar” må vara ett reduktivt sätt att närma sig Kafkas 
                                                 
58 Benito, Miguel (2001), Kunskapsorganisation: En introduktion till katalogisering, klassifikation och 
indexering, Borås, Tarancos bokförlag, s. 233. 
59 Wellisch, Hans H. (1991), Indexing from A to Z, The H. W. Wilson Company, Bronx, New York, s. 
160. Här hittar man en uttömmande redogörelse för ordets etymologi, betydelse och användning. 
60 I Svenska ämnesords riktlinjer kan man läsa följande om indexering av facklitteratur: ”Hur många 
ämnesord som behövs för att beskriva verkets innehåll varierar. Ibland är ett tillräckligt, ibland behövs 
flera. Det finns ingen begränsning av hur många ämnesord man får använda för ett verk, men normalt bör 
inte fler än sex ämnesord (enkla ämnesord eller ämnesordssträngar) användas.” Riktlinjer och 
tillämpningsanvisningar för ämnesordsindexering, BUS sidor om ämnesord, 
       http://www.kb.se/bus/ao/aostart.htm (2003-05-02)  
Saarti talar om ett medeltal på 12 nyckelord per roman i de tester han genomförde i Finland. Saarti 
(2002), s. 56 
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författarskap, men det är troligtvis en bra indexeringsterm. På samma sätt har 
många forskare på området påpekat hur viktigt det är att sätta sig in i hur 
användarna tänker när man konstruerar ett indexeringssystem. Katalogen ska 
spegla deras vardagliga språk.  

Om användarnas svårigheter att lista ut vilka ämnesord som finns i en 
katalog har norrmannen Ragnar Nordlie skrivit i avhandlingen User 
revealment: user-librarian interaction as model for automated retrieval 
systems (2000).61 Efter att ha undersökt 2000 utskrifter av 
dataterminalsessioner tvingades han konstatera att en tredjedel av alla 
sökningar, två tredjedelar av alla enkla sökformuleringar och fyrtiofem procent 
av alla ämnessökningar misslyckades. Söktermerna är i allmänhet för generella 
för det reella behovet samtidigt som användarna undviker förfinade sökningar 
och hjälpfunktioner. Han upptäckte dessutom att varken datavana eller 
erfarenhet av katalogen förbättrade utsikterna att göra en lyckad sökning, vilket 
tyder på att användarundervisning har begränsningar i den här situationen.62 

Jag föreställer mig att katalogerna kommer att förbättras efter hand att vi 
lär oss att förstå mer om användarbeteende i biblioteksmiljö, men i första hand 
måste man underlätta åtkomsten av de indexeringstermer som används i 
katalogen, så som man exempelvis har gjort från KB: s sida då Svenska 
ämnesord började publiceras på nätet, och koppla dessa till söksituationen. 
Sådana konkreta möjligheter att tränga in i systemets sätt att tänka behövs på 
vägen mot ett system som speglar vårt sätt att tänka. Vi måste alla i hög grad 
skolas in i informationsåtervinningens praxis, på samma sätt som vi skolas in i 
litteraturens praxis för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att kommunicera 
om litteratur. Vi kommer att ingå i något som Stanley Fish har kallat en 
tolkningsgemenskap. För Fish finns ingen ”litteratur”, enbart en läsare som gör 
något av en text i sin egenskap av medlem i en tolkningsgemenskap. Det 
intressanta är vad som händer i denna läsare, som bara gör vad som faller sig 
naturligt, eftersom han eller hon är kulturellt skolad att göra det.63 ”Det enda 
                                                 
61 Nordlie, Ragnar (2000), User revealment: user-librarian interaction as model for automated retrieval 
systems, Unipub, Oslo. 
62 Resultaten presenterades av Ragnar Nordlie i stencilform under konferensen ”Indexera mera” på KB 
den 25 november 2002. 
63 Begreppet lanseras av Fish i essän ”Att tolka Variorumupplagan” som finns översatt i Entzenberger, 
Claes & Hansson, Cecilia (1997), Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2, 
Studentlitteratur, Lund. Där skriver Fish: ”Ty om det inte finns några fixa texter utan bara 
tolkningsstrategier med vars hjälp man kan skapa texter och om tolkningsstrategier inte är något naturligt 
utan inlärt (och därför inte är gripbara för en begränsad beskrivning), vad är det då de som yttrar sig 
(talare, författare, forskare, jag, ni) gör? Enligt den gamla modellen är de som yttrar sig upptagna av att 
vidarebefordra färdiggjorda eller prefabricerade betydelser. Dessa betydelser sägs vara kodade, och 
koden förmodas finnas i världen oberoende av de individer som är tvungna att ansluta sig till den (om de 
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’beviset’ på medlemskap är kamratskap, en igenkännande nick från någon i 
samma gemenskap, någon som säger till en vad ingen av oss skulle kunna 
bevisa för en tredje part: ’vi vet’.”64   

Johannessens praxisbegrepp på det estetiska området 
Kjell E Johannessen har beskrivit ett sådant praxisperspektiv på det estetiska 
området, där han utgår från insikten om att det finns ett ömsesidigt 
konstituerande förhållande mellan begreppsbildning, mänskliga aktiviteter och 
verkligheten.65 Han har en pragmatisk syn på meningens natur. I den sene 
Wittgensteins efterföljd menar han att vi måste undersöka hur de estetiska 
begreppen används i karakteristiska situationer med hjälp av exempel, 
analogier och tänkta användningssätt. Han söker ett perspektiv som kan visa på 
förbindelsen mellan de olika sidorna av begreppsbildning, värdering, omdömen 
och kommunikation på det estetiska området.  

En uppsättning regler etablerar ingen praxis. Vi måste även lära oss att 
följa reglerna på ett bestämt sätt. Dessa regler inlärs genom inövning. Ett visst 
sätt att följa en regel förstås som utövandet av en praxis. Förståelse av en regel 
uttrycks genom att vi behärskar den praxis där regeln är inskriven. Vi erövrar 
gradvis en förtrogenhetskunskap. Karaktären av en praxis uttrycks alltså både 
språkligt och genom uppvisandet av ett beteende. I själva verket hävdar 
Johannessen att regler varken är nödvändiga eller tillräckliga när man ska lära 
sig att behärska en praxis eller ett språkspel. Det behöver inte ens vara av 
betydelse huruvida de kan formuleras i ord eller inte. 

Beträffande konstbegreppet säger Johannessen att vi varken kan identifiera 
eller beskriva något som ett konstverk utan att ha kulturens mångfald av 
estetiska praxis som en nödvändig kontext. Konstverket existerar i kraft av sin 
inskrivna plats i en estetisk praxis, inte tack vare några ”konstkonstituerande 
egenskaper”. Det är våra omgivande handlingsmönster som skänker 
konstobjektet dess status, vårt sätt att tänka och uppleva och behandla något 
som om det vore konst. Delvis är vårt förhållande till konsten kognitivt. Det 

 
inte gör det, löper de risk att förklaras vara avvikare). Enligt min modell utvinns emellertid inte 
betydelser utan skapas och skapas inte via kodade former utan genom tolkningsstrategier som 
frambringar former. Det följer att vad de som yttrar sig gör är att ge åhörarna och läsarna tillfälle att 
skapa innebörder (och texter) genom att inbjuda dem att utföra en uppsättning strategier. Det antas att 
denna inbjudan accepteras, och det förmodandet bygger på läsarens eller författarens projicering av de 
drag han skulle göra, om han konfronterades med de ljud eller märken han yttrar eller skriver ned.”, s. 
189.  
64 Entzenberger & Hansson, s. 190. 
65 Johannessen, Kjell E (1989), Kunst språk og estetisk praksis, Institutionen för estetik vid Uppsala 
universitet, Uppsala, passim. 
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skulle inte finnas något konstverk om vi inte förstod det som ett konstverk och 
omtalade det som ett sådant. Det måste ha en plats i en diskurs där man utbyter 
erfarenheter om det. Att vi på detta sätt förhåller oss estetiskt till vissa objekt 
innebär bland annat att vi fördjupar oss i dem för deras egen skull, att vi 
bedömer värdet av deras visuella och auditiva egenskaper, att vi pekar ut 
likheter och skillnader mellan dessa och objekt eller fenomen av liknande slag, 
att vi reflekterar över uttryckens form och meningsinnehåll, att vi försöker säga 
något om deras betydelse i skenet av stildrag, tradition och andra kontextuella 
förhållanden, att vi bedömer dem utifrån deras traditionstillhörighet eller brist 
på sådan utan att ta hänsyn till religiösa eller moraliska värden o.s.v. Genom att 
utföra sådana rörelser inför ett objekt uttrycker vi dess konstnärliga status. 

Hur lär vi oss att utföra dessa rörelser? Ungefär som vi lär oss 
känslobegrepp enligt Wittgenstein. Vi lär oss genom exempel, genom att samla 
på oss en omfattande repertoar av paradigmatiska kopplingar mellan 
situationstyper och följdriktiga uttryck, varav vissa upphöjs till norm. Dessa 
situationskonstituerade normer eller regler befinner sig dock i ständig 
förändring under loppet av ett liv. På samma sätt lär vi oss att handla estetiskt 
adekvat genom upprepade möten med individuella konstverk från olika 
perioder och stilskolor, som sedan används som jämförelsematerial när vi står 
inför nya och främmande konstverk. Denna samlade kunskap grundlägger 
förmågan att kunna fälla egna estetiska omdömen och förstå andras. De 
jämförelser och liknelser som borgar för rationaliteten i den estetiska diskursen 
och som fungerar konstitutivt är samtidigt öppna för förändringar och nya 
perspektiv. Men, skriver Johannessen, de enskilda konstverkens status som 
gemensamma referenspunkter begränsar samtidigt möjligheterna för 
förmedling av estetiska upplevelser. Allt vi erfar inför konsten kan inte 
förmedlas. Johannessen talar om förtrogenhetskunskapen, som når oss under 
konstens långvariga närvaro i våra liv, och som är sitt eget mål och som bara 
kan förmedlas till andra bitvis med hjälp av analogier, metaforer och konkreta 
exempel. 

Vi rör oss mot och från varandra i ett temporärt samförstånd. Tanken på 
denna praxis gör det ändå möjligt att försvara en verksamhet som indexering, 
även om det är som vissa litteraturvetare säger, att texten skapas under läsakten 
och att det inte finns någon skillnad mellan att tolka texter och att använda dem 
för sina egna syften.  
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Text och tolkning 
En intressant diskussion om den senare frågan kan man hitta i Umberto Ecos 
bok Interpretation and overinterpretation, där några av hans texter om 
litteraturtolkning bemöts av Richard Rorty, Jonathan Culler och Christine 
Brooke-Rose.66  

Eco förespråkar här en trohet mot verkets mening – intentio operis. 
Tidigare har han beskrivit läsarens betydelse för den litterära textens liv. Han 
talade då – som representant för den läsarorienterade semiotiken – om det 
öppna verket och läsprocessens viktiga roll i den litterära 
meningsproduktionen. Nu vill han hejda en utveckling som har gett tolkaren 
för stora privilegier. Det finns helt enkelt gränser för hur många tolkningar av 
ett bestämt verk som en någorlunda förståndig kritiker kan godta, enligt Eco. 
Hans ”kvasi-Popperska” princip är att det må vara svårt att bedöma om en 
tolkning är bra, men det hindrar inte att man kan markera en gräns mot de 
dåliga och långsökta tolkningarna. För de dåliga tolkningarna reserverar han 
ord som paranoia, besatthet, överdrift, ett övermått av förundran. Ecos främsta 
exempel på en litteraturkritik som blundar för verkets intention gäller de 
tolkningar som han benämner övertolkningar. 

Det Eco kallar textens intention uppvisas inte i textens ytskikt, inte förrän 
någon – läsaren – bestämmer sig för att se en sådan. Det är läsarens uppgift och 
initiativ att gissa sig till textens syften. Så behåller Eco sin dialektiska 
förbindelse mellan intentio operis och intentio lectoris. Men den empiriska 
läsaren – alltså var och en som läser en text – söker sig med hjälp av gissningar 
fram mot en hållning som på något sätt förutsätts av texten och som Eco kallar 
modelläsaren. Med andra ord kan textens syfte anses vara att producera en 
modelläsare som kan utföra kvalificerade gissningar om texten i sig, det vill 
säga läsa den som den är konstruerad för att läsas. Modelläsaren har sin ideala 
motsvarighet i modellförfattaren. Här rör det sig inte om verkets empiriska 
författare och hans eller hennes syfte med sin text – intentio auctoris – utan 
återigen om en konstruktion som avspeglar verkets intention. 

Kontroller av tolkningens riktighet hänvisar Eco till den hermeneutiska 
cirkeln. Texten är ett objekt som byggs upp under den cirkelrörelse som 
uppstår när tolkningens riktighet ska bekräftas av dess resultat. Här för han 
fram en gammal idé om att ett påstående om en text bara kan prövas mot texten 
som en sammanhängande helhet. Ett inre textuellt sammanhang styr den annars 
                                                 
66 Eco, Umberto (1994), Interpretation and overinterpretation, Cambridge University Press, Cambridge, 
passim. 
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riktningslösa läsaren. I jämförelse kan den empiriske författaren bara spela en 
mindre roll i strider om texttolkning och då enbart därför att det kan vara 
intressant att höra hans ord rent teoretiskt som en kommentar till kritiken, utan 
att frågan om tolkningarnas giltighet berörs. 

Ett huvudspår hos Eco rör det han kallar oekonomiska tolkningar. Han 
konstaterar att kanoniska verk utsätts för ett överflöd av tolkningar så fort de 
börjar bli ”heliga”. Konspiratoriskt utvalda bevis används för absurda och 
långsökta förklaringar, slumpartade detaljer placeras i centrum för textens 
konstruktion alltmedan man blundar för den enkla betydelsen hos vissa 
symboler som är uppenbar för det intuitiva ögat, vilket är ett uttryck för den 
koketta läsarens längtan efter att finna en dold sanning bakom den ytliga 
betydelse som demokratiskt avslöjar sig för var och en. 

Jonathan Culler vänder sig mot tanken på dessa oekonomiska tolkningar, 
utan att i övrigt opponera sig mot Ecos centrala teser. Culler menar helt enkelt 
att tolkningar måste vara extrema för att uppfattas som intressanta. Måttfulla 
och sansade tolkningar som artikulerar en allmän enighet må vara nödvändiga i 
vissa sammanhang, men de saknar fascination. Vissa övertolkningar kanske 
förkastas eftersom de inte förmår övertyga, medan andra är förutsättningen för 
att belysa förbindelser och innebörder som tidigare har försummats eller 
missförståtts. Det är viktigt att kritikern då och då ställer frågor till texten som 
den inte själv uppmuntrar till. Han citerar Roland Barthes, som en gång skrev 
att de som inte läser om samma texter på nytt dömer sig själva till att läsa 
samma berättelse överallt. De känner bara igen den kunskap och de tankar de 
redan äger. Barthes föreslog snarast att man borde utveckla 
övertolkningsmodeller för att uppmuntra nya upptäckter. Det Eco kallar en 
övertolkning är snarast en nödvändighet för att vi ska kunna skaka liv i 
traditionen på nytt och på nytt. 

Pragmatisten Richard Rorty slutligen lägger alla initiativ hos den 
empiriske läsaren. Han frågar sig varför Eco bryr sig om att göra skillnad 
mellan intentio operis och intentio lectoris. Eco är ju väl medveten om att 
texten skapas under läsakten. Därför att Eco vill försäkra sig om att läsaren 
ständigt går tillbaka till verket för att kontrollera sin tolkning mot textens inre 
sammanhang. Enligt Eco finns det nämligen en skillnad mellan att tolka texter 
och att att använda dem för sina egna syften, en skillnad som Rorty förnekar. 
Rorty hävdar istället att användning är vad det handlar om varje gång någon 
sysselsätter sig med en text. ”Interpreting something, knowing it, penetrating it 
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to its essence, and so on are just various ways of describing some process of 
putting it to work.”67 

Vad Eco tycks frukta är en ohämmad användning av texter för egna behov, 
en okontrollerad betydelsproduktion utan avgränsade kriterier. Men, invänder 
Rorty, ett sådant behov är även behovet att övertyga andra om att man själva 
har rätt. Därför kommer det alltid att finnas en strävan att belägga tolkningar 
med exempel från texten, och även att behandla texten som helhet. Denna 
föreställning om verkets inre sammanhang måste dock lokaliseras till tolkaren, 
som uppfattar sammanhanget i och med sina uttolkande rörelser. Texten i sig 
har inga sådana egenskaper, den är bara tecken som läsaren har reagerat på och 
kanske väljer att säga något om. Texten kan inte säga något om vad den vill att 
läsaren ska göra. Texten har inga egenskaper som skulle kunna fungera som 
kriterium för bedömning av en tolknings värde. Antingen finner man en 
tolkning intressant eller inte, antingen tilltalas man av en tolkning eller inte, 
antingen övertygas man av en tolkning eller inte – det rör sig hur som helst 
bara om personliga uppfattningar, som i och för sig kan vara nog så 
övertygande i ens egna ögon. ”It may be so exciting and convincing that one 
has the illusion that one now sees what a certain text is really about. But what 
excites and convinces us is a function of the needs and purposes of those who 
are being excited and convinced.”68 

Det finns dock en distinktion mellan olika tolkningar som Rorty väljer att 
göra och som han tycker skiljer den inspirerade kritiken från den blott 
metodiska. Det är skillnaden mellan att veta i förväg vad man vill ha ut av en 
text eller en person eller ett föremål och att hoppas på att de ska hjälpa en att 
vilja erövra något annat – att han eller hon eller det ska förändra ens syften, 
och därmed förändra ens liv. Den inspirerade kritiken beskriver Rorty som ett 
möte med en författare, en karaktär, en historia, en stanza, en arkaisk torso som 
på något sätt har påverkat kritikerns självbild, ett möte som lett till att hans 
eller hennes prioriteringar och syften inte längre är de samma. Det är en kritik 
som motiveras av kärlek eller hat snarare än respekt.  

Det här resonemanget kan tyckas lång från indexeringens handfasta 
praktik, men även indexeringen har kallats en rudimentär form av kritik. 69 Vid 
sidan av en boks titel och baksidestext är den litterära kritiken indexerarens 
främsta analysmaterial. 

                                                 
67 Eco (1994), s. 93 
68 Eco (1994), s. 105. 
69 Ranta (1991), s.17 
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Citatet som intertextualitet 
Även de citat jag kommer att spåra i min uppsats är en del av detta litterära 
samtal. Svante Nordin, som har skrivit en hel bok om citatkonstens historia 
betraktar citatet som en form av intertextualitet.70 ”Bakom den lärda termen 
döljer sig en enkel, men betydelsefull tankegång. Litteratur uppstår ur 
litteratur.”71 Begreppet är Julia Kristevas, och hon menar att varje text kan 
förstås som sammansatt av citat.72 ”Texten är en väv av citat”, som Roland 
Barthes skrev.73 Oavsett om det gäller att belägga ett påstående genom att 
hänvisa till en källa, att åberopa en auktoritet, att ägna sig åt retorisk 
utsmyckning eller demonstrera lärdom etableras en relation mellan en 
författare och en annan. Det är den relationen, dess orsaker och följder som är 
det första objektet för min studie. Det andra är att undersöka indexeringen som 
medel för att skapa dessa relationer mellan en text och en annan. Man kan 
hävda att frågan är extra viktig för en bibliotekarie eftersom biblioteket i sig 
kretsar kring detta besatta ordnande av texter som kännetecknar vår kultur.  

I en artikel hävdar Gary P. Radford att de moderna uppfattningarna om 
biblioteket är formade av en speciell kunskapssyn som har sina rötter i det 
tidiga nittonhundratalets positivism.74 Neutralitet och tillgänglighet är de ideal 
som präglat vår förståelse både av vad som sker på biblioteket och av vilken 
syn på kunskap och vetenskap som biblioteket förmedlar. På senare tid har 
bilden komplicerats av insikten om att information är något som konstrueras av 
människor. Att söka information är ingen vetenskap utan en konst som inte 
kännetecknas av någon större precision. Användarens subjektivitet måste 
betraktas som en integrerad del av biblioteksupplevelsen, en faktor som inte 
kan avlägsnas från situationen.75 

I Michel Foucaults efterföljd skriver Radford att vi inte kan nå förståelse 
om produktionen av vetenskaplig kunskap genom att studera de fenomen som 
världen består av, utan bara genom att analysera det rådande systemet för hur 
vi talar om världen, diskursen, i vilken vissa utsagor om världen räknas som 

                                                 
70 Nordin, Svante (2001), ”Förlåt jag blott citerar”. Om citatets historia, Nya Doxa, Nora, s. 14. Nordin 
skriver även: ”Citatet är bara ett ovanligt tydligt och explicit uttryck för detta texters sammanhang med 
texter, denna obrutna dialog mellan texter, detta nätverk av referenser, detta utbyte av blickar och miner”, 
s.15. 
71 Nordin (2001), s. 14. 
72 Nordin (2001), s. 145. 
73 Nordin (2001), s. 146. 
74 Radfor, Gary P. (1992), Positivism, Foucault, and the fantasia of the library: conceptions of knowledge 
and the modern library experience”, Library Quarterly, vol. 62, nr 4, s. 408-424. 
75 Radford, s. 415. 
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objektiva och andra inte.76 Enligt Foucault är vetenskaplig kunskap först och 
främst strukturerad av gränserna för vad som är möjligt att säga vid en viss 
historisk tidpunkt i förhållande till ett specifikt system av diskurser. 
Biblioteket, i egenskap av institution som ordnar texter, blir en komponent i 
legitimeringen av en speciell diskurs. Biblioteket förstärker den samling av 
regler som separerar det sanna och det falska. Genom att institutionalisera ett 
visst arrangemang av texter pekar biblioteket ut lämpliga områden där nya 
kunskapsanspråk kan förankras och ges mening. Sanningen upptäcks inte i 
biblioteket genom att man lokaliserar en speciell text, så som en positivistisk 
syn på biblioteket tycks hävda, utan sanningen möjliggörs genom bibliotekets 
ordnande och klassificerande och inom de områden/klasser som detta ordnande 
tillåter.77 Foucault betraktade den enskilda texten som en nod i ett nätverk, 
fångad i ett system av referenser till andra böcker, texter, meningar. 
Biblioteksanvändaren, skriver Radford, går in i bibliotekssystemet, 
genomsöker hyllor och index för att finna samband och mönster, och, i 
slutändan, nya mönster. Bibliotekserfarenheten innebär mycket mer än att 
lokalisera avgränsade snuttar av information. Litteratursökningen innebär 
individens försök att lokalisera sina egna kunskapsanspråk inom en existerande 
ordning. Produktionen av kritik, kommentarer, argument och debattinlägg är 
ett sätt att styrka eller ifrågasätta dessa lokaliseringar inom gränserna för ett 
rådande arrangemang. 

The library makes the creation of new knowledge possible at its most fundamental level. 
One stands awed in the labyrinth of the library because of the knowledge that can be 
discovered through its potential for new connections. One stands hushed in the presence 
of that which the library makes possible, as well as that which the library contains. [...] 
The image of the library as an impersonal collection of silent and dusty texts containing 
the sum total of the knowledge of the world is challenged by a more dynamic image, in 
which users immerse themselves within the crevices and spaces between texts, forming 
connections and making discoveries far more profound than simply collecting specific 
facts. 78 

Relevansforskning 
Det är särskilt två grenar inom informationsvetenskapen som intresserar sig för 
relationer mellan texter och författare – relevansforskningen samt bibliometrin.    

Problemet relevans har präglat bibliotekens verksamhet under 
århundraden, men det var först under senare hälften av 1900-talet som 

                                                 
76 Radford, s. 417. 
77 Radford, s. 418. 
78 Radford, s. 419-420. 
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begreppet relevans vann allmänt erkännande och placerades i fokus för 
biblioteks- och informationsvetenskapen.79 Särskilt forskningen kring 
informationsåtervinningssystem bygger på föreställningar om relevans. Enklast 
uttryckt kan relevans på det informationsvetenskapliga området beskrivas som 
en relation mellan ett dokument och en fråga. Informationssökningen betraktas 
som mer eller mindre lyckad beroende på mängden av relevanta dokument som 
ingår bland sökträffarna. De vanligaste måtten för att bedöma ett 
informationssystems effektivitet är återvinning – andelen av systemets alla 
relevanta dokument som återfinns under en sökning – och precision – andelen 
relevanta dokument bland sökträffarna.80 

Stefano Mizzaro, som har givit en historisk sammanfattning av forskningen 
på området i ”Relevance: The Whole History” (1997), talar om relevans som 
ett förhållande mellan två enheter i två olika grupper.  

Grupp 1: 
1. Dokument – den fysiska enhet som informationssökningen ska leda fram till. 
2. Surrogat – en representation av dokumentet, ex. en titel, en grupp ämnesord, 

författarens namn eller en sammanfattning. 
3. Information – det som användaren tar emot då han eller hon läser dokumentet. 

 
Grupp 2: 

1. Problem – det dilemma som användaren står inför och som kräver information 
för att lösas. 

2. Informationsbehov – föreställningen om problemet i användarens huvud. 
3. Förfrågan (Request) – en talspråklig representation av användarens 

informationsbehov. 
4. Sökfråga (Query) – en förfrågan uttryckt på systemspråk, ex. en boolesk 

sökning.81 

                                                 
79 Enligt T. Saracevic var det S. C. Bradford som på trettio- och fyrtiotalet började tala om artiklar som 
relevanta för ett ämne. Begreppet fick ett genomslag 1958 med B. C. Vickerys presentation under en 
ICSI-debatt (International Conference for Scientific Information). Mizzaro, Stefano (1997), ”Relevance: 
The Whole History”, Journal of the American Society for Information Science, 48 (9), s. 815. 
80 Precisionen i ett indexeringssystem kan mätas i procent enligt formeln: 
 
        relevanta återfunna dokument   
 p =  ------------------------------------ x 100% 
        återfunna dokument totalt  
 
Återvinningsgraden (recall på engelska) kan mätas med en liknande formel: 
 
        relevanta återfunna dokument   
 r =  ------------------------------------ x 100% 
        relevanta dokument i samlingen              
81 Mizzaro, s. 811. 
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Man kan alltså tala om relevansen hos ett surrogat i relation till en sökfråga 
eller informationens relevans i förhållande till ett informationsbehov, för att ta 
två exempel. Dessutom vill Mizzaro beakta tre ytterligare aspekter:  

1. Ämne (Topic) – syftar på det ämnesområde som användaren är intresserad av. 
2. Uppgift (Task) – gäller frågan hur och för vilket syfte användaren tänker 

begagna sig av dokumentet. 
3. Kontext – avser allt det som inte är ämne eller uppgift men som påverkar hur 

sökningen genomförs och utvärderas. Det kan exempelvis gälla frågan om vilka 
dokument som användaren redan är bekant med eller de ekonomiska och 
tidsmässiga resurser som står till hans eller hennes förfogande inför sökningen.82 

Dessa komponenter kan alltså kombineras för att fastställa graden av relevans, 
hävdar Mizzaro, som även talar om olika typer av relevansomdömen. Dessa 
ska betraktas i skenet av vilket slags relevans som ska bedömas, vem som 
fäller omdömet, huruvida omdömet gäller ett dokument, ett surrogat eller ett 
informationsbehov, vilken typ av fråga som används för att uttrycka omdömet 
samt vid vilken tidpunkt omdömet fälls.83 

I min undersökning använder jag med Mizzaros terminologi ett surrogat 
för avhandlingarna, d.v.s. nyckelorden, som utgångspunkt för en sökfråga. Jag 
utgår alltså från att nyckelorden är representativa för avhandlingsförfattarnas 
informationsbehov sedan det översatts till en sökfråga. Dessa sökfrågor 
relateras till de skönlitterära citaten, som utgör en del av den information som 
avhandlingsförfattarna tagit emot. Frågan är hur effektiva dessa nyckelord är 
som sökfrågor i det återvinningssystem som ämnesordslistan utgör? Utgör de 
en bra grund för att finna relevanta skönlitterära texter? 

Det har blivit allt viktigare inom forskningen att skilja mellan objektiv eller 
systembaserad relevans och subjektiv eller användarbaserad relevans. Objektiv 
relevans mäts i allmänhet genom ämnesmässighet (topicality), alltså hur väl 
ämnet i ett dokument överensstämmer med sökfrågans ämne.  

Detta perspektiv har kritiserats för att ignorera användaren. Att 
informationen ska komma till användning och göra en skillnad för användarens 
syn på sitt problem är ett krav som har lett fram till forskningen om subjektiv 
relevans. Andra termer som kommit att användas för att beskriva detta begrepp 
är tillämplighet (pertinence), situationsstyrd relevans (situational relevance), 

                                                 
82 Mizzaro, s. 811. 
83 Mizzaro, s. 811-812. 
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upplevd användbarhet (perceived utility), upplysningsgrad (informativeness) 
samt nyttighet (beneficiality).84  

Idén om subjektiv relevans har bidragit till att referensintervjun och andra 
användarorienterade aspekter av informationsåtervinningen har lyfts i 
förgrunden, men det finns ett behov att stödja begreppet på en teori för att inte 
reducera talet om relevans till en fråga om användarens ja eller nej. 

I ett första skede har användarens informationsbehov beskrivits som den 
uppsättning av föreställningar som upptar denne när sökningen inleds, d.v.s. 
det kognitiva tillstånd som ger upphov till sökprocessen. Denna kontext är 
dock dynamisk och förändras efter hand när användaren hittar relevanta 
referenser som orsakar kontextuella förskjutningar. I formuleringen av 
informationsbehovet borde det initiala tillståndet vara av mindre intresse för 
oss, skriver Stephen P. Harter, än det aktuella kognitiva tillståndet och själva 
förändringsprocessen. Till skillnad från en sökfråga rör det sig om något som 
är mycket svårt att uttrycka i ord och därför bara delvis möjligt att locka fram 
under en referensintervju. Det gäller exempelvis bedömningen av vilka fakta 
som är tillgängliga – manifesta – för användaren i ett specifikt ögonblick, 
vilken information som denne har möjlighet att tillgodogöra sig med tanke på 
bakgrund och erfarenhet samt kunskapsmässiga och mentala förutsättningar 
vid en viss tidpunkt.85 Denna kontext förändras med varje ny uttydd referens. 
En bedömning av vilka dokument som kommer att betraktas som användbara 
för en individ vid ett visst tillfälle, kan inte vara något annat än provisorisk och 
bristfällig 86 

Harter hävdar att det inte finns något empiriskt stöd för tanken att 
användarnas behov framför allt tillgodoses av dokument som har en uppenbar 
ämnesmässig samhörighet med deras problem. Han menar att användarna först 
och främst är ute efter dokument som åstadkommer förändring, alltså 
information som kan påverka deras kognitiva tillstånd. De är intresserade av 
allt material som har ett samband med det problem de utforskar, oavsett 

                                                 
84 Harter, Stephen P. (1992), ”Psychological Relevance and Information Science”, Journal of American 
Society for Information Science, 43 (9), s. 602-603. 
85 ”A fact (genuine knowledge about the world) is manifest to a person at a given time if and only if he 
can understand it, at that time, and accept its representation as true or probably true. Assumptions made 
by an individual are indistinguishable from facts, from a cognitive point of view. That is, mistaken 
assumptions are treated by individuals just as are genuine facts. At any given time, then, the cognitive 
environment of an individual is the set of facts and assumptions that are manifest to him at the time. To 
be manifest is to be capable of being perceived and inferred. An individual has certain cognitive abilities 
and exists in a particular physical environment, and these together determine together what he can and 
cannot perceive or infer.”, Harter, s. 604. 
86 Harter, s. 606. 
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ämnesmässig tillhörighet. Denna egenskap – att ha beröringspunkter med ett 
problem som upptar användaren för att resultera i kognitiv förändring – kallar 
Harter psykologisk relevans.87 En sådan kognitiv förändring kommer antagligen 
inte att ske vid anblicken av en referens med ämnesmässig relevans, även om 
läsningen av artikeln kanske har den effekten, eftersom ingenting i själva 
referensen rubbar användarens förväntningar. Därför talar Harter här om svag 
relevans. 88 De oväntade sambanden som blottas när användaren möter en 
användbar referens utan ämnesmässig koppling till sökfrågan orsakar däremot 
en förskjutning i förväntningarna och därmed en kognitiv förändring, vilket får 
Harter att tala om en psykologisk relevans i strikt mening. Han drar alltså den 
överraskande slutsatsen att dessa mer långsökta bibliografiska poster eller 
referenser är intressantare för användaren än de som faller inom andra mer 
förutsägbara ämneskategorier. 

Hans syn på relevansbegreppet ligger i linje med den vetenskapliga 
forskningens strävan, men även den syn på den inspirerade kritiken som både 
Jonathan Culler och Richard Rorty uttrycker. Rorty talar ju om ett möte med 
konsten som på något sätt påverkar kritikerns självbild, ett möte som lett till att 
hans eller hennes prioriteringar och syften inte längre är de samma. Det är en 
längtan efter förnyelse och förståelse som informationssystemen har en plikt att 
understödja. 

När man läser humanistiska och samhällsvetenskapliga avhandlingars 
litteraturförteckningar som jag har gjort under uppsatsarbetet, är det svårt att 
värja sig för intrycket av en massiv reproduktion av en begränsad mängd 
texter. Dessa må vara nydanande och omvälvande i ett visst skede, men det är 
tveksamt om de gång på gång kan ge upphov till de kontextuella förskjutningar 
som Harter talar om. När man söker efter skönlitteratur som intellektuell 
impulsgivare eller som källmaterial i ett vetenskapligt sammanhang är det 
troligen en fråga om att hitta material med en psykologisk relevans, vilket 
innebär att sökningen kräver större uppfinningsrikedom och flexibilitet av både 
indexeringssystemet och användaren än vad som hade varit fallet om ämnet 
utgjorde ramen. Samtidigt kan man utgå ifrån att problemet som ska lösas 
belyses av nya och främmande infallsvinklar, d.v.s. att de kognitiva vinsterna 
är större. 

Det som försvårar informationsåtervinningen är förstås att den 
psykologiska relevansen inte är kopplad till en terminologi så som 
                                                 
87 Harter, s. 603. 
88 Harter, s. 608. 
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informationssystemen förutsätter, eftersom dessa system bygger på 
deskriptorer och indexeringstermer samt det naturliga språkets ord och fraser 
från titlar och referat, vilka i huvudsak beskriver ämnesinnehåll. 89  

Harter nämner hur Bella Hass Weinberg har föreslagit att det inte är ämnet 
i sig som lockar forskaren när ett dokument bedöms som intressant, utan den 
annorlunda synvinkel som en författare tillför ämnet, något hon kallar aspekt. 
Det är denna idé som indexeringssystemen borde inkludera för att bättre svara 
mot forskarnas behov.90 Frågan hur det ska gå till är öppen, men det kan 
nämnas att Annelise Mark Pejtersen skapar utrymme för något liknande i sitt 
system när hon i den tredje dimensionen talar om författarens intention. Det är 
dock ett perspektiv som helt ignoreras av den nya ämnesordslistan för 
skönlitteratur. 

Rebecca Green har beskrivit tre typer av ämneskopplade 
relevansrelationer, där det ideala förhållandet att ämnet för användarens 
problem överensstämmer exakt med dokumentets ämne bara är en variant. 
Green talar om dessa som ”topic matching relationships”, vilket jag kallar 
ämnesmässiga relationer. 

1. Ämnesmässiga relationer 
2. Hierarkiska relationer – användarens ämne är förbundet med dokumentets ämne 

som klass/underklass eller del/helhet 
3. Strukturella relationer – ämnet i ett dokument överensstämmer med en 

komponent inom en begreppsmässig struktur medan användarens ämne 
motsvaras av en annan komponent inom strukturen. 91  

På samma sätt som medvetenheten om hierarkiska relationer har förbättrat 
sökprocessen borde indexeringssystemen utvecklas så att de underlättar för 
användaren att hitta material som är förbundet med hans eller hennes ämne 
genom strukturella relationer. Green hänvisar till både citeringsanalys och 
forskning om kunskapssyntes (”Knowledge Synthesis”) för att understryka 

                                                 
89 En deskriptor är en väldefinierad, standardiserad term eller fras tagen ur en tesaurus. Det går i 
allmänhet lika bra att använda begreppet indexeringsterm, men det är något vidare. 
När man använder ord från titlar, referat eller texter i ett indexeringssystem talar man om naturligt språk. 
90 Harter, s. 613. 
91 ”Three configurations are possible: First, user need as component within structure, cited passage as 
component within structure; second, user need as component within structure, cited passage as complete 
structure; and third, user need as complete structure, cited passage as component within structure. Where 
metaphor is involved, one complex unit is perceived as being structurally equivalent (as a whole or in 
part) to another. Here a fourth configuration – user need as complete structure, cited passage as complete 
structure – is also possible.”, Green, Rebecca (1995), ”Topical Relevance Relationships. II. An 
Exploratory Study and Preliminary Topology”, Journal of the American Society for Information Science, 
Vol. 46 No. 9, s. 660. 
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vikten av att dessa relevansrelationer inte undslipper 
informationsåtervinningssystemen.92 Precis som Stephen P. Harter betraktar 
hon informationssökningen som en del av en allmän strävan efter kunskap, att 
se världen på ett nytt sätt, att upptäcka nya samband och att överskrida 
konsensus. Kunskapssyntes borde i själva verket betraktas som målet för all 
informationssökning, hävdar Green, vilket innebär att man måste befria sig 
från övertron på enkla ämnesmässiga relationer.93 

Citeringsanalys 
Man kan konstatera att det är relevansbegreppet som förbinder 
informationsåtervinningen med bibliometrin. Särskilt idén om psykologisk 
relevans kan utforskas med bibliometrins hjälp, en tanke som jag har tagit fasta 
på i min undersökning. I den vetenskapliga litteraturens referenslistor ser man 
spåren av den psykologiska relevansens framträdanden. Vissa referenser faller 
helt enkelt utanför ramarna för den vetenskapliga textens ämnesområde. Dessa 
kan återfinnas genom citeringsindex och studeras inom bibliometrin för att öka 
förståelsen för denna form av relevans, som skiljer sig från den relevans som 
kännetecknar den ämnesstyrda sökningen med deskriptorer.  
    Jag kommer inte att använda mig av bibliometrins metoder, eftersom de 
svenska avhandlingarna inom humaniora och samhällsvetenskap bara finns i 
tryckt form och sällan återfinns i existerande citeringsindex.94 Inom 
bibliometrin används dessa bibliografier som underlag för studier av en enskild 
forskares eller en forskargrupps publiceringsaktivitet, vem som citerar vem och 
hur information sprids mellan forskare och institutioner, vilket i sin tur gör det 
möjligt att säga någonting om konkurrens, kommunikation och utveckling på 
det vetenskapliga fältet. Bibliometrin är beroende av datatekniken eftersom den 
gör det möjligt att snabbt och billigt bearbeta stora mängder data med 
statistiska metoder. Däremot är jag intresserad av diskussionen om det 
vetenskapliga citatets syfte och funktion samt av frågan om varför ett citat 
överhuvudtaget ansetts som relevant av forskaren. 

                                                 
92 En effekt av den vetenskapliga specialiseringen är en allmän kunskapsfragmentering. 
Forskningsresultat som har potential att befrukta varandra via en litteraturbaserad hypotes riskerar att 
aldrig förenas eftersom de publiceras i olika tidskrifter som läses av isolerade grupper av specialister. 
Trots en bibliografisk isolering är två dokument begreppsmässigt förenade, en relation som kan 
upptäckas under en informationssökning, vilket är vad ”Knowledge Synthesis” handlar om.  
93 Green, Rebecca (1995), ”Topical Relevance Relationships. I. Why Topic Matching Fails”, Journal of 
the American Society for Information Science, Vol. 46 No. 9, s. 650. 
94 Institute for Scientific Information (ISI) i USA sammanställer specialbibliografier som Science 
Citation Index (SCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI) och Social Science Citation Index 
(SSCI), där man kan få veta vem som citerar vem i en mängd viktiga vetenskapliga tidskrifter. 
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Svante Nordin ser flera funktioner hos det vetenskapliga citatet. Det 
används för att hänvisa till tidigare forskning så att gränsen till den nya 
kunskapen blir tydlig. Med citatet intygar forskaren sin tacksamhetsskuld eller 
tar avstånd från en föregångare. Citaten finns i texten för att belägga teser, som 
en del av bevisningen eller för att belysa texten i egenskap av exempel. Ibland 
har citaten enbart en estetisk eller dramatisk funktion, för att försätta läsaren i 
en viss stämning eller ge henne en bild av en miljö eller ett främmande psyke.95  

Med en hänvisning till den internationella forskningen räknar Nordin upp 
följande syften med citat från och hänvisningar till andra forskare: 

 
1. Hyllning av pionjärer och klassiska föregångare. 
2. Erkännande av närbesläktade arbeten. 
3. Hänvisning till metodologiska förebilder. 
4. Hänvisningar till vidareläsning. 
5. Korrigering av eget tidigare arbete. 
6. Korrigering av andras arbete. 
7. Polemik mot andras arbeten. 
8. Kritik mot tidigare uppfattningar. 
9. Belägg för egna anspråk. 
10. Hävdande av prioritetsanspråk. 
11. Hänvisning till egna kommande arbeten. 
12. Hänvisning till arbeten (egna eller andras) som hamnat utanför bibliografierna 

och därför lätt förbises. 
13. Belägg av data och fakta. 
14. Belägg av var ett visst begrepp eller en viss idé första gången förekom.96 

 
I en artikel av Terttu Luukkonen ställs synen på referensen som en hyllning 
eller ett erkännande av tidigare forskares arbeten – en sorts kvalitetsmärkning – 
mot uppfattningen att citeringen framför allt syftar till att öka den egna textens 
vetenskapliga tyngd. Det är R. K. Merton mot B. Latour, där den senare ser ett 
gemensamt motiv bakom den heterogena användningen av referenser, vilket är 
att understödja de egna kunskapsanspråken. Citatet är ett retoriskt redskap för 
att övertyga anhängare inom det vetenskapliga samfundet. I processen 
förvanskas de ursprungliga texterna, ibland till oigenkännlighet, men det är så 
den sociala konstruktionen av vetenskaplig kunskap går till. För Latour är 
vetenskapen framför allt en kollektiv process.97   

                                                 
95 Nordin (2001), s. 152. 
96 Nordin (2001), s. 165-166. 
97 Luukkonen, Terttu (1997), ”Why has Latour´s theory of citations been ignored by the bibliometric 
community? Discussions of sociological interpretations of citation analysis”, Scientometrics, Vol. 38, No. 
1, s. 29-30. 
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Även om både Merton och Latour har rätt, är Latours uppfattning troligen 
mer betydelsefull för förståelsen av den vetenskapliga utvecklingen. Om de 
skönlitterära författarna har varit sällsynta gäster i citeringssammanhang är det 
givetvis därför att de inte förstärker intrycket av vetenskaplighet, utan snarare 
undergräver forskarnas anspråk. Det är min uppfattning att detta är något som 
håller på att förändras när skönlitteraturen uppvärderas som källmaterial och 
nygamla kvaliteter som läsbarhet och inspiration efterfrågas hos forskaren. 
Själva det faktum att man intresserar sig för skönlitteraturen fungerar som ett 
vetenskapspolitiskt ställningstagande, där man genom att åberopa vissa snarast 
symboliska namn kanske hoppas på att ladda den egna texten med vissa 
värden. När avhandlingsförfattarna förklarar och försvarar användningen av 
skönlitteratur i avhandlingarnas metodavsnitt följer de Nordins lista punkt för 
punkt. De inordnar sig i en viss vetenskaplig tradition. De skönlitterära citaten 
däremot används i huvudsak som källmaterial.  

Det är uppenbart att de skönlitterära citaten måste klassificeras med andra 
utgångspunkter, något som jag vill försöka göra med relevansbegreppet i 
åtanke. Blaise Cronin, som bland annat har skrivit The Citation Process 
(1984), konstaterar att motiven bakom en författares val av referenser – 
teckenhandlingar, med Cronins semiotiska vokabulär – är något som ligger 
utanför vårt vetande.98 På samma sätt känner vi till ganska lite om hur 
referenser och citeringar uppfattas och tolkas av läsarna. Även om det är 
mycket tveksamt om all citeringsverksamhet kan buntas ihop och bearbetas 
statistiskt för att döma värdet av den forskning som bedrivs av enskilda 
vetenskapsmän, forskningsteam, institutioner eller nationer, finns det ingen 
anledning att överge ansträngningarna att utforska själva citeringsprocessen, 
som otvivelaktigt utgör en väsentlig del av både kommunikation och strategi på 
det vetenskapliga fältet. 

Källmaterial 
När vuxengruppen för indexering av skönlitteratur inledde sitt arbete samlade 
de först in de ämnesordslistor som redan användes runt om i landet på olika 
bibliotek.99 De fann femton listor, varav de mest omfattande var Edvin (Inga-

                                                 
98 Han talar om ”the unknowability of the motivations which shape authors´ sign actions.” Cronin, Blaise 
(2000), ”Semiotics and evaluative bibliometrics”, Journal of Documentation, Vol. 56, No. 4, s. 447. 
99 Detta avsnitt, som behandlar Svenska ämnesord för skönlitteratur och dess tillkomsthistoria, återger 
vad vuxengruppen skriver om sitt arbete i den då otryckta skriften Handledning i indexering av 
skönlitteratur som presenterades på konferensen Indexera mera på KB den 25 november 2002. 
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Lill Ekvall och Sibyl Larsson), Tesaurus för indexering av skönlitteratur (Eiler 
Jansson och Bo Södervall), Bella (Jarmo Saarti, Btj Finland), Skattkammaren 
(Pedagogiska centralen, Malmö), Skattkammaren (Majvor Wahlfrid, 
specialarbete) samt Stockholms stadsbiblioteks ämnesordslista. Dessa listor 
sammanställdes till en alfabetisk lista med ca 8800 ord, inklusive dubbletter 
och olika former av samma ord. Orden delades därefter i olika grupper 
beroende på ämne. 

Nästa steg var att bestämma ordformer, sortera bort synonymer och att 
välja ut relevanta ord och uttryck. Ämnesorden kontrollerades mot Svenska 
ämnesord, Nationalencyklopedin och Svenska Akademiens ordlista. Om 
ämnesordsgrupperna har varierande omfång samtidigt som vissa ord saknas 
och andra ord förefaller udda beror det på att nästan alla ord är hämtade från de 
listor som redan används på olika bibliotek. Listan är dessutom 
dokumentbaserad, vilket betyder att alla ord kan härledas till existerande 
litterära texter. (Det som på engelska kallas literary warrant.) Hela arbetet 
vilar på internationella principer. 

Så vad är en tesaurus? Miguel Benito ger följande definition:  

Tesaurus är en standardiserad lista över indexeringstermer, som regel inom ett avgränsat 
ämnesområde, med korsvisa hänvisningar som anger det inbördes förhållandet mellan 
termerna. Indexeringstermerna är ordnade alfabetiskt och systematiskt. En tesaurus skall 
innehålla en alfabetisk förteckning över alla indexeringstermer. Under varje term skall 
alla korshänvisningar, specifika termer och närbesläktade termer listas. En tesaurus skall 
som regel också innehålla en hierarkiskt uppställd lista.100  

Även om Svenska ämnesord för skönlitteratur inte besitter alla formella 
egenskaper finns en övergripande struktur, en hierarki som indexeraren 
rekommenderas att följa. Hierarkin (eller facetterna, vilket framhölls som ett 
bättre uttryck under konferensen Indexera mera) består av fyra huvudgrupper 
med undergrupper: 

I. Form och genre  
    1. Form 2. Genre 
II. Plats  
    3.  Miljöer 4. Geografi 
III. Tid 
    5. Epoker och tidsperioder  
IV. Ämne  

                                                 
100 Benito, (2001), s. 259. 
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6. Människan 
7. Familj och relationer 
8. Skola, språk och undervisning 
9. Sjukdom och hälsa 
10. Ekonomi och näringsliv 
11. Politik och samhälle 
12. Brottslighet och sociala problem 
13. Krig och fred 
14. Historiska händelser och företeelser 
15. Folk och kulturer 
16. Religion och livsfrågor 
17. Naturligt och övernaturligt 
18. Kultur, media och nöjen 
19. Sport, fritid och resor 
20. Djur, natur och miljöfrågor 
21. Teknik och naturvetenskap       

Grupp I beskriver form och genretillhörighet hos verket. Som det står i 
handledningen: ”Genrer är verk som kännetecknas av snarliga motiv, teman 
eller andra innehållsliga faktorer. Vid val av genre har både vedertagna så väl 
som andra genrebegrepp använts. Ibland kan det behövas flera 
genrebeteckningar för att återge handlingen i ett och samma verk.”101 Med 
formbegreppet menar man den teknik eller struktur som kännetecknar ett verks 
uppbyggnad.102  

Det kan tilläggas att det inte är självklart att knyta genrebegreppet till 
innehållet för att skilja det från formbegreppet, så som sker i tesaurusen. Man 
kan lika väl tala om epik, dramatik och lyrik som de tre grundläggande 
genrerna, eller, på en mer specifik nivå, om två formmässiga genrer som 
brevromanen och dagboksromanen.103 

Grupp II ger en inramning av verket genom att ange den plats och/eller 
miljö där handlingen utspelar sig.  

Grupp III anger den tid då verket utspelar sig, inte tidpunkten för verkets 
publicering.  

Grupp IV beskriver verkets centrala ämnen och motiv.  

                                                 
101 Handledning i indexering av skönlitteratur, s. 8. 
102 Handledning i indexering av skönlitteratur, s. 8. 
103 Holmberg, Claes-Göran och Ohlsson, Anders (1999), Epikanalys, Studentlitteratur, Lund, s. 14. 
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Vid sidan av denna systematiska del, där relationen mellan ämnesorden 
framgår, finns även en alfabetisk lista med hänvisningar. I handledningen som 
åtföljer tesaurusen beskrivs hur man ska gå från det bredare till det mer 
specifika. Generella framställningar motsvaras av breda, överordnade 
ämnesord, specifika termer används när ett eller flera specifika ämnen är 
viktiga för att identifiera innehållet i romanen. Om facklitteraturen brukar det 
sägas att minst 20 % av verket bör behandla ett ämne för att ett ämnesord ska 
bli aktuellt, men den regeln tas inte upp i handledningen. Följande exempel 
ges: 

Deckare – Polisroman – Stockholm – 1960-talet – Bankrån 
Dokumentärromaner – Marocko – 1970-talet – Militärkupp – Fångläger104 
Dagboksroman – Bollsport – Fotboll 
Relationsromaner – Far-sonrelationer – Ensamhet105  

Avhandlingarna: 
Innehållet i de avhandlingar som behandlas i min undersökning kommer att 
presenteras i ett senare skede. Här listas de i bokstavsordning: 
Aurell, Marie (2001), Arbete och identitet. Om hur städare blir städare, Tema 

Teknik och samhälle, Linköping. 
Berglund-Lake, Håkan (2001), Livet äger rum. Försörjning och platstagande i 

norrländska sågverkssamhällen, Etnolore 22, Skrifter från Etnologiska 
avdelningen, Uppsala universitet, Uppsala. 

Davidsson Bremborg, Anna (2002): Yrke: begravningsentreprenör. Om 
utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering, Teologiska 
institutionen, Lunds universitet, Lund. 

Dirke, Karin (2000), De värnlösas vänner. Den svenska djurskyddsrörelsen 
1875-1920, Almqvist & Wiksell International, Stockholm. 

Herklint, Ewamarie (2000), Bevarandets etiska funktioner. Relationer mellan 
människor, platser och hus, Sektionen för arkitektur, Form och teknik, 
Chalmers tekniska högskola, Göteborg. 

Karlsson, Magnus (2000), Från Jernverk till Hjärnverk. Ungdomstidens 
omvandling i Ronneby under tre generationer, Sociologiska institutionen, 
Lunds universitet, Lund. 

Nilsén, Åke (2000): ”En empirisk vetenskap om duet.” Om Alfred Schutz 
bidrag till sociologin, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Lund. 
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Undersökning  

Skönlitteratur som källmaterial – en vetenskapsteoretisk 
skiss  

De tretton avhandlingsförfattarna verkar inom olika discipliner, men några 
inslag återkommer, och det är intresset för mentalitetshistoria, diskursanalys, 
kulturbegreppet, livshistoria och personliga dokument som källmaterial. Utan 
anspråk på att vara fullständig kommer jag att göra några nedslag i denna 
teoribildning. 

Patrick H. Hutton beskriver i en läsvärd essä hur man inom 
mentalitetshistorien intresserar sig för vanliga människors attityder till 
vardagslivet. Man undersöker idéer om barndomen, sexualiteten, familjen och 
döden så som de har utvecklats inom den europeiska civilisationen. Det nära 
släktskapet med den franska Annales-skolan brukar nämnas, där man har 
betraktat mentalitetshistoria som blott en dimension av den totalhistoria som 
man strävar efter att skriva. Medan Annales-historikerna har koncentrerat sig 
på de materiella förhållanden som formar människan genom ekonomiska 
processer, sociala strukturer och miljömässiga faktorer är 
mentalitetshistorikerna inriktade på de psykologiska realiteter som präglar 
människors föreställningar om intima relationer, deras invanda sätt att tänka 
och deras attityder till livets grundläggande erfarenheter.106   

I själva verket sträcker sig rötterna ännu längre bakåt än den franska 
skolan, vars ursprung är förknippat med lanseringen av tidskriften Annales 
d´histoire économique et sociale 1929, eftersom mentaliteter i själva verket är 
ett kodnamn för det som brukade kallas kultur.107 Skillnaden är att det inte 
längre handlar om elitens kultur och idéhistoria utan om den vanliga 
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människans kultur. Samtidigt skedde ett skifte i fokus från världsåskådningar – 
den idealistiska traditionens ämne – till de strukturer genom vilka sådana 
föreställningar förmedlas och upprätthålls. Som strukturer förstår 
mentalitetshistorikern alla de former som styr mental aktivitet, oavsett om det 
rör sig om estetiska objekt, lingvistiska koder, uttrycksfulla gester, religiösa 
ritualer eller sociala sedvänjor. Genom att beskriva dessa former kartlägger han 
eller hon det mentala universum som förser en kultur med dess grundläggande 
egenskaper.108 ”His is not a history of ideas, but a history of mind.”109  

Mentalitetshistoria - Ariès, Elias och Foucault 
Karin Dirke, som har skrivit en av avhandlingarna i min undersökning, talar 
om tre olika typer av idéer som hon tar hänsyn till i sin analys utan att gradera 
dem i någon ordning – välartikulerade idéer som har sin grund i filosofiska 
system, debattargument som även påverkas av aktörernas erfarenheter, 
hänsynstaganden och grupptillhörighet samt slutligen mentaliteter. 
”Mentaliteterna kommer endast indirekt till uttryck i idéerna. De utgörs främst 
av en vag attitydförskjutning i förhållande till djuren som inträffar under 1700-
talets lopp och som slår igenom på 1800-talet.”110 

En mentalitetshistorisk pionjär som Lucien Febvre lyfte fram två 
utmaningar, dels att inventera den västerländska människans mentala 
utrustning under olika skeden av hennes historiska utveckling, dels att utforska 
historien om människans passionerade svar på sin omgivning, på sina 
materiella levnadsförhållanden och på sin livskvalitet. Även känslolivet formar 
tankens konturer.111 

  Att studera mentaliteternas historia, skriver Hutton, är att beträda den 
arena för mänsklig erfarenhet som är mest motståndskraftig mot förändring.112 
Det är en fokusering på strukturer och historisk tröghet som har 
vidareutvecklats av forskare utanför Annales-kretsen; Philippe Ariès, Norbert 
Elias och Michel Foucault, för att nämna några återkommande namn i 
avhandlingarnas litteraturlistor.  

Förståelse för en kultur når man inte genom att kartlägga dess rådande 
ideal, hävdade Ariès, utan genom att studera de institutioner som samtidigt 
formar attityderna till jaget och till samhället i stort. Så visade han exempelvis 
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hur den historiska framväxten av idén om olika utvecklingsskeden i individens 
liv beredde vägen för föreställningen om framåtskridande genom 
civilisationsprocessen. Den här idén om ett makrokosmos i mikrokosmos 
förbinder Ariès med strukturalisterna. 113    

Elias utvecklingsteori om civilisationen tog sin utgångspunkt i studier av 
reglerna för det sociala beteendet – de idéer om vett och etikett som styr 
bordsvanor och sexuellt beteende, attityder till kroppsfunktionerna och 
språkets användning. Det finns en direkt koppling mellan sociala och 
psykologiska processer, menade Norbert. Människan är en skapare av former 
och dessa former skänker struktur åt både hennes känslor och sociala 
relationer. Genom att studera indikationerna på en förändring i den mänskliga 
sensibiliteten vinner historikern insikter om transformationen av samhället i 
stort. Civilisationsprocessen innebär en växande komplexitet i dess strukturer, 
d.v.s. reglerna för ett acceptabelt socialt beteende. Framväxten av en 
civilisation är alltså en form av domesticering, en tämjningsprocess.114 
Dessutom beskriver Elias en internalisering av civilisationsprocessen, regler 
som en gång framtvingades av en social elit upptas efter hand av det mänskliga 
psyket, inte minst tack vare familjen, som övertagit en central roll som 
disciplinerande institution.115 Civilisationens pris, konstaterar Elias, är inte bara 
fler sociala restriktioner utan även högre grader av psykologisk stress. 
Civilisationens framväxt åtföljs av ett tillbakadragande inom jaget.116 

Även Michel Foucaults arbeten skildrar samhällets inträde i alltmer 
raffinerade disciplineringssystem. På samma sätt är han inriktad inte på 
världsåskådningar utan på de gemensamma kunskapskoder genom vilka 
världen uppfattas. Dessa koder kallar han diskurser. En diskurs är det verbala 
uttrycket för de mentala strukturer med vilka människan organiserar sina 
aktiviteter och klassificerar sina intryck av världen.117 Dessa diskurser studerar 
Foucault för att följa den myriad av konfigurationer som deras former kan 
generera. Här skiljer han sig från de andra mentalitetshistorikerna jag nyss har 
nämnt, eftersom han inte tror på en nödvändig koppling mellan diskurs och 
mening. Inte tror han heller på en kontinuitet i hur mening modifieras. Medan 
de andra vänder sig till diskursen för att spåra den mening den uttrycker anser 
Foucault att diskursens former har en egen autonomi. En diskurs kan förlora 
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sin ursprungliga mening och funktion och förses med andra. Istället för att 
tolka en diskurs mening beskriver han dess många funktioner. Så har han 
exempelvis försökt visa hur bekännelsen har förblivit den dominerande formen 
för en sexuell diskurs ända sedan den katolska kyrkans bikt under 1600-talet 
fram till dagens moderna psykiatri.118 Inspärrningens historieskrivning, 
Foucaults skildring av segregationen av olika grupper som betraktats som 
hinder för civilisationsprocessen, demonstrerar på samma sätt hur avskiljandets 
princip har genererat en rad institutioner och rutiner som bara på ett ytligt plan 
tycks hantera olika problem. Sinnessjukhus, fängelser och sjukhus har sitt 
ursprung i en gemensam process, i vilken samhällets missanpassade har 
sorterats ut, etiketterats och kanaliserats enligt väldefinierade rutiner.119 Det här 
är civilisationsprocessens viktigaste element: skapandet av former som 
begränsar mänsklig aktivitet. ”It is as if the asylum´s inmates perform a ritual 
witness of the codes of behaviour expected of the society at large.”120  

Medan Febvre, Ariès och Elias förknippade trögheten i den kulturella 
utvecklingen med kraften i det traditionella sättet att handla och tala samt vid 
värderingarnas makt över formerna vägrar Foucault att fästa någon vikt vid 
dessa värderingar. Trögheten finns hos formerna i sig själva. Även han är 
intresserad av omfattande, utdragna trender, men han ansåg att förändringar i 
mentaliteten uppenbarar sig på ett dramatiskt sätt och att de skapar 
meningsbrott som inte kan överbryggas. Men den hemliga sidan av historien 
för Foucault är budskapet att människans kreativitet inte kan spärras in. Hon 
rör sig ständigt mot nya former.121 

Foucault writes upon topics which invert his beliefs rather than upon those which express 
them directly. He believes that creativity is the ultimate ground of forms but that 
creativity cannot be discussed directly. Only the monuments of human creation are 
available for scrutiny. He studies these forms when his real interest is their energetic 
source. The themes he investigates dwell upon constraint when his commitment is to 
liberation.122 

Nya typer av källmaterial 
Mentalitetshistorikern bör även vara något av en sociolog och etnolog, 
eftersom hans forskningsobjekt framför allt är kollektivet, konstaterar Annales-
forskaren Jaques Le Goff. ”En historisk individs mentalitet, om det så är en 
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berömd mans, är just det han har gemensamt med andra män av sin tid.”123 Men 
mentaliteternas historia ligger även nära psykologin, eftersom den är knuten till 
gester, beteenden och attityder.124 Historieämnets territorium har vuxit till 
enorma och svindlande, ja, universella proportioner, skriver Linda Orr.125 

Med en sådan syn på forskningens syfte är det naturligt att man vid sidan 
av en allmän tvärvetenskaplighet började intressera sig för nya kategorier av 
källmaterial. Allt är källor för mentalitetshistorikern, skriver Le Goff, men 
särskilt de som ger en bättre inblick i samhällenas kollektiva psykologi.126  

En annan kategori av särskilda källor för mentaliteternas historia utgörs av litterära och 
konstnärliga dokument. Eftersom mentaliteternas historia inte sysslar med ”objektiva” 
fenomen utan med återgivandet av dessa fenomen, hämtar den på naturligt sätt näring ur 
det imaginäras dokument. Huizinga har i sin berömda Ur medeltidens höst visat hur 
mycket användningen av litterära texter (det är bokens styrka och svaghet) kan bidra till 
en förståelse av en epoks känsloliv och mentalitet. Men litteratur och konst för med sig 
former och teman från ett förgånget, som inte nödvändigtvis är det kollektiva 
medvetandets förgångna. De traditionella historikernas excesser, som låter idéer och 
former alstras genom något slags jungfrufödsel som helt bortser från den icke-litterära 
eller icke-konstnärliga kontexten i vilken de framträtt, bör inte dölja för oss att litterära 
och konstnärliga verk lyder under koder som är mer eller mindre oberoende av den 
timliga omgivningen.127 

Inte oväntat är avhandlingsförfattarna i min studie noga med att komplettera 
fiktionens bilder och exempel med andra typer av källor. Så skriver exempelvis 
Thomas Sörensen, en av författarna i min undersökning, om den så kallade 
homologiseringens metod: 

Då en enskild källa i många fall kanske inte ensam kan säga så mycket, kan man istället 
låta en hel rad källor av olika karaktär verifiera varandra. Följaktligen bör man sträva 
efter att finna gemensamma nämnare i texterna – förhållanden och kognitioner, som 
gränsar till och överlappar varandra. Målsättningen med varje exempel eller textanalys är 
att finna ett kulturellt tema, och när sedan ett sådant upprepas i flera olika sammanhang, 
kan det förutsättas, att man funnit ett slags kulturens grundtema. Detta skall i sin tur 
relateras till andra funna grundteman, så att ett kulturmönster kan rekonstrueras.128 

Ibland är det, som i Sörensens fall, materialbrist i fråga om vissa förhållanden 
som leder författaren till skönlitteraturen. ”Sålunda innefattar den fjärde 
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gruppens källmaterial romaner, vilka i detta sammanhang kan betraktas som en 
sorts hybrider mellan retrospektivt material och samtidskommentar.”129 De 
romaner han valt skrevs av soldater eller av personer som var insatta i militära 
förhållanden och de skildrar snarlika miljöer och män som befann sig i samma 
omständigheter som avhandlingens prinshusarer. Därmed kan de ”ytterligare 
belysa sådana förhållanden, som redan återfunnits i annat källmaterial”.130 

Gunnel Svedberg, en annan av avhandlingsförfattarna, påpekar att även om 
det är uppenbart att skönlitteratur inte kan läsas som en ren reflektion av 
verkligheten, kan fiktionen inte avvika för mycket från det som ”kunde ha 
varit”. De erfarenheter som skildras måste vara begripliga och framstå som 
trovärdiga för en samtida läsekrets. Därför kan en återhållsam läsning ge 
information om troliga förhållanden under den tid då romanen skrevs.131 

I sin avhandling anger Ewamarie Herklint fyra typer av texter, varav det 
huvudsakliga empiriska materialet härrör från dels ”kulturmiljövårdens 
diskurs” och dels skönlitteraturen, ett källmaterial som tillmäts samma intresse 
och värde. ”Skönlitteraturen används i avhandlingen som illustrationer – bilder 
och exempel.” 132  

Kulturanalys och livshistoria 
Inspirerad av Clifford Geertz beskriver Thomas Sörensen kulturanalysen på 
följande sätt: 

Det gäller helt enkelt att klarlägga det mönster, den inre logik eller den underliggande 
struktur, som manifesterar sig i en kulturs fantastiska och vid många tillfällen förbryllande 
virrvarr av språkliga uttryck, sociala symboler, ambivalenta beteenden, mänskliga 
relationer, repetitiva situationer och vardagliga banaliteter.133 

Den stora förtjänsten med den kulturanalys som utvecklades inom svensk 
etnologi under 1980-talet, skriver Håkan Berglund-Lake i sin avhandling, var 
att den erbjöd en metod som utgick från det konkreta, det vardagliga och till 
synes obetydliga. Han lovordar en kreativ kombination av olika materialtyper 
och teorier från skilda tanketraditioner.134 Däremot tror inte Berglund-Lake att 
människors subjektiva världar är nåbara, att det går att representera 
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individernas mening och erfarenheter, även om han fortfarande kan tala om 
dem och säga något om att vara människa i 1800-talets sågverkssamhällen.135 

I flera avhandlingar är bandade intervjuer eller nedtecknade livshistorier en 
central del av källmaterialet. Det kan ofta vara svårt att skilja dessa röster, som 
samlats in av forskare, från de röster man möter i det skönlitterära materialet. 
Denna montageteknik demonstrerar hur vi alla är mer eller mindre formade av 
samma narratologiska mönster när vi beskriver vårt eget liv och betraktar 
andras. Å ena sidan talar en sådan likhet i uttrycket för nyttan av att använda 
skönlitteraturen, å andra sidan finns förstås en risk för att man omedvetet söker 
efter en sådan likhet och därmed förstärker ett mönster för hur människors liv 
tolkas.  Avhandlingsförfattaren Ulf Zander beskriver en liknande problematik: 

Antropologen Benedict Anderson har på ett konkret plan analyserat sambanden mellan 
identiteter och minnen. Han menar att de flesta äger en mängd vittnesbörd som kan 
påminna om det personliga förgångna, som till exempel fotografier, dagböcker och brev, 
men att många av händelserna som är förknippade med händelserna ändå är bortglömda. 
Genom att den enskilde vill fylla dessa minnesluckor skapas identiteter som kan påvisa 
sammanhang i individens liv. Hon eller han är ofta beredd att omtolka sin identitet så att 
den passar in i den stora, föreställda gemenskapen. Till skillnad från individen, som under 
en begränsad tid spelar en historisk roll, är en gemenskap som nationen tidlös. Dess 
historia förmedlas, om än inte i oförändrad form, över generationer. Det är därför, har det 
hävdats, som vi alltid skriver om våra biografier, det vill säga anpassar våra identiteter 
och minnen till den rådande kontexten och glömmer eller förtränger sådant som inte 
passar in. Därför är det inte ovanligt att man på individnivå anknyter till och vid behov 
försvarar nationens historia, eftersom den kan relateras till rättfärdigandet av sig själv, det 
liv man lever, ens härkomst och den kultur som man är delaktig i. 136 

Som Gunnel Svedberg påpekar i sin avhandling är berättelser att betrakta som 
sociala konstruktioner snarare än som utsagor om en konkret verklighet.137 
Minnenas karaktär kan influeras av sättet de kommer att beskrivas på, 
konstaterar Svedberg, och vad som ser ut som bekräftelse eller återupptäckt 
kan vara en passande språklig gestaltning. Det är alltså rimligare att ersätta 
föreställningen om historisk sanning med narrativ sanning.138 

Det fria berättandet ger trots allt ledtrådar till det subjektiva och 
meningsbärande, hävdar Svedberg. I intervjusituationen gör hon en skillnad 
mellan att ställa narrativa frågor som uppmanar informanten att berätta 
historier respektive att utifrån en semistrukturerad intervjuteknik ställa frågor 
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som inbjuder till att förklara varför någon har handlat på ett visst sätt. Den 
senare metoden leder ofta in en motivering i enlighet med den rådande 
konventionella diskursen på området.139 

Själv vill hon ansluta sig till den tradition som förenar psykoanalys, som ju 
vilar på berättandets metod, med historieforskning till något som har kallats 
psykohistoria. Som exempel anförs Ann-Sofie Ohlanders forskning, där 
psykoanalytisk teori tillämpas på kulturella koder och samhällelig praxis för att 
synliggöra latenta strukturer i historiska texter. 140 

I en antologi från åttiotalet om användningen av livshistorier beskriver 
Daniel Bertaux ett långvarigt ointresse för detta källmaterial inom sociologin, 
med undantag för en period i tjugo- och trettiotalets Chicago, då den så kallade 
symboliska interaktionismen utvecklades för att studera s.k. avvikande 
beteende (ungdomsbrottslighet, kriminalitet, narkomani, lösdriveri).141 Han 
menar att sociologin måste överge både den ”vetenskapliga” form som den 
kvantitativa diskursen antagit och den filosofiska formens abstrakta teoretiska 
diskurs för att vinna tillbaka den läsande publiken.142  

Är det inte sant, skriver han, att den som är nyfiken på 1800-talets 
Frankrike kommer att hitta mycket mer substans i Balzac eller Zolas litterära 
verk än i Comptes, Durkheims eller Le Plays sociologiska skrifter. Kan man 
inte instämma med Charles Reich att de djupaste insikterna i det amerikanska 
samhället finns i 30-talets populärkultur, i gangsterfilmerna och 
detektivromanerna, fortsätter Bertaux, att de där märkliga romanerna av 
Raymond Chandler, James M. Cain och Dashiell Hammet kommer närmare 
sanningen än någon annan form av litteratur eller samhällsvetenskap.143  

En lösning, enligt Bertaux, är alltså att införa ett berättande element. 
Berättande behöver inte vara oteoretiskt, men det tvingar teoretikern att 
teoretisera om något konkret. Vi borde berätta historier, skriver han, men inte 
bara olika individers livshistorier, utan också berättelsen om de sociala 
relationernas olika mönster, berättelsen om en kultur, om en institution, om en 
social grupp, men också berättelsen om oss själva som forskare.144 

I sin avhandling förbinder Magnus Karlsson den livshistoriska metodens 
rötter med Thomas och Znanieckis The Polish Peasant (1918-1920), bara för 
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att konstatera att intresset för verket har ”varit klent under i stort sett så lång tid 
som sociologin har varit ett självständigt ämne i Sverige”.145 Utgångspunkten 
för denna forskning är att skrivna dokument – nedskrivna eller insamlade 
genom intervjuer – kan hjälpa oss att förstå relationerna mellan individ och 
samhälle, mellan kulturen och personligheten.146 Det är, skriver Karlsson, ”en 
presentation av personer som rör sig genom kulturen; som en ständigt 
pågående process där individen fångar upp avgörande kulturella element och 
där personen framträder som ett mikrokosmos av den specifika kulturens 
särdrag”.147  

Karlsson refererar till två amerikanska rapporter som kom på fyrtiotalet, 
där man försökte rättfärdiga det personliga dokumentet som vetenskapligt 
objekt i en tid då tränade vetenskapsmän fortfarande kände sig tveksamma 
inför det enskilda, subjektiva fallets representativitet och validitet.148 ”Men i 
jämförelse med de generaliserande klassikerna kommer det personliga 
dokumentet att erbjuda en absorberande, mer informativ och verklig kunskap”, 
skriver Karlsson.149 Människor reagerar inte bara passivt på sin omgivning, 
fortsätter han, utan det finns ett subjektivt perspektiv som kan berätta om sina 
försök att hävda sig mot samhället. ”Av den anledningen finns det fog att tänka 
sig att individuella berättelser i ganska stor utsträckning säger något om hur 
samhället är organiserat.”150 

Viljan att berätta 
Möjligen har denna teoretiska medvetenhet inte bara påverkat hur man i dag tar 
sig an olika former av diskursanalys, i någon mening dekonstruktionen av de 
stora berättelserna. Den har även fött en paradoxal längtan efter att berätta och 
att nå läsaren genom att berätta. 

Linda Orr skriver om den motvilja för en litterär historieskrivning som har 
dominerat ämnet ända sedan Leopold von Ranke (1795-1886) och hans 
värdeneutrala forskningsideal, då det skedde en epistemologisk brytning 
mellan den retoriska, berättande, filosofiska historieskrivningen och den 

                                                 
145 Karlsson, Magnus (2000), s. 18. 
146 Karlsson, s. 17. 
147 Karlsson, s. 29. 
148 The use of personal documents in Psychological Science (1942) samt The use of personal documents 
in History, Antropology and Sociology (1945), Karlsson, s. 18. 
149 Karlsson, s. 18 
150 Karlsson, s. 17. 
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analytiska, kritiska, vetenskapliga traditionen som varit förhärskande fram till 
idag.151  

Särskilt i Sverige har den objektivistiskt influerade historieskrivningen 
varit mycket stark. När en mentalitetshistoriker som Huizinga oroade sig för 
den växande klyftan mellan yrkeshistorikerna och den läsande allmänheten 
uteblev debatten i Sverige, förutom bland vissa författare och konsthistoriker.152 
Den engelske historikern Lawrence Stones plädering för en ”revival of 
narrative” fick inget genomslag före Peter Englunds massupplagor.153 I Sverige 
fanns liksom i Frankrike ett intresse för ekonomiska och sociala faktorer, men 
här fortsatte de att underordnas en traditionell politisk historia.154 En form av 
studier som bara skummar ytan på det förflutna, enligt de franska forskarna.155 
”I stort sett har det svenska forskarsamhällets inställning till Annales-skolan 
varit avvaktande eller kritisk”, skriver Birgitta Odén.156  

Inom Annales-skolan var man länge kritisk till en konventionell 
berättarteknik på grund av dess teleologiska implikationer. Man menade att 
ordnandet av händelser till en sammanhängande berättelse speglar en subjektiv 
värdering av den historiska processens riktning samt av det förflutnas betydelse 
för nuet. Istället gick man in för att studera den historiska realitetens djupa 
strukturer. Det som skulle beskrivas var strukturerna som de användes på ett 
objektivt sätt snarare än hur händelserna uppfattades subjektivt.157 Medan 
konventionella historiker har dramatiserat specifika händelser som markörer 
för en betydelsefull förändring, ville Annales-historikerna fästa vår 
uppmärksamhet på de omfattande, anonyma och ofta osynliga strukturer som 
formar händelser genom att hejda förnyelse och omvandling.158  

Paul Ricoeur har visserligen argumenterat för att alla historiska verk är 
berättande, även inom Annales-skolan, genom att demonstrera likheter mellan 
konventionell och strukturell historia i deras temporalitet, kausalitet, o.s.v.159 
Det förändrar inte det faktum att läsaren uppfattar en skillnad. Hur som helst är 
det en hållning som mjukats upp inom skolan under årens lopp, särskilt hos den 
så kallade tredje generationen. En återgång till en politisk historia har åtföljts 

                                                 
151 Orr, s. 1. 
152 Zander, s. 22. 
153 Zander, s. 425. 
154 Odén, s. 18 
155 Hutton, s. 240. 
156 Odén, 19 
157 Hutton, s. 240. 
158 Hutton, s. 240. 
159 Burke, Peter (1992), Annales-skolan. En introduktion, Daidalos, Göteborg, s. 126. 
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av ett intresse för att skildra händelser och individuella levnadsöden, en 
berättande historieskrivning, även om händelserna behandlas som reaktioner 
eller svar på strukturella förändringar och biografin som ett medel för att förstå 
en grupps mentalitet.160 

I sin avhandling om historieskrivningen i Sverige talar Ulf Zander om hur 
man på senare år har fäst uppmärksamheten på folkliga historiker som 
skönlitterära författare, folklorister och agitatorer. Samtidigt har man lyft fram 
perspektiv som länge ignorerats av svenska historiker.161 Det gäller exempelvis 
det lokalhistoriska perspektivet, som även har präglat Annales-skolans centrala 
verk. Han pekar på författare som August Strindberg, Verner von Heidenstam, 
Selma Lagerlöf, Frans G. Bengtsson och Vilhelm Moberg för att demonstrera 
vilken viktig roll de spelat för det historiska medvetandet i Sverige. Han citerar 
Sven Delblanc, som skrev att ”diktaren långt mer än historikern ... präglar vår 
bild av det förflutna” på grund av ”en notorisk oförmåga” hos fackhistorikerna 
att presentera sina resultat i en läsvänlig form.162 

Det är ett problem som flera av avhandlingsförfattarna är medvetna om. Så 
skriver Thomas Sörensen i en typisk kommentar: 

Vad nu gäller själva presentationsformen av forskningsresultaten har jag medvetet valt att 
varva analyser med avsnitt av mer berättande karaktär. Tanken bakom detta är helt enkelt 
att miljöskildringar och enskilda levnadsöden är sådana saker, som gör historia levande, 
och som tyvärr alltför ofta glöms bort inom forskningen. Jag anser det nämligen vara 
betydelsefullt att förmedla min forskning på ett sådant sätt, att den blir tillgänglig för en 
större publik än vad som annars är vanligt med akademiska avhandlingar. En följd av 
denna målsättning har då också blivit att många kommentarer och resonemang av mer 
”inomvetenskaplig” karaktär har placerats i notapparaten.163 

Den livshistoriska sociologin försöker finna språkrör för skärningspunkten 
mellan aktör och struktur.164 Magnus Karlsson skapar återkommande berättelser 
där han väver samman material från sina intervjuer med några män i olika 
åldrar som lever i Ronneby, och då vill han gestalta något gemensamt för dem, 
en mentalitet som utmärker människorna i staden.165 Han säger själv att han är 
inspirerad av Thorsten Jonssons sätt att arbeta i novellsamlingen Fly till vatten 
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och morgon (1941).166 ”När jag förstod röstens betydelse för att skapa 
autenticitet och närvaro drevs jag allt närmare novellens formspråk.”167 

Om självbiografiska romaner och andra fiktiva skildringar kan läsas som 
meningsbärande tolkningar av det förflutna, vilket Gunnel Svedberg skriver i 
sin avhandling, gäller också det omvända att historikerns rekonstruktioner av 
det förflutna har inslag av fiktion. Det är just dessa inslag som enligt Svedberg 
kan visualisera människor och händelser ur det förflutna, som kan levandegöra, 
framför allt då det gäller känslouttryck och upplevelser.168 Med fantasins hjälp 
kan man rekonstruera diskurser och uttolka innebörder av historiska händelser, 
menar Svedberg.169 

”[L] iterature is the nightmare from which history is continually trying to 
wake”, skriver Linda Orr i en parafras på Joyce.170 Möjligen är det dilemma 
som dagens forskare kan välja bort. Deras berättelser skrivs dock med en ny 
medvetenhet. Det förs en diskussion om de vetenskapliga genrerna och deras 
utveckling och auktoritet. Man hittar nya användningar för skönlitteraturen. 
Och även om Hayden White hade rätt när han påstod att berättande historiker 
enbart reproducerar 1800-talets litterära schabloner och därtill fyra 
genremönster – romansen, satiren, komedin och tragedin – så låter man sig inte 
nödvändigtvis nedslås.171 Skulle det verkligen vara så förödande om man väljer 
ett berättelsemönster som redan finns för att organisera det förflutnas kaos? 
frågar sig Lennart Lundmark i en antologi om historieskrivning och berättande. 
”Det är ju faktiskt vad man gör när man stöper sin undersökning i en form som 
tillhandahålles av en etablerad teori.”172  

I samma antologi skriver Orvar Löfgren:   

Etnologer läser mycket skönlitteratur i sin forskning och blir ibland anklagade för att 
skriva för skönlitterärt, en kritik som efterhand bekymrar oss mindre i takt med att den 
akademiska skrivkonsten postmoderniserats och blivit mer experimentell, med sina 
hypertexter och collage-tekniker. Under senare år har diskussionerna om skrivandet som 
analytisk strategi intensifierats på våra seminarier, och det är uppenbart att vi har mycket 
att lära av det undersökande förhållande till språket som skönlitteraturen har. Vår egen 
tradition är fylld av ängsliga konventioner, som ofta inte handlar om vikten av att skriva 
vetenskapligt utan om ett oreflekterat förhållande till stil och form som arbetsredskap.173 
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171 Lundmark, Lennart (1997), ”Teori, tolkning och berättelse” i Att gestalta historien, Ugglan, s. 30-31. 
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Kanske är det dessa ängsliga konventioner som Håkan Berglund-Lake lämnat 
bakom sig när han konstaterar att sågverksarbetarbefolkningens liv måste 
skrivas för att finnas. Fakta måste struktureras med hjälp av retorik och andra 
språkliga strategier. Denna konstruktion må ha skapats för vår förståelse, men 
den handlar, med Clifford Geertz ord, om verkliga människor, på verkliga 
platser, i verkliga tider. ”Att skapa en förståelse för hur arbetarbefolkningen 
inrättade sina liv vid de västernorrländska sågverken blir för mig mer en fråga 
om narrativ påhittighet, något skapat snarare än något att finna.”174 

En analys av användningen av skönlitteratur i svenska 
doktorsavhandlingar 
I det följande kommer jag att gå igenom på vilka sätt avhandlingsförfattarna 
använder det skönlitterära källmaterialet. Först beskriver jag helt kort 
avhandlingarnas innehåll utgående från abstract och baksidestexter samt anger 
vilka skönlitterära författare som förekommer i avhandlingen. Sedan har jag 
valt ut två textexempel från varje avhandling för att ge en bild av hur 
skönlitteraturen behandlas. Slutligen föreslår jag några relevanta ämnesord från 
den nya ämnesordslistan med tanke på vilken typ av romaner som diskuteras i 
respektive avhandling. Förslagen till ämnesordssträngar är utformade både med 
tanke på textexemplens och på romanernas innehåll. Det är termer som kunde 
användas vid en indexering, men giltigheten är naturligtvis begränsad av min 
förmåga. I efterhand har jag stämt av min indexering med den som utförts för 
vissa av romanerna i Edvin, Mölndals stadsbiblioteks katalog, samt 
Stockholms stadsbiblioteks katalog. Syftet med den jämförelsen har enbart 
varit att kontrollera rimligheten hos mina egna val, men den redovisas inte och 
ledde inte till några förändringar. 

För att kunna säga något om möjligheten att med ämnesordslistans hjälp 
indexera skönlitterära texter så att deras eventuella relevans kan spåras och 
utnyttjas av avhandlingsförfattarna har jag gjort på följande vis: 

I min undersökning använder jag med Mizzaros terminologi ett surrogat 
för avhandlingarna, d.v.s. nyckelorden, som utgångspunkt för en sökfråga. Jag 
utgår alltså från att nyckelorden är representativa för avhandlingsförfattarnas 
informationsbehov sedan det översatts till en sökfråga. Dessa sökfrågor 
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relateras till de skönlitterära citaten, som utgör en del av den information som 
avhandlingsförfattarna tagit emot.  

De nyckelord som valts ut av författarna för att beskriva avhandlingarnas 
ämne har jämförts med de termer från ämnesordslistan som jag använder för att 
beskriva textcitatens innehåll. Därefter har jag gått tillbaka till ämnesordslistan 
för att inkludera alla termer som står till den skönlitterära indexerarens 
förfogande i jämförelsen. Att jag har valt att utgå från nyckelorden beror på att 
de kan förmodas utgöra en utgångspunkt när avhandlingsförfattaren söker 
ämnesrelaterat material, även om sökningarna naturligtvis inte begränsas till 
denna lilla grupp av termer. 

Vid bedömningen av de förbindelser som finns mellan avhandlingstexten 
och de skönlitterära texterna har jag utgått från Rebecca Greens tre typer av 
ämnesrelationer: 

• Ämnesmässiga relationer 
• Hierarkiska relationer 
• Strukturella relationer 

Jag har även ställt några frågor med syftet att förstå citatens funktion i texten, 
för att skapa mig en bild av varför avhandlingsförfattarna behöver 
skönlitteraturen. 

• På vilket sätt är citatet relevant för den vetenskapliga texten? 
• Kan citatet sägas ha ett ämne som kan relateras till ämnesordslistan för 

skönlitteratur? 
• I vilket sammanhang förekommer citatet? 
• Vilken funktion har citatet i texten? 
• Rör citatet begrepp eller metoder? 
• Behandlas citatet positivt eller negativt?  

Slutligen har jag försökt avgöra hur väl citatens innehåll överensstämmer med 
de fyra grundläggande facetterna i ämnesordslistan och huruvida någon av 
facetterna kan särskiljas som den viktigaste ingången till de litterära texterna 
med tanke på avhandlingsförfattarnas behov. 

• Form och genre 
• Plats  
• Tid 
• Ämne 



 51

Frågan är hur effektiva avhandlingarnas nyckelord är som sökfrågor i det 
återvinningssystem som ämnesordslistan är en del av. Är de skönlitterära 
citaten i min undersökning ämnesmässigt relevanta eller rör det sig om en 
psykologisk relevans? I en mening är förstås all skönlitteratur psykologiskt 
relevant i ett forskningssammanhang p.g.a. den avvikande klassifikationen, 
men är främlingskapet djupare än så? Det är inte en fråga jag kan besvara, men 
jag har åtminstone närmat mig frågeställningen genom att undersöka tendensen 
att använda psykologiskt relevant litteratur i fyra av avhandlingarna. Genom att 
notera klassifikationssigna för varje enskild referens i avhandlingarnas 
litteraturlistor har jag sammanställt tabeller som kan ge en indikation om 
spridningen mellan olika ämnen i förhållande till användningen av 
skönlitterära referenser. 

Håkan Berglund-Lake: Livet äger rum. Försörjning och platstagande i 
norrländska sågverkssamhällen (2001).  
SAB-klassning: M (Etnografi, socialantropologi och etnologi) 
Nyckelord: Integrity, Materiality and meaning, Pattern of subsistence, 
Patronage, Place making, Resistance, Sawmill workers, Social identification, 
Temporalization. 

I avhandlingen ges en bild av ett norrländskt samhälle i slutet av 1800-talet, där 
människor slog sig ner med sina familjer för att arbeta vid de expanderande 
sågverken. Berglund-Lake undersöker hur dessa människor skapade sig ett liv 
på en främmande plats, vilka materiella och symboliska resurser de erövrade, 
hur de anpassade sig till förändringar och nya möjligheter samt hur de 
hanterade både överlevnad och meningsskapande.  

De författare som används är Karl Östman (Pilgrimer, 1909, En fiol och en 
kvinna och andra historier, 1912, Hunger. En bok om sågverksfolk och annat, 
1916, m.fl.), Birger Norman (Ådalen, 1960, Ön, 1963, Björkå, 1972, m.fl.) och 
Ragnar Holmström (Barn, mödrar och manfolk, 1928, Benjamin, 1944). 

De litterära texterna ger stämningsbilder som bekräftar fakta från andra 
källor: hur sågningen och skeppningen åter kom igång på våren med löftet om 
bättre ekonomi, kvinnans och hemmets betydelse för livskvaliteten, det 
förgrenade nätet av oplanerade vägar och stigar som förband bostad och 
arbetsplats, känslan och beteendet hos den arbetare som uppsökte faktorn på 
kontoret, hur anblicken av skepp från främmande länder satte fantasin i rörelse 
och väckte längtan bort, hur livet i löskarlsbarackerna tedde sig från utsidan 
och inifrån, om kroppsstyrkans och hälsans betydelse. 
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Det finns en ämnesmässig relation mellan de litterära citaten och 
avhandlingstexten som avspeglas i indexeringsspråket. Avhandlingens 
nyckelord Sawmill workers har en motsvarighet i ämnesordslistans 
Sågverksarbetare, vilket är ett centralt ämne i de här skönlitterära texterna, 
något som gör det troligt att de skulle ha återfunnits under en sökning. De 
övriga nyckelorden har ingen motsvarighet i ämnesordslistan. 

Citaten fungerar som illustrationer som på ett positivt sätt förstärker 
författarens beskrivning av förhållandena för sågverksarbetarna. De rör inte 
begrepp eller metoder. De är väl integrerade i texten och har såtillvida en mer 
än ytlig funktion. 

Exempel 1: 
Ur försörjningssynpunkt innebar vintern alltid en svår tid för sågverkens 
arbetarbefolkning med arbetslöshet och sämre betalda arbeten. Liksom i dvala måste 
sågverksbefolkningen uthärda vinterhalvårets period av stillastående, för att återvända till 
livet först när vårsolen kom fram och varslade om bättre tider. Våren kom till genom en 
rumslig upplevelse. Samma plats blev utgångspunkten för mentala förflyttningar mellan 
olika årstider, där våren upplevdes i kontrast till vintern. Våren hände plötsligt och 
upptäcktes genom olika iakttagelser av tecken i omgivningen; arbetet tinade loss både 
bildligt och bokstavligen. 

”I april började brädgården väckas ur vintersömnen. Solen steg högre och snön smälte 
samman på högbanan. Rälsen kröp fram ur snön, bit efter bit, rostig men på något sätt 
läckert brun. Det var nyhetens behag och ett förskott till sommaren. I skogsbrynet 
strävade skatan genom luften med en kvist i munnen. Vattenhålen ökade på älvens is. 
Man började skotta upp i brädgårdens gator. Man ställde för sommaren.” 175 (Norman) 

Exempel 2: 
Bakgrunden till att arbetslaget inte kunde tolerera kroppslig svaghet var att bärarna 
arbetade på lagackord, vilket tvingade fram ett högt och intensivt arbetstempo. Många, 
kanske de flesta, låg på gränsen för vad de fysiskt orkade med. Att inte orka innebar att 
förlora en del av sin manlighet och därmed anseende. 

”Fram här! lika långa steg av alla! Hos alla lika snabba fötter också! Och på stabben 
lika raska händer, när bördan där skall dragas till! Lika mycket betalt – därför lika mycket 
arbete också av varenda en i laget! Ingen misskund med sjuklingar och stackare på 
stabbläggarebryggor! Antingen orkar man någonting och bär sina bördor och håller sina 
turer regelbundet, eller också låter man bli! Det är luslagen det! – Inga dagtjuvar i 
arbetslag bland kamrater! För det är simpelt.” 176 (Östman) 
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Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Arbetardiktning177   
                Arbetarskildringar178 
                Dokumentärromaner179 
                Kollektivromaner180 
                Yrkesskildringar  
    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
 
1800-talet 
Sekelskiftet 1900 
1910-talet 

II: Miljöer:  
Arbetarmiljö 
Geografi: Sverige – Norrland 
 

IV. Ämne:  
Sågverksarbetare 
Sågverk        

Förslag på ämnesordssträngar: 
Romaner – Arbetardiktning – Arbetarmiljö – Norrland – 1800-talet – 
Sågverksarbetare 
Huvudingång:  
IV. Ämne 10. Ekonomi och näringsliv. Yrken – Handel och industri. 
Sågverksarbetare. 
Användning: Levnadsförhållanden för yrkesgrupp under en viss epok, i en 
viss region. 
Gemensamma termer: Sågverksarbetare 
 

Yvonne Svanström: Policing Public Women. The Regulation of 
Prostitution in Stockholm 1812-1880 (2000).  
SAB-klassning: V (Medicin) 
Nyckelord: Prostitution, Stockholm, Public women, Sexual contract, Feminist 
theory, Public space, Public sphere, Urbanity, Medical profession, Venereal 
disease, the Police force, Municipal authority, Brothels, Carole Pateman, 
Jürgen Habermas. 

                                                 
177 ”Verk vars författare vuxit upp under proletära förhållanden och själva kroppsarbetat. Deras verk 
färgades av arbetarklassens erfarenheter och livssyn och av arbetarrörelsens politiska och ideologiska 
inställning.” 
178 ”Verk som behandlar arbetarklassens villkor, där händelseförloppet ses ur arbetarperspektiv utan att 
beröra författarens ursprung och ideologiska inställning.” 
179 ”Verk som stöder sig på autentiskt material och återger skeenden, vilka ligger mer eller mindre nära 
författarens egen samtid.” 
180 ”Verk som skildrar en grupp människor med gemensamma sociala villkor, t. ex. samma arbetsplats 
eller hemort.” 
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Svanström skildrar de drygt sjuttio år då staden med polisens hjälp stod för 
hälsokontrollen av Stockholms kvinnliga prostituerade och, under den korta tid 
de existerade, övervakningen av de kommunala bordellerna. Från ett 
feministiskt perspektiv granskas argumenten som användes av myndigheter 
och andra inflytelserika grupper i samhället då systemet etablerades. Studien 
behandlar även övervakningens effekter för de berörda kvinnornas liv och för 
synen på prostitution. 

De författare som citeras är Carl Fredrik Ridderstad (1807-1886), Guy de 
Maupassant, Orvar Odd och Victor Arendorff. 

Med hjälp av Ridderstads äventyrsromaner om Stockholms undre värld 
kan Svanström ge läsaren flera detaljrika bilder av prostitutionen i stadens 
trånga, mörka gränder. Maupassant skriver om syfilis i ett brev till en vän. Odd 
beskriver en modefluga bland stadens servitriser att klä ut sig till män och 
”springa efter nattfjärilar”, en glimt av en lesbisk värld, enligt Svanström. 

Även de här citaten är förbundna med avhandlingens nyckelord genom en 
ämnesmässig relation.   Prostitution och Brothels bland nyckelorden motsvaras 
av Prostitution och Bordeller i ämnesordslistan. Men också strukturella 
relationer som den mellan Urbanity och Slum eller the Police Force och Undre 
världen borde utforskas i en sökning, samband som användaren själv måste 
upptäcka om inte systemet är konstruerat för att ge sådana ämnesordsförslag.  

 Även tidsperioden och platsen gör romanerna intressanta för författaren, 
och kanske är det så de har hittats av henne, men det är förstås en 
arbetskrävande och tidsödande jakt på relevanta scener. Författaren har valt 
dessa citat eftersom de ger exempel på interiörer från miljöer som inte är 
väldokumenterade utanför skönlitteraturen. Trovärdigheten är stor, eftersom 
hon har haft tillgång till Ridderstads dokumentära arbetsanteckningar. Citaten 
används positivt, alltså för att förstärka författarens diskussion och bekräfta 
uppgifter från övriga källor. De har en viktig funktion i texten. De rör inte 
begrepp eller metoder.  

Exempel 1: 
The interiors from coffee-houses, cigar-shops and other establishments serving as brothels 
are rarely described by the public women themselves. This is also the case in Stockholm. 
In his novel, Ridderstad describes the interiors of what he calls the London: 

”The staircase leading up to the coffee-house was a true descendent of the alley: 
narrow, dark and slippery, without a single window. Finding your way with both hands, 
upwards, and whence up ... there is only a door on front of you.” 

In Ridderstad´s description of criminal Stockholm, the entry to a place of debauchery is 
of course slippery and dark, and then the reader enters the underworld. The entry to the 
actual coffee-house, on the contrary, was lighted and there was a counter with a young 
woman behind it. He also describes the so-called inner room: 
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”Here, in front of the windows, there were also cinnober red curtains. Opposite, by the 
wall, there was a sofa with black leather covers, and on the other sides, small tables and 
chairs painted red.” 

The cinnober red curtains seem to have something Ridderstad saw when he did his 
research for his fiction, and to have certain lighting and curtains was later prohibited in 
the 1859 regulation. In Ridderstad´s notes to his reasearch, he has noted that ”[r]ed 
window curtains are beacons for the sailors”.181 

Exempel 2: 
Modern Swedish slang for sexual intercourse is to ’get oneself a number’. The question if 
the keys to different rooms were marked with numbers was of great importance in the 
Arenander trial. Witnesses claimed that Arenander, or his waiter, kept the keys to the 
rooms. These were handed over when the women had a customer, and were then returned 
to either Arenander or his waiter when the transaction was done. One witness stated that 
there were as many as twelve rooms, all numbered. A customer was supposed to go to the 
counter and ask for the key to the woman of his choice, giving a number to indicate whom 
he was referring to. Arenander of course denied this. 

In his novel Stockholmsmysterier, Ridderstad described a system of numbers at the 
coffee-house the London. The hero of his novel, Paul, visits the coffee-house, looking for 
his heroine. He is asking for her at the counter, and finally persuades the madam that he is 
not there to cause trouble. The madam takes out a key from a drawer, and unlocks a door 
behind which there is a flight of stairs. The woman he is looking for is behind door 
number 4, the madam says. The woman behind the door refuses to disclose her real name, 
and states that she simply is number four.182 

 

Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Deckare 

         Samhällskritiska romaner183 
         Äventyrsromaner184 

    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
1800-talet  

II: Miljöer: Krogmiljö 
            Undre världen 
            Slum 
            Storstadsmiljö  

  Geografi: Sverige – Stockholm 
 

IV. Ämne: Prostitution – Bordeller 
           Prostitution - Prostituerade 

                  Brottslighet 
                  Utpressning 

            Rättsfall 
            Sociala problem 
            Erotik 

                                                 
181 Svanström, Yvonne (2000), s. 292-293. 
182 Svanström, s. 290-291. 
183 ”Verk där författarens intention är att kritisera t ex sociala eller politiska förhållanden i samhället.” 
184 ”Verk som huvudsakligen skildrar spännande strapatsrika äventyr till lands eller sjöss ofta på 
bekostnad av person- eller miljöskildring.” 
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Förslag på ämnesordssträngar: 
Romaner – Äventyrsromaner – Undre världen – Stockholm –1800-talet – 
Prostitution – Prostituerade 
Huvudingång:  
IV. Ämne 12. Brottslighet och sociala problem. Övergrepp och prostitution. 
Prostitution. Prostituerade. 
Användning: Levnadsförhållanden för en social grupp under en viss epok, i en 
viss region. 
Gemensamma termer: Prostitution, Bordeller, Könssjukdomar, Läkare, 
Poliser 

Gunnel Svedberg: Omvårdstraditioner inom svensk psykiatrisk vård 
under 1900-talets första hälft (2002).  
SAB-klassning: V:k (Medicin historia) 
Nyckelord: Psychiatric nursing, Nurses, Gender, Interprofessional relations, 
Fear, Violence, Coercion, Physical restraint, Hydrotherapy, Narratives, 
Phenomenological hermeneutic interpretation, History of nursing, History of 
Medicine, 20th century  

Avhandlingen syftar till att utnyttja sjuksköterskors erfarenhet och insikt för att 
öka kunskapen om svensk psykiatrisk vård. Källmaterialet består av intervjuer 
med sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin före 1953, skönlitterära verk, 
samtida vetenskaplig litteratur samt medicinskt arkivmaterial. Föreställningar 
om rädsla och våld inom den psykiatriska vården liksom långbadet som metod 
hör till de ämnen som analyseras med hjälp av en fenomenologisk hermeneutik 
som bygger på Paul Ricoeurs filosofi. Till avhandlingen hör fem artiklar eller 
delarbeten. 

Svedberg använder Amelie Skram (På S: t Jörgen, 1895), Charlotte 
Perkins Gilman (Den gula tapeten, 1890), Agnes von Krusenstjerna 
(Händelser på vägen, 1935, Tonys sista läroår, 1926), Selma Lagerlöf (En 
herrgårdssägen, 1899), Birgitta Trotzig (Sjukdomen, 1972), Rune Pär Olofsson 
(Ryggen fri, 1981), Laura Petri (Jag anklagar, 1916), Ken Kesey (Gökboet, 
1962) och Astrid Lindgren (Nya hyss av Emil i Lönneberga, 1966). 

Lagerlöf och Trotzig ägnas en artikel där deras romaner om förhållandet 
mellan en vårdande kvinna och en sinnesjuk man analyseras utgående från 
skildringen av rädsla och våld. Bilden kompletteras av verklighetens sköterskor 
som talar om samma problematik. På samma sätt står Petri och von 
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Krusenstjerna i centrum för en av tre artiklar om långbadet, där deras fiktiva 
skildringar ska ge en förståelse av hur patienten kunde uppleva långbadet, en 
metod som båda författarna hade erfarenhet av.  

Den ämnesmässiga relationen mellan avhandlingens nyckelord och de 
litterära texterna manifesteras i ordpar som Psychiatric nursing och Psykiatrisk 
vård samt Nurses och Sjuksköterskor. Både Våldsbrott och Rädsla finns i 
ämnesordslistan för skönlitteratur, men det är tveksamt om de hade använts vid 
en indexering. Man kan se en hierarkisk relation mellan Psykiatrisk vård och 
de mer specialiserade termerna Hydrotherapy och Physical restraint, men 
ämnesordslistan för skönlitteratur täcker inte in dessa smala begrepp, kanske 
beroende på att de inte skulle komma till användning under indexeringen, som 
ju syftar till att lyfta fram dominerande inslag i den skönlitterära texten. 
Exempel på behandlingar som Elchockbehandling, Hypnos och Psykofarmaka 
kan man å andra sidan hitta i listan.  

En strukturell relation av intresse är den mellan begreppet Gender, som 
inkluderar föreställningen om det socialt konstruerade könet, och genren 
Kvinnoskildringar. Könsroller finns i ämnesordslistan och hade kanske kommit 
till användning i indexeringen av åtminstone von Krusenstjernas roman, men 
kopplingen mellan genusanalys och Kvinnoskildringar/Mansskildringar är 
kanske ännu viktigare att understödja under en sökning för att inte missa de 
romaner som skrivits utan en modern medvetenhet om könsproblematiken.  

De första citaten används som utgångspunkt för en diskussion om 
vårdarens känslor inför patienten, där romantexternas skildring av rädslan inför 
den psykiskt sjuke kompletterar de verkliga sjuksköterskornas berättelser. 
Citaten i nästa exempel används för att jämföra patientupplevelsen med 
sjuksköterskornas syn på den speciella behandlingsform som diskuteras i 
uppsatsen. Medan citaten i det första exemplet bidrar till vår förståelse av det 
drama som utspelar sig mellan aktörerna i vårdsituationen, är citaten i det 
andra exemplet värdefulla som källmaterial eftersom vi hör rösterna från en 
utsatt och vanligtvis maktberövad grupp. Citaten har en central funktion i 
texten. De rör inte begrepp eller metoder. 

Exempel 1: 
En nyckel till förståelsen av karaktären i relationen mellan kvinnan och den psykotiske 
mannen i båda romanerna är rädslans närvaro eller frånvaro. Ingrid försäkrar att hon inte 
varit rädd som förklaring till att hon kunde umgås med honom som de flesta andra var 
rädd för. Vakterskans rädsla finns med alltifrån första mötet. ”Hon är rädd.” är den första 
uppgift vi får om henne. Därefter förmedlas hennes rädsla så substantiellt att det nästan 
doftar om boken: Rädslan har en särskild lukt, en slags skarp djurlukt. 

Vad som ytterligare går att utläsa ur romanerna är de skilda sätt på vilket kvinnorna 
förmår handskas med sin rädsla. Medan Ingrid i En herrgårdssägen tillstår att personer 
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som Gunnar kan inge rädsla, är det tydligt att hon förmår härbärgera sina egna svåra 
känslor i relationen. Vakterskan i Sjukdomen överväldigas av sin rädsla, som kan förstås 
som bidragande till det tragiska slutet i hennes död. Den psykotiske mannens rädsla är så 
stor att den blir dödsbringande också för honom. 
Sjuksköterskor berättar om sin rädsla 
I sjuksköterskors berättelser om arbete inom psykiatrisk vård finns rädslans närvaro eller 
frånvaro som ständigt återkommande teman. Framför allt är första dagens upplevelser 
förknippade med rädsla.185 

Exempel 2: 
The two Swedish autobiographical novels contain descriptions of corporal coercive 
measures used by staff, though without the use of any mechanical means of coercion. 
Both patients experienced breathing difficulties – ’impossible to breathe’, ’a feeling of 
being choked’. The interpretation of the baths as reactions to inappropriate behavior or as 
punishment is merely hinted at. Laura Petri compares this with being put to death and 
does not view the treatment as an adequate means of relieving her suffering. Agnes von 
Krusenstjerna, however, ascribes to the baths a positive effect on the patient´s agitated 
emotional state, which causes her more pain than does the treatment.  

The nurses in the Swedish retrospective interview study did not refer to the baths as 
restraining and did not discuss them in terms of punishment. However, it appears that the 
baths served as a means of restriction, being given under mechanical or manual 
compulsion, or under latent threat of force if the patient did not cooperate. The prolonged 
baths were used to overcome acute outbursts of anxiety or to deal with other difficult 
situations. The nurses do point out that the baths had the intended effect of calming 
patients down and inducing sleepiness, but was aware that the baths might cause the 
patients physical discomfort.186 

 

Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Sjukhusskildringar 

         Sjukdomsskildringar 
         Kvinnoskildringar 
         Bekännelseromaner187 

    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
1800-talet 
1900-talet 

II: Miljöer: Sjukhusmiljö 
    Geografi: Sverige  
 
 

IV. Ämne: Psykiatriska sjukhus 
                  Psykiatrisk vård 
                  Vårdare – patientrelationer 

            Sjuksköterskor 
            Depression  
            Rädsla 

                                                 
185 Svedberg, s. 87-88. 
186 Svedberg, IV, ”The use of prolonged baths in psychiatric care: Understanding through fiction”, s. 7-8 
187 ”Självbiografiska romaner kännetecknade av hänsynslös uppriktighet” 
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Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Romaner – Sjukhusskildringar – Sjukhusmiljö – Sverige – 
Mellankrigstiden – Psykiatrisk vård – Rädsla  
Exempel 1: Romaner – Sjukdomsskildringar – Landsbygd – Sverige –1800-
talet – Kärlek – Psykoser  
Exempel 2: Romaner – Biografiska romaner – Bekännelseromaner – 
Sjukhusmiljö – Sverige – 1900-talet – Psykiatrisk vård  
Exempel 2: Romaner – Utvecklingsromaner – Sjukhusmiljö – Sverige – 1900-
talet – Psykiatrisk vård  
Huvudingång:  

IV. Ämne. 9. Sjukdom och hälsa. Vård och vårdtagare. Psykiatrisk vård. 
Användning: Beskrivning av psykiatrisk vård. 
Gemensamma termer: Psykiatrisk vård, Sjuksköterskor, Rädsla, 1900-talet. 

Ewamarie Herklint: Bevarandets etiska funktioner. Relationer mellan 
människor, platser och hus (2000).  
SAB-klassning: Dg (Etik) 
Nyckelord: Architectual and environmental preserving and preservation, 
Moral philosophy, Places of preserving, Preserving as phenomenon, Motives 
for preserving. 

Herklint har gjort en teoretisk undersökning av bevarandets etiska funktioner 
från en moralfilosofisk utgångspunkt. Hon diskuterar olika kontexter för 
bevarandet, dels de vardagliga bevarandehandlingarna i en fenomenologisk 
mening, dels den institutionaliserade konstruktionen av bevarandet som en 
social praxis. Genom att skapa ett teoretiskt instrument för analys av de olika 
motiven för bevarande vill hon svara på frågan om varför det är viktigt för 
människor att bevara platser och hus. 

Hon använder författarna Italo Calvino (De osynliga städerna, 1972), 
Kerstin Ekman (Änglahuset, 1979, En stad av ljus, 1983), Maria Gripe (Julias 
hus och nattpappan, 1971, Elvis Karlsson, 1972, Skugg-gömman, 1988, Tre 
trappor upp med hiss, 1991, Egna världar, 1994), Ulla Isaksson 
(Födelsedagen, 1988, Boken om E, 1994), Tove Jansson (Sent i november, 
1971), Agneta Pleijel (Vindspejare, 1987, En vinter i Stockholm, 1997) och 
Elin Wägner (Väckarklocka, 1941). 

Hos Herklint får litteraturen framför allt illustrera de upplevelser och 
fenomen hon teoretiserar kring och skapar begrepp för; känslorna och 
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motståndet som väcks hos en grupp människor då ett vackert, gammalt hus 
skall rivas (Gripe); minnets längtan och relationen till det förflutna och dess 
platser (Ekman & Isaksson); hur den nyinflyttade tar staden i besittning och 
arbetar för att upprätta band till platser och hus (Isaksson); en människa som 
försöker hantera tidens gång och konfrontationen med en plats som inte längre 
lever utanför minnet, d.v.s. ett igenbommat stationshus (Isaksson); det 
förgänglighetens vemod som väcks inför husets tillfälliga karaktär (Gripe); den 
sinnliga upplevelsen av ett rum där man söker tröst och lycka (Isaksson); 
städning och skötsel av hemmet (Jansson); anblicken av de ordinära husen i ett 
kvarter, som plötsligt tycks dölja ett sätt att leva som förefaller värdefullt 
(Ekman); om känslan som väcks när man besöker ett barndomshem som tagits 
över av främlingar (Gripe); motstridiga föreställningar om platsens själ  och 
om människan som kulturbärare och vårdare av denna själ(Calvino); 
igångsättandets kraft hos en eldsjäl och om en sådan människas försök att i 
någon mening bygga ett själstillstånd (Pleijel).  

Herklint skriver själv: ”Skönlitteraturen används i avhandlingen som 
illustrationer – bilder och exempel.”188  Särskilt en författare, Maria Gripe, har 
gjort henne uppmärksam på ett centralt tema i avhandlingen, nämligen ”de 
band människor upprättar med hus”.189 

Här finns ingen uppenbar ämnesmässig relation mellan avhandlingens 
nyckelord och den rikliga mängd skönlitteratur som författaren faktiskt 
använder. De enda termerna med ens en strukturell relation till avhandlingens 
ämnesord är Husockupation och Rivningshus, men det är väl ingen roman, 
utom möjligen någon av Gripes böcker, som skulle indexeras med dessa 
termer. Herklints materialval är präglat av psykologisk relevans. Om 
författaren skulle ha någon nytta av indexeringen under sina sökningar skulle 
det vara för att hitta helt andra romaner.  

Citaten införlivas i texten för att illustrera olika begrepp. En typisk 
kapitelinledning kan låta så här: ”I detta avsnitt beskriver jag tre olika 
bevarandemotiv som betonar den emotionella aspekten eller kvaliteten av 
bevarandet och ger exempel på hur dessa manifesteras i skönlitterära texter, 
andra texter och i olika praktiker.”190 Romancitaten är väsentliga för att vi ska 
förstå den teoretiska diskussionen. De används som positiva exempel, alltså för 
att förstärka argumentationen. 

                                                 
188 Herklint, s. 66-67. 
189 Herklint, s. 67. 
190 Herklint, s. 217. 
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Exempel 1: 
För mig är det här huset befolkat av mer än det närvarande. Jag kan höra fotsteg och 
röster som inte de andra hör. Till och med lukten ur den gamla klosettstolen som stod i en 
skrubb när man kom oppför trappan har lagt sig som en närvaro alldeles bakom det som 
är nu. Adas skarpa röst, hennes hand genom det rödgrå håret som för det mesta stod rätt 
opp – det är inte minnen rätt och slätt utan närvaro och fördjupning av det som är nu. Jag 
minns egentligen inte; jag är närvarande och tidens band som vi har lagt ut åt oss har 
stundtals inte mer betydelse än ett gammalt skärp i en vrå, passande till ingen klänning 
längre. Ibland är det närvarande tunnast och blekast av allt. (Ekman)191 

Exempel 2: 
När människor flyttar ofta hinner inte alltid de djupa relationerna till husen och platserna 
uppstå. Det kan vara en arbetsam kamp att ta sig in i en ny miljö och göra den till sin. 
Många gånger kan de människor som är nyinflyttade vara mycket aktiva i en 
inledningsfas. De arbetar intensivt på att lära känna platserna, husen och miljöerna. De 
arbetar för att kunna upprätta band med platserna och husen. 

”Hon kan aldrig bli ensam, hon har Stan! Hon har slitit sig in i den, sålt sin 
förstfödslorätt för den, utplånat det som en gång var hennes hemort för att få bli ett med 
den. Böjd över stadsmuseets gamla kartor såg hon den stiga ur havet decimeter för 
decimeter, halvmeter för halvmeter den där första sommaren. De stora vattnen runt 
holmar och skär blev mindre från karta till karta. Klara sjö kröp ihop till intet, 
Karlbergssjön blev en rännil, det stora träsket i norr torkade ut och sjön Fatburen på söder 
försvann helt, medan holmarna fylldes av kloster, kyrkor, hus och trädgårdar, avenyer och 
förlustelseställen –” (...) (Isaksson)192 

 

Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Relationsromaner193 

         Kvinnoskildringar 
         Familjeromaner 

    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
1900-talet 
1970-talet 

II: Geografi: Sverige – Södermanland IV. Ämne: Mor-dotterrelationer 
           Far-dotterrelationer 

Förslag på ämnesordssträngar: 
Romaner – Kvinnoskildringar – Familjeromaner – Södermanland – 1970-talet 
– Far-dotterrelationer 
Romaner – Kvinnoskildringar – Sverige – 1900-talet – Mor-dotterrelationer 
Huvudingång: Finns inte 
Användning: Illustration av olika begrepp med hjälp av erfarenheter. 
Gemensamma termer: Finns inte 

                                                 
191 Herklint, s. 217. 
192 Herklint, s. 150. 
193 ”Verk som beskriver mänskliga relationer, ofta problemfyllda.” 
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Åke Nilsén: ”En empirisk vetenskap om duet.” Om Alfred Schutz bidrag 
till sociologin (2000). 
SAB-klassning: Oa (Sociologi) 
Nyckelord: Schutz, Sociological theory, Interpretive sociology, 
Phenomenology, Methodology, Everyday-life, Methodical individualism, 
Methodical holism, Berger/Luckman, Garfinkel, Habermas. 

Avhandlingen handlar om Alfred Schutz (1899-1959), som var en av 
pionjärerna inom området sociologisk teori. Utgående från en metodologisk 
förståelse av möjligheten att nå vetenskaplig kunskap om den andres kontext, 
där mening skapas och handlandet har sin bas, utvecklade Schutz en tolkande 
sociologi med rötterna i Husserls fenomenologi. Det är en inriktning som har 
inspirerat till omfattande studier av vardagslivet. Även hans efterföljare 
analyseras: Peter Berger & Thomas Luckman, Harold Garfinkel samt Jürgen 
Habermas. 

De författare som nämns är Hermann Broch (Sömngångare 3 – 1918 
Huguenau eller sakligheten, 1931) och Robert Musil (Mannen utan egenskaper 
I, 1930).  

Citaten används begränsat och ungefär på samma sätt, för att ge en bild av 
den tid och intellektuella miljö som var Schutz innan han lämnade Wien. Även 
teman som problematiseras hos författarna återfinns hos Schutz och kopplas till 
en gemensam erfarenhet av kriget och den sociala situationen efter 
dubbelmonarkins fall. 

Om man kan tala om en ämnesmässig relation mellan Nilséns nyckelord 
och de litterära texterna består den i platsen, miljön och tiden. Någon annan 
förbindelse finns inte, varken strukturellt eller hierarkiskt. De övriga termerna 
är strikt vetenskapliga. Vardagsliv finns i ämnesordslistan, men skulle inte 
användas av en indexerare i samband med de här romanerna.  

Citaten används dels för att formulera en intellektuell problematik, dels för 
att ge en politisk och psykologisk bakgrundsbild från den epok som skildras i 
avhandlingen. De svarar på frågan hur det kändes att leva då, hur upplevelsen 
av samtiden kunde se ut. De är där för att bekräfta och vidga en förståelse som 
redan finns i texten. 

Exempel 1: 
Om det går att betrakta den andres annanhet som utgångspunkt för Schutz intellektuella 
projekt, så kan det liknas vid den grundproblematik den österrikiske författaren Robert 
Musil formulerar i sitt mästerverk Mannen utan egenskaper från 1930: ”Och om man 
förklarar för honom att något är som det är, då menar han: Nå, det kunde förmodligen 
också vara på ett annat sätt.” Denna problematik benämner filosofen Michael 
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Makropoulos som den klassiska modernitetens själva kärnpunkt: det ontologiska 
undantagstillståndet. Från en tidigare epoks trygga grund i ett överflöd av ontologiska 
tillstånd, upplevs alltings föränderlighet eller kontingens som den enda möjliga 
utgångspunkten. 

Musil försöker gestalta sin grundproblematik genom att uppvisa dess destruktiva sida 
såväl som dess konstruktiva. Den destruktiva sidan består i dess nedbrytande och 
sönderdelande effekt medan den konstruktiva sidan frambringar nya ersättningar av det 
destruerade gamla. 

Musil hanterar denna modernitetsproblematik utan att falla in i någon nostalgisk 
idealisering av det förlorade. Det är en irreversibel process som pågår och som för med 
sig nya omständigheter att ta vara på. För Schutz däremot framstår denna problematik 
som en tillfällig anomali.194 

Exempel 2: 
Om första världskriget påskyndade det Habsburgska rikets sönderfall, så krossades 
fullständigt en verklighet och livsstil för en hel generation. Krigets moraliska och 
psykiska konsekvenser var oöverskådliga.  

”Det overkliga är det ologiska. Och det verkar som om vår tid skulle ha nått klimax för 
det ologiska, det antilogiska: krigets monstruösa realitet förefaller ha upphävt världens 
realitet. Det fantastiska blir till logisk verklighet, men verkligheten upplöses i den mest 
förnuftsvidriga fantasmagori. En tid, fegare och pjoskigare än någon annan före den, 
drunknar i blod och giftgaser, flockvis störtar sig banktjänstemän och profitörer i 
taggtråden, en välorganiserad mänsklighet förhindrar ingenting utan organiserar sig i 
Röda Korset och börjar tillverka proteser; städer svälter och slår mynt av sin egen svält, 
glasögonprydda skollärare leder stormtrupper, storstadsmänniskor bor i hålor, 
fabriksarbetare och andra civilister kryper omkring som spaningspatruller, och när de 
slutligen välbehållna återvänt från fronten görs det på nytt profit istället för proteser. Alla 
former är upplösta, ett skymningsljus av avtrubbad trygghet vilar över denna spöklika 
värld, och med en bristfällig och andtruten logik som enda ledtråd trevar sig människan 
likt ett vilsekommet barn fram genom drömlandskap hon kallar verklighet, men som i 
själva verket inte är någonting annat än en marritt.” (Broch)195 

 

Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Idéromaner196 

         Psykologiska romaner197 
    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
1800-talet 
1900-talet  
1910-talet 

II: Miljöer: Intellektuell miljö 
            Storstadsmiljö  

     Geografi: Österrike – Wien  

IV. Ämne:  
Livsåskådningsfrågor 
Första världskriget (1914-1918) 
Identitetssökande 
Samhällsförändringar 

                                                 
194 Nilsén, Åke (2000), s. 102-103. 
195 Nilsén, s. 35. 
196 ”Verk som beskriver och för fram en ideologi. Hit existentiella och filosofiska frågor, 
livsåskådningslitteratur.” 
197 ”Verk som lägger stor vikt vid individernas själsliv.” 
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Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Romaner – Idéromaner – Intellektuell miljö – Wien – 1910-talet –
Identitetssökande – Livsåskådningsfrågor 
Exempel 2: Romaner – Idéromaner – Österrike – 1800-talet – 1900-talet – 
Samhällsförändringar – Livsåskådningsfrågor – Första världskriget (1914-
1918) 
Huvudingång:  
II. Plats 4. Geografi. Wien. 
Användning: Formulering av intellektuell problematik. 
Gemensamma termer: Vardagsliv 

Anna Davidsson Bremborg: Yrke: begravningsentreprenör. Om 
utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering (2002).  
SAB-klassning: M (Etnografi, socialantropologi och entologi) 
Nyckelord: Funeral director, Professionalisation, Stigma, Body, Funeral rites, 
Funeral parlour, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, Sociology of religion. 

Avhandlingen skildrar begravningsentreprenörernas arbete kring sekelskiftet 
2000. Studien syftar även till att undersöka om och hur 
begravningsentreprenörerna influerar riterna runt de döda. Olika teorier om 
stigma, kroppskultur, riter, religiositet och professionalisering används för att 
förklara begravningsentreprenörernas erfarenheter och tankar. 

 Författarna som används är Niklas Rådström (Drivved från Arkadien, 
1999), Arto Paasilinna (Hoppsan, jag är död!, 2001), Jonas Gardell (Cheek to 
cheek, 1997) och Torgny Lindgren (Ljuset, 1987). 

Textcitaten handlar om synen på yrkesgruppen och arbetets innehåll, 
förhållandet till döda kroppar samt riterna kring gravsättningen. De har alla 
placerats som kapitelmotton utan kommentarer. 

Begravningsbyråer samt Begravningsentreprenörer finns i 
ämnesordslistan, så åtminstone Gardells text är ämnesmässigt relevant och 
skulle troligen återfinnas under en sökning. Det är tveksamt om 
indexeringsdjupet skulle nå ända ner till dessa element i Rådströms roman. 
Funeral rites står i en strukturell relation till de två tidigare ämnesorden.  

Citaten är inte integrerade i texten, utan fungerar mer som en liten 
exempelsamling av vad olika författare har haft att säga om begravningens 
praktik. De används varken positivt eller negativt, utan som neutrala 
ögonblicksbilder. 
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Exempel 1: 
Malmström, som fru Kjellgren kallade representanten, var den som körde ut kistor och 
när så behövdes stod vakt i kapell och vid bårar iförd skarphatt, fadermördare och vit 
rosett. Också han kunde göra sig en slant på de dödas tvättvatten, vilket han hällde på små 
flaskor som han nogsamt etiketterade efter kön och dödsdag. Men annars förhöll han sig 
med den neutrale yrkesmannens likgiltighet till de själlösa kroppar med vilka han 
lämnades ensam i vedbodar, mangelrum eller kammare.198 (Rådström) 

Exempel 2: 
MARGARETA: Hur som helst, det är ett så omväxlande arbete jag har, du kan inte ana. 
Det är frågor om blommor och gravsättningstid, man ska visa kistmodeller, ringa 
kyrkogårdsförvaltningen och fylla i alla blanketter. Det gäller att vara pigg och vaken när 
man kommer till jobbet, för det får aldrig bli fel i vårt arbete. Det är så definitivt allting, 
man måste ju komma i tid.199 (Gardell) 
 

Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Relationsromaner 
                Kvinnoskildringar  
    Form: Romaner 
               Noveller 
               Dramatik 
 

III. Epoker och tidsperioder:  
Sekelskiftet 1900 
1900-talet  
 

II: Miljöer: Sjukhusmiljö  
     Geografi: Sverige – Stockholm  
 

IV. Ämne: Mor-sonrelationer 
           Barnarov 
           Psykiatriska sjukhus 
           Olycklig kärlek 
           Ensamstående kvinnor 
           Begravningsentreprenörer 
           Medelåldern 

Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Romaner – Kvinnoskildringar – Stockholm – Sekelskiftet 1900 – 
Mor-sonrelationer – Barnarov – Psykiatriska sjukhus 
Exempel 2: Dramatik – Sverige – 1900-talet – Begravningsentreprenörer – 
Ensamstående kvinnor – Medelåldern – Olycklig kärlek  
 
Huvudingång:  
IV. Ämne 16. Religion och livsfrågor. Yrken – Religion och livsfrågor. 
Begravningsentreprenörer 

                                                 
198 Davidsson Bremborg, Anna (2002), s. 29. 
199 Davidsson Bremborg, s. 104. 
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Användning: Beskrivning av yrkesgrupp och dess förhållningssätt till arbetets 
innehåll . 
Gemensamma termer: Begravningsbyråer, Begravningsentreprenörer, 
Människokroppen 

Jeanette Wetterström: Stor opera - små pengar. Ett operativt företag 
och dess ledningshistoria (2001).  
SAB-klassning: Ij (Musik) 
Nyckelord: Institution, Performing arts management, Opera, Discourse, Art 
institution, National theatre, Kungliga Operan, Kungliga Teatern. 

Avhandlingen undersöker hur estetisk bedömning och ekonomisk värdering 
har förenats i ledningen av Kungliga Operan under dessa långa historia. 
Inspirerad av Michel Foucault vill Wetterström ge en arkeologisk beskrivning 
av teaterledningens diskursiva praktik. Hon beskriver strategier, 
teaterledningens föränderliga former. Genom arkivet blir formen synlig. 
Ledning och ledarskap producerar artefakter, uttalanden och begrepp, d.v.s. 
dokument och spår som kan analyseras på en diskursiv nivå. 

De författare som nämns är Homeros, Seneca (Breven till Lucilius), Walter 
Benjamin (Enkelriktad gata), Bruce Chatwin (Drömspår, 1987), François 
Villon (Ballad, som Villon skrev åt sin mor, för att hon skulle bedja till Jungfru 
Maria), Dante Alighieri (Den gudomliga komedin), C.J.L Almqvist (C.J.L 
Almqvist journalistik, 1839-1845), Honoré de Balzac (Eugénie Grandet, 1833), 
Georg Stiernhielm (Herkules) och Shakespeare (Trettondagsafton). 

Det är framför allt Balzac som kommer till användning då hans roman 
Eugénie Grandet får illustrera både en mentalitet hos en framväxande 
borgerlighet och den betydelse som kan dras ur en till synes kuriös detalj i en 
operabudget när dessa två väsensfrämmande källor sammanförs. Ett kapitel i 
romanen visar hur vaxljus betraktades som ett privilegium och en ofattbar lyx 
även i ett välbärgat borgerligt hem. ”Möjligen var det därför vaxljusen 
försvann från operasalongerna och deras post föll ur räkenskaperna, för allt det 
ljusen representerat för den nya publik som inte lät sig nöjas med 
hovteatern.”200 

Flera av de övriga författarna får berika en allmän framställning om de 
första berättelserna som ordnade världen och den civiliserade människans 

                                                 
200 Wetterström, Jeanette (2001), s. 179. 
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tillblivelse. En funktion med de litterära citaten är att med en konkret bild 
inspirera en diskussion om exempelvis teaterkompaniets sociala status under 
Shakespeares tid (en sång i Trettondagsafton), konsumtionens relation till 
sederna (scen från Odysseus hushåll på Ithaka där konstföremålen fungerar 
som statussymboler), 1300-talets kroppsnära folklighet och de höviska 
dygdernas tämjande funktion (utdrag ur Den gudomliga komedin, där 
bestraffningen skildras som en kroppslig upplevelse) eller synen på myntet 
(skillnader i hur en karaktär hos Balzac och en 1600-talsmänniska yttrar sig om 
pengar). 

Det finns ingen ämnesmässig, strukturell eller hierarkisk relation mellan 
Wetterströms nyckelord och de litterära texter hon valt. Citaten är belysande 
exempel i en analys av ekonomiska förhållanden vid olika tidpunkter och hur 
de påverkar kultur och mentalitet, men jag har svårt att se att indexeringen av 
de här texterna skulle fungera mer än som en grov gallring vid en sökning, som 
kanske, liksom i fallet med Auerbach, måste utgå från andra vetenskapliga 
texter. Så kan ju vara fallet när det rör sig om psykologisk relevans. Däremot 
finns ju Opera (samt Operahus, Operasångerskor och Operasångare) i 
ämnesordslistan, vilket kunde leda författaren till andra textexempel. 

Exempel 1:  
Att Eugénie tänder vaxljus istället för enkla talgljus, framstår för oss likt en utmejsling i 
miniatyr av övergången från vaxljusens epok i salongen till en modernare idé, om 
salongen som rummet för jämlikhet. Först och främst blir detta rum slutet, därpå 
mörklagt. Den borgerliga publiken satt hellre i en nedsläckt salong, där stora känslor 
doldes och hölls privata. 

Så svarar aristokraten vänd till Eugénie: 
”– Minsann, kära kusin, om ni satt i stor toalett på Operan, så hade nog faster rätt i sitt 

tal om synd, ty ni skulle komma männen att tråna och kvinnorna att bli avundsjuka. 
Denna komplimang var visserligen obegriplig för Eugénie, men den trängde i alla fall 

till hennes hjärta och kom detta att klappa av glädje. 
– Ack, kusin, ni gör narr av en stackars landsortstös.” 
Men så uppdagas då för aristokratens själv, att han nu blivit den fattigaste av dem alla. 

Hos Grandet är veka aristokratiska händer inte längre någon räddning för den som vill 
göra sig en förmögenhet, till det krävs istället produktivt arbete.201 

Exempel 2: 
Hur kan vi förstå dåtida finansiella problem? Det är svårligen så att frågan låter sig förstås 
om vi bedömer handlingar med vår tids måttstock. 

”Detta framgår med full skärpa om man jämför Molières allmänna och ahistoriska 
framställning av Harpagons ekonomiska situation med den skildring av den Grandetska 
förmögenhetens tillkomst som Honoré de Balzac ger i början av sin roman Eugénie 
Grandet och där hela den franska historien från 1789 fram till restaurationen finns 
inflätad.”  

                                                 
201 Wetterström, s. 177-178. 
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Auerbach noterar den tidigare bristen på ekonomiska detaljbeskrivningar och 
uppfattningar om ekonomiska göromål: 

”Vi får inte ens veta hur Harpagon, den girige, har blivit rik – kanske har han ärvt sin 
förmögenhet; den enda affär som nämns, penningutlåningen, ockret, är grotesk, tidlöst 
allmän och dessutom inte produktiv utan en rentiers penningplacering. Om ingen av alla 
dessa borgare får vi reda på vad han har för yrke; de lever tydligen på räntor allihop.” 

Nej, ekonomiska spörsmål tog sig andra uttryck. Vid 1700-talets senare hälft var ett 
gott renommé avgörande för en tonsättares musikaliska karriär. På liknande vis synes 
hushållsekonomierna fungera. Ryktet hade en värdefunktion som fungerade tillsammans 
med transaktioner i myntslag och penningbelopp, varför det synes ha varit nödvändigt för 
en tonkonstnär att kalkylera med sitt ryktesvärde.202 

 

Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Samhällsskildringar 

         Satir 
    Form: Romaner 
               Dramatik                

III. Epoker och tidsperioder:  
1800-talet 
1600-talet 
 

II: Miljöer: Borgerlig miljö 
     Geografi: Frankrike 
 
 

IV. Ämne: Borgarklassen 
           Far-dotterrelationer 
           Passioner   
           Girighet  

                  Ekonomiska förhållanden 
Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Romaner – Borgerlig miljö – Frankrike – 1800-talet – 
Borgarklassen – Ekonomiska förhållanden – Girighet – Far-dotterrelationer – 
Passioner 
Exempel 2: Dramatik – Satir – Borgerlig miljö – Frankrike – 1600-talet – 
Girighet 
Huvudingång: Finns inte 
Användning: Beskrivning av syn på pengar och lyxartiklar under olika 
tidsskeden, d v s illustration av mentalitet. 
Gemensamma termer: Opera 

Susanne Wollinger: Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga 
(2000).  
SAB-klassning: M (Etnografi, socialantropologi och etnologi) 

                                                 
202 Wetterström, s. 88. 
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Nyckelord: Military service, Artillery, Conscription, Hierarchy, Ethnography, 
Field-work, Interviews, Participatory observation, Photo-documentation, 
Social interaction, Men, Gender, Time, Friendship. 

I avhandlingen skildras militärtjänstgöringens vardag i mitten av nittiotalet. 
Vad händer när de unga männen möter denna hierarkiska, rutinstyrda, 
mansdominerade och mytiska institution och hur utvecklas känslan av 
gemenskap och solidaritet i detta sammanhang? Vid sidan av den etnografiska 
beskrivningen och analysen av samspelet mellan individerna i ett militärt 
sammanhang förs också en diskussion om metodologiska aspekter på 
fältarbetet och fotografins roll där och i forskningsprocessen.   

De författare som används är Ivar Lo-Johansson (Soldaten. En 
självbiografisk berättelse, 1959), Johan Ludvig Runeberg (Fänrik Ståls sägner, 
1848), Milan Kundera (Långsamheten, 1996), Carl Michael Bellman, Lennart 
Hagerfors (Livet är det som pågår medan vi sysslar med annat, 1990), Göran 
Tunström (Juloratoriet, 1984) och Alexander Skantze (Rikets tjänst, 1997). 

Kundera får bidra med en formulering (om att tillfälligt ryckas ut ur tidens 
kontinuitet), Runeberg (och Lo-Johansson) med avhandlingens titel och 
Bellman dyker upp i en not om militära uttryck och formuleringar. Dessa citats 
funktion är alltså helt ytlig. Lo-Johansson och Skantze illustrerar dels den 
ofrivilliga samvaron och kamratskapet, dels kroppsfunktionernas betydelse i 
fält. 

Den ämnesmässiga relevansen hos dessa skönlitterära texter är uppenbar 
och det förefaller sannolikt att de skulle återfinnas av avhandlingsförfattaren. 
Military service motsvaras av Militärtjänst och Conscription av Värnplikt. 
Artilleri, Män och Vänskap finns i ämnesordslistan och skulle möjligen 
användas vid en indexering. Att termerna kan vara aktuella under en sökning 
omvittnar författaren själv: ”När jag på biblioteket sökte efter litteratur om 
vänskap pekade de angivna ämnesorden i riktning mot människans känsloliv; 
’psykologi’, ’fysiologisk’, ’känslor’, ’känsloreaktioner’, ’socialpsykologi’.”203 
Lo-Johanssons och Skantzes citat är integrerade i den vetenskapliga texten och 
används som beskrivande exempel för att öka förståelsen för vissa aspekter av 
den militära erfarenheten och positivt för att förstärka argumentationen. 

Exempel 1:  
”Hade vi själva fått välja britsgrannar hade vi med säkerhet valt annorlunda. Men i det 
militära valde man inte.  Något av det mest utmärkande för den enskilde i militärlivet var 

                                                 
203 Wollinger, Susanne (2000), s. 122. 
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att han inte valde. Soldaten valde inte hur han skulle leva, om han överhuvudtaget skulle 
göra det, inte heller hur han skulle dö. Jag låg över fångvaktarn, tjocka murarn hade 
tavelförsäljarn med hämorrojderna över sig, slaggåkarn hade rörmokarn, 
verkstadsarbetarn hade galvanisatören, sliparn hade rammakarn i överslafen. Att ändra på 
det som slumpen en gång hade ordnat skulle ha varit omöjligt. Dessutom stötte det på ett 
oskrivet bud i kamratskapets lag. Man skulle inte utmana kamratskapet. Sådant gjorde 
män sällan. De led hellre. Det fanns trots allt ett slags kamratskap, ett kamratskap i brist 
på annat. Vi visste att vi var tvungna att fördra varann.” (Lo-Johansson 1959:71) 

Ivar Lo-Johanssons skildring av 1940-talets beredskap tar fasta på soldaternas tysta 
överenskommelse om att det främst var nuet som höll dem samman. Under månaderna 
tillsammans utvecklades en särskild form av gemenskap som till stora delar byggde på att 
det hela var tillfälligt och att man för att utstå måste hålla kamratskapet vid liv, ett 
förhållningssätt som inte fick utmanas.204 

Exempel 2:  
En av de starkaste kollektiva upplevelserna under 40-talets beredskapsår var 
välbefinnandet efter att drygt ett hundratal man ätit sig proppmätta, skriver Lo-Johansson 
i Soldaten (1959). Känslan av att vara ett kollektiv låg inte i på vilket sätt soldaterna 
marscherade eller lydde order, utan i ”de orala kroppsfunktionerna och ibland också de 
anala. Kompaniets folk kunde då i gynnsamma fall förvandlas så att de liknade en enda 
strupe, en enda matsmältningsapparat, en enda mage, en enda ändtarm. [...] Det som 
hände ute i världen existerade inte för oss. I Finland bullrade kriget. Vad fan brydde vi 
oss om Suomussalmi, om Tolvajärvi. Vi skötte vår mage. Därborta låg också magar. De 
kämpade. De brydde sig inte om oss. De hade sina egna problem, som de fick försöka 
klara.” 

En nutida beskrivning på samma tema, om än under helt andra förhållanden än de Lo-
Johansson skildrar, gör författaren Fredrik Skantze i romanen Rikets tjänst (1997). Över 
beskrivningen av kroppens utsöndringar vilar ett närmast poetiskt drag: 

”Fyra skogsdygn utan att ha skitit en enda gång – fram till den här morgonen. Han 
hann knappt ruskas vaken av eldvakten, få på sig glasögonen och stappla upp förrän det 
ackumulerade avföringsbehovet briserade. Stånkande av bajsnödighet snörde han på 
kängorna med stela fingrar – resten av persedlarna han hade sovit i – och slet åt sig kpist 
och stridsbälte. Sedan snabbt iväg mellan trädstammarna, bort från muttrande och 
stönande soldater och mot latrinen. [...] Efter lite fummel med bälte och långkalsonger 
sjönk han ner över det ovala hålet tills skinkorna försiktigt vilade mot pappkanten. Sedan 
släpptes den sedan spädbarnsåren inlärda ringmuskelkontrollen, och äntligen, äntligen; 
efter flera minuters sammanbitet krystande, sprutade fyra dygns samlade avföring ut. 
Kompakta klumpar rullade längs den svarta plastsäckens sidor och sällade sig till högen 
av exkrementer. För första gången sedan Björn Thormann kysst sin älskade farväl, kände 
han något som liknade njutning.”205  

 

                                                 
204 Wollinger, s. 121-122. 
205 Wollinger, s. 95-96. 
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Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Arbetardiktning 

         Krigsromaner 
         Mansskildringar 
         Ungdomsskildringar206 

    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
1990-talet 
Beredskapstiden 
 

II: Miljöer: Militär miljö 
     Geografi: Sverige 
 
 

IV. Ämne: Armén 
           Försvaret 
           Soldater 
           Infanteri  
           Militärtjänst – Värnplikt 

                  Vuxenblivande 
            Ungdomen 
            Män 

Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Romaner – Arbetardiktning – Militär miljö – Sverige – 
Beredskapstiden  – Militärtjänst – Soldater 
Exempel 2: Romaner – Ungdomsskildringar – Militär miljö – Sverige – 1990-
talet – Värnplikt – Vuxenblivande 
Huvudingång: IV. Ämne 13. Krig och fred. Militärväsen. Militärtjänst. 
Användning: Beskrivning av en institutionell verksamhet (värnplikten). 
Gemensamma termer: Militärtjänst, Värnplikt, Artilleri, Män, Vänskap. 

Magnus Karlsson: Från Jernverk till Hjärnverk. Ungdomstidens 
omvandling i Ronneby under tre generationer (2000).  
SAB-klassning: Oa (Sociologi) 
Nyckelord: Social change, Life-history, Youth, Patterns of culture, Cultural 
transformation, Character, Structure, Social bonds, Margret Mead, David 
Riesman 

Avhandlingen utforskar vuxenblivandets förändrade villkor för männen inom 
arbetarklassen och den lägre medelklassen i Ronneby. Under 1900-talet har 
den gamla, svenska industritraditionen, där far och son kunde arbeta sida vid 
sida från tidig ålder, ersatts av en ny industriell ordning som kräver hög 

                                                 
206 ”Verk med ung huvudperson och där händelseförloppet ses ur en ung människas perspektiv.” 
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utbildning och förändringsvilja. Ungdomstiden förlängs in i framtiden och 
föräldragenerationen förlorar sitt inflytande. Denna samhällsförändring 
beskrivs i termer av relationen mellan karaktär och social struktur, med 
tolkningsredskap som hämtats från Margaret Mead och David Riesman. Två 
centrala problemområden inom sociologin berörs: den ökande 
individualiseringen och de förändrade villkoren för mänsklig samhörighet. 

De författare som förekommer är Sven Fagerberg (Dialog i det fria, 1969), 
Fjodor Dostojevskij (Brott och straff, 1866), Thorsten Jonsson (Fly till vatten 
och morgon, 1941, Som det brukar vara, 1939) och Lars Gyllensten 
(Desperados, 1962, Nihilistiskt credo, 1964). 

Det mest anmärkningsvärda är att avhandlingsförfattaren bearbetar sitt eget 
intervjumaterial i novellform, inspirerad av Thorsten Jonssons berättarteknik i 
Fly till vatten och morgon. Det första citatet visar hur skönlitteraturen kan 
påverka valet av teknik och metod. Här är det väl snarast genren 
Dokumentärromaner som kunde vägleda avhandlingsförfattaren till olika 
metodologiska förebilder, men det finns inget annat berättartekniskt eller 
formmässigt relaterat ämnesord som skulle ha lett honom till just Jonsson. Det 
är en brist hos ämnesordslistan. 

Det andra citatet har infogats i texten för att belysa den livshistoriska 
metod som Karlsson valt. På samma sätt som Wetterström tog hjälp av 
Auerbach är det M. Bachtin som leder Karlsson till Dostojevskij. Med ett 
utdrag ur Brott och straff vill han ge oss en konkret upplevelse av en teoretisk 
strävan, d.v.s. att finna språkrör för skärningspunkten mellan aktör och 
struktur, där sambandet mellan flera medvetanden utforskas i en polyfon 
berättelse.207     

Det är svårt att se hur någon ämnesmässig relevans hos texterna skulle 
upptäckas med hjälp av ämnesordslistan. Ungdomen, Ungdomar och några 
andra ungdomsrelaterade ämnesord finns och kunde kombineras med plats 
eller tid, men det är en annan typ av relevans som präglar Karlssons val av 
texter. Det rör sig väl just om psykologisk relevans. Vid sidan av ett 
berättartekniskt mönster är det ett speciellt filosofiskt synsätt eller en 
världsåskådning han är ute efter, som när han låter Sven Fagerberg formulera 
en syn på samhällsutvecklingen och dess effekter på nutidsmänniskans karaktär 
som Karlsson uppenbarligen delar. I en dialog av Gyllensten framkommer en 

                                                 
207 Karlsson, s. 25. 
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strävan efter vissa kvaliteter, som Karlsson hoppas ska prägla även hans 
avhandlingsarbete. Ett sådant indexeringsdjup tillåter inte ämnesordslistan. 

Exempel 1:  
De båda andra berättelserna följer samma ambition att väva samman olika minnen med 
sakuppgifter som tagits från olika håll – i första hand olika historiska sammanställningar 
om Ronneby, men även material från Ronneby stadsarkiv och arbetarrörelsens arkiv i 
Bräkne-Hoby samt från lokala tidningar. Min förhoppning och tro är att detta sätt att väva 
samman olika typer av material i en fiktiv berättelse skall väcka läsarens intresse för 
människorna i denna region; att denna gestaltning ska skapa förståelse för människor, 
vars livserfarenheter kanske skiljer sig från läsarens. 

I denna bemärkelse är konstruktionerna av berättelserna i någon mån inspirerade av 
Thorsten Jonssons sätt att arbeta i novellsamlingen Fly till vatten och morgon 
(1941/1955) där han redogör för en rad öden till vilka han funnit förebilder i en 
socialläkares praktik. På försättsbladet berättar Thorsten Jonsson att han i arbetet med 
flera av novellerna utgått från verkliga kriminalfall. Detta innebar att han inte bara hade 
ambitionen att berätta som om det berättade verkligen hade hänt, som i den tidigare 
novellsamlingen Som det brukar vara (1939/1955), utan också med hjälp av dokumentärt 
material skildra ett faktiskt händelseförlopp (se Erixon 1994:103). I stor utsträckning är 
mina berättelser också försök att skildra faktiska händelseförlopp, men i förgrunden står 
en önskan om att föra fram det särpräglade på en konkret nivå.208 

Exempel 2: 
Den individuella historia som utgör hjältens berättelse har upphört att presenteras som en 
isolerad enhet i Dostojevskijs romaner. Hjältens tankar framstår istället som en dialog 
mellan hjälten och många andra individers upplevelser; hjältarna blev personer som fick 
ett eget språk och medvetande som kunde uttrycka bilden av det samhälle som omgav 
dem. Vi kan med andra ord se direkta paralleller till den livshistoriska sociologins försök 
att finna språkrör för skärningspunkten mellan aktör och struktur. Dostojevskij skapar en 
polyfon berättelse som fångar sambandet mellan flera medvetanden (se Bachtin 1991:9ff) 

I det ovanstående citatet möter vi en karakteristisk mikrodialog. Alla ord är 
tvåstämmiga och i Raskolnikovs medvetande utspelas det en rösternas konflikt (se 
Bachtin 1991:83). Det är Dunjas ord och värderingar som ekar i Raskolnikovs huvud i de 
inledande fraserna. De blandas sedan med hans egna värderingar som ironiserar och 
varnar Dunjas röst. Samtidigt dyker moderns röst upp och förkunnar kärlek och ömhet. 
Det finns med andra ord inga enskilda tankar som isolerade från kontexten och som 
avskilda från rösten skulle bevara sin betydelse i en personlig form, skriver Bachtin.209 

  

Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Psykologiska romaner 

         Dokumentärromaner 
         Idéromaner 

    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
1800-talet 
1900-talet 
 
 

II: Geografi:  IV. Ämne: Sociala problem 

                                                 
208 Karlsson, s. 37. 
209 Karlsson, s. 25-26. 
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Sverige  
S:t Petersburg – Leningrad 
 
 
 

           Brott 
           Mord 

                  Psykoser 
                  Skuldkänslor 

            Prostitution 
           Övermänniskor 
           Frälsning 

Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Noveller – Dokumentärromaner – Sverige – 1900-talet – Sociala 
problem 
Exempel 2: Romaner – Psykologiska romaner – S:t Petersburg – Leningrad – 
1800-talet – Mord – Övermänniskor – Skuldkänslor – Psykoser – Prostitution – 
Frälsning 
Huvudingång: I. Form och genre 2. Genre. Dokumentärromaner. 
Användning: Berättarteknisk förebild. Illustration av metod.   
Gemensamma termer: Ungdomen 

Karin Dirke: De värnlösas vänner. Den svenska djurskyddsrörelsen 
1875-1920 (2000).  
SAB-klassning: U:k (Naturvetenskap historia) 
Nyckelord: Animal protection, Animal welfare, Children´s stories, Medical 
profession, Slaughter, Veterinary profession, Vivisection, Women´s 
movement.  
 
Avhandlingen behandlar framväxten av en svensk djurskyddsrörelse samt 
debatten om djurskyddslagar, dissektioner och slakt under årtiondena kring 
sekelskiftet. Olika grupper som exempelvis veterinärer, lärare och kvinnor 
kommer till tals i analysen av en rad dokument, från rörelsens tidskrifter och 
böcker till berättelser för barn och parlamentariska publikationer. 

De författare som används är Anna Sewell, som skrev Black Beauty 
(1877), Johan Ludvig Runeberg och Zacharias Topelius, men framför allt en 
rad anonyma författare till barnberättelser och sagor om djur, som hon valt ut 
ur KB: s katalog med vägledning av titlarna under rubriken ”Undervisning 
barnböcker”. 

Dirke analyserar djurberättelserna för att spåra den förändring i 
mentaliteten som beredde vägen för djurskyddsrörelsen, från de formelartade 
fablerna med deras tydliga sensmoral, där djuren tillskrivs vissa egenskaper, 
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till mer individualiserade porträtt av trogna hundar och tappra småfåglar. 
Sewells Black Beauty analyseras på samma sätt för att lyfta fram dess 
samhällssyn och idealisering av martyrens fördragsamhet. Djurberättelserna 
har en avgörande funktion i texten som analysmaterial. De rör givetvis inte 
begrepp eller metoder. 

Det finns inte någon ämnesmässig relation mellan Dirkes nyckelord och de 
andra texterna, men väl en strukturell sådan. Djurplågeri, som kunde ha 
använts vid indexering av Black Beauty, är relaterat till Animal protection, 
Animal welfare samt till Vivisection och Slaughter (i ämnesordslistan finns 
Slaktare och Slakterier men inte Slakt).  

En meningsfull ingång är den som avhandlingsförfattaren också säger sig 
ha använt, genren, vilket avspeglar sig i nyckelordet Children´s stories. 
Ämnesordlistans Fabler, Djurskildringar och Sagor hade antagligen fungerat 
ännu mer effektivt. 

Exempel 1: 
Det intressanta med En hästs lefnadsöden är, att den inte bara handlar om hästens 
vedermödor. Svarta skönhetens ”vi” i citatet ovan, gäller inte bara alla hästar, utan alla 
droskkuskar, kolkörare, slaktare och så vidare. Det lidande hästarna utsätts för är ofta en 
direkt följd av att deras ägare eller skötare har det illa ställt. 

”Skinner hade en dålig uppsättning af droskor och en dålig uppsättning af kuskar; han 
var hård mot karlarne och de voro hårde mot hästarne.” 

Den mest framträdande sensmoralen i En hästs lefnadsöden är att man med jämnmod 
bör bära det liv man givits, hur eländigt det än är. Att revoltera straffar sig alltid. Man har 
bara att vänta på att någon förbarmar sig.210 

 
Exempel 2: 
Syftet med dessa berättelser var primärt att ge belägg för djurens känslor. Man ville 
bevisa att också djuren kunde känna inte bara fysisk smärta utan också psykisk. Förmågan 
att lida var ett adelsmärke. Ju högre man uppfattade att en varelse befann sig i tillvarons 
kedja, desto känsligare ansågs varelsen vara. Genom att visa på djurens förmåga till 
känslor höjde man dem i hierarkin. Djuren antropomorfiserades om man så vill. 

Sorgen och den romantiska döden var ett mycket vanlig tema i djurskyddslitteraturen. 
Djurens förmåga att sörja ansågs också utgöra en garant för deras intelligens och förmåga 
att tänka. Medlidandet hos djuren framhävdes också. Djuren visade omtanke, de hjälpte 
varandra och de bildade vänskapsförbund, ofta över artgränserna.211 

 

                                                 
210 Dirke, s. 157-158. 
211 Dirke, s. 151. 
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Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Fabler212 

         Djurskildringar213 
    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
1800-talet 
 
 

II: Geografi:  
Storbritannien 
 
 
 

IV. Ämne:  
Djur och människor – Djurplågeri 
Förmänskligade djur 
Hästar 

Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Romaner – Djurskildringar – Storbritannien – 1800-talet – Hästar – 
Förmänskligade djur – Djurplågeri 
Exempel 2: Fabler – Förmänskligade djur 
Huvudingång: I. Form och genre II. Genre. Djurskildringar. 

Användning: Synen på djur under olika skeden. Analys av förändringar i 
mentaliteten. 
Gemensamma termer: Veterinärer, Kvinnorörelsen 

Thomas Sörensen: Det blänkande eländet. En bok om kronprinsens 
husarer i sekelskiftes Malmö (1997).  
SAB-klassning: Kc (Historia Sverige) 
Nyckelord: Military, Soldiers, Hussars, Gender, Culture, Aggression, 
Dominance, Bullying, Violence, Masculinity, Sexuality, Bodily 
communication, Warrior values, Drinking, Friendship, Camaraderie, Esprit de 
corps, Cognitive dissonance, Homophobia, Grace under pressure, Malmö, 
Sweden, 1870-1930. 
 
Sörensen skriver om det värvade manskapet i sekelskiftets Malmö, deras 
sociala och geografiska bakgrund, deras vardag samt relationer till varandra 
och stadens befolkning. Han skildrar kasernens kultur och det specifikt militära 
manlighetsideal som rådde där.  

Sörensen använder författarna Johan Ludvig Runeberg, Jan Fridegård, Ola 
Vinberg, Georg Nordensvan, Ernest Hemingway samt samlingen Fula 

                                                 
212 ”Kortare allegoriska berättelser i vilka förmänskliga djur med sina handlingar och repliker åskådliggör 
en moralisk lärdom.” 
213 ”Verk, där djur är huvudpersoner, eller där handlingen helt och hållet handlar om djur.” 
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visboken(1990). Framför allt är det romanerna Äran och hjältarna (1938) av 
Fridegård, Pär Pärsare (1914) av Vinberg samt Sven Svensson. Minnen från 
krigarlifvet (1878) av Nordensvan som använts som källmaterial. 

Fridegård tjänstgjorde själv vid Livregementets Dragoner i Stockholm 
mellan åren 1915 och 1918. Citaten från hans böcker liksom från Vinbergs och 
Nordensvans ger en bild av den militära miljöns verklighet som bara skissas i 
det övriga källmaterialet, till exempel rättegångsprotokoll och polisrapporter. 
Följande företeelser illustreras med romanutdrag: våld, pennalism, brutala 
skämt, sexism och homofobi, språket på kasernen, skvaller och angiveri, 
aggressivitetens flöde inom den hierarkiska strukturen, synen på husaren bland 
stadens kvinnor samt förhållandet till arbetarrörelsen. Dessa citat används ofta 
för att styrka andra vittnesmål från verklighetens husarer. Runebergs dikt 
Soldatgossen ger en bild av tidens självuppoffringsideal medan Hemingway 
och hans begrepp ”grace under pressure” får bidra till förståelsen av en viss 
aspekt av husarernas manlighetsideal. 

Det finns en ämnesmässig relation mellan nyckelorden och de skönlitterära 
texterna som utgår från termen Soldater. Det strukturella sambandet mellan 
texterna är starkt med termer från alla de fyra facetterna. Förutsättningarna för 
att finna den här typen av romantexter är goda, så länge man utgår från de 
termer som är direkt kopplade till krigserfarenhetens materiella och 
organisatoriska aspekter. De många nyckelorden som rör manlighetskulturen 
borde dock återspeglas bättre i ämnesordslistan än vad som nu är fallet.  

Exempel 1: 
Själslig smärta står i blickpunkten för Hemingway, och mod (courage) definieras inte i 
första hand som fysiskt mod – djärvhet eller dristighet – utan som grace under pressure 
(värdighet i påfrestningen). Trots svårigheter, kränkningar och lidande finns möjlighet för 
den lilla, rädda och sårbara människan att bibehålla sin inre storhet, sin självrespekt och 
värdighet. En ständigt återkommande tanke hos Hemingway är, att oläkbara själsliga sår 
åtminstone kan döljas, och att människan helt och fullt måste acceptera dessa sår som en 
del av sitt levnadsöde. Hon bör dessutom göra detta med stoiskt lugn. I 
självbehärskningen återfinner hon sin värdighet. Grace under pressure blir alltså 
Hemingways lösning på de hårda livsvillkorens och de oläkbara själsliga sårens 
problematik. Följaktligen är det en värdighetsstrategi, som kommer till uttryck, och som 
grundar sig i ett tigande, en tystnad och en stoisk resignation. En snabb blick på 
sekelskiftets föreställningsvärld avslöjar, att strävandet efter självbehärskning var något 
mycket centralt i dess förhärskande tankar om manlighet. Allt jämmer från lidande 
människor förknippades med ynkedom, och ynkedom var föraktat och oförenligt med 
föreställningarna om hur en riktig man skulle uppföra sig. Hemingway diskuterar ett slags 
mod, som har en helt annan karaktär, och som uttrycks under helt andra omständigheter, 
än det klassiska husaridealets oförvägna mod. De båda idealen har emellertid det 
gemensamt, att de berör människans heder och värdighet, och att de dessutom är ytterst 
existentiella till sin natur. Med dessa existentiella tankar i anspråkslös diminutivform som 
teoretisk bakgrund kan man åter närma sig sekelskiftets Malmöhusarer  för att förstå, hur 
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manliga strategier utvecklades för att exempelvis uthärda smärta utan att förlora 
ansiktet.214 

Exempel 2: 
Samma tema återfinns i Jan Fridegårds roman Äran och hjältarna. När Stolt vid en 
dikeskant träffar och börjar samtala med en flicka, vågar han till en början inte berätta, att 
han är stamanställd. När de har sällskapat en tid, förklarar hon emellertid: Nu, när jag 
känner dig, gör det ingenting/---/. Men jag har hört att de värvade ska vara förskräckliga. 
Jag hoppas att du inte blir korpral, då vill jag inte gå bredvid dig så någon ser det ... Nils 
Rud Carlsson, husar på 1920-talet, berättar i en annan intervju, att en del flickor nöp sig 
om näsan, och med en grimas retsamt och kanske till och med illvilligt utbrast Fy, det 
luktar häst!, när någon husar passerade. 

Denna bild av en del kvinnors avvisande attityd till det värvade manskapet 
framskymtar ofta stundtals i Malmöpolisens rapporter. Anledningen till att en Johanna 
Maria Ståhl blev misshandlad av ett par husarer på Östra Tullgatan år 1886 var, att då 
någon af husarerne helsade på henne, yttrade hon, ”att hon icke ville hafva sällskap med 
husarer”...215 

 
Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Krigsromaner 

         Mansskildringar216 
         Arbetardiktning  

    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
Sekelskiftet 1900 
 

II: Miljöer: Militär miljö 
     Geografi: Sverige – Malmö 
 
 
 

IV. Ämne: Armén 
                  Militärer 
                  Soldater 

            Män 
                   Pennalism 

Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Romaner – Krigsromaner – 1900-talet – Män – Mod 
Exempel 2: Romaner – Arbetardiktning – Militär miljö – Sverige – 1910-talet 
– Soldater 
Huvudingång: IV. Ämne 13. Krig och fred. Yrken – Krig och fred. Soldater. 
Användning: Levnadsförhållanden för yrkesgrupp/social grupp under en viss 
epok. Illustration av begrepp. 

Gemensamma termer: Malmö, Sverige, 1870-1930, Pennalism, Soldater, 
Sexualitet, Vänskap 
                                                 
214 Sörensen, s. 86-87. 
215 Sörensen, s. 154. 
216 ”Verk med manlig huvudperson som behandlar mäns situation och samhällsställning ur 
mansperspektiv.” 
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Ulf Zander: Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om 
svensk historia från sekelskifte till sekelskifte (2001). 
SAB-klassning: Kc (Historia Sverige) 
Nyckelord: Historical consciousness, Use of history, Tradition, Modernity, 
Nationalism, National identity, Social Democracy, 20th century. 
 
Avhandlingen studerar hur svensk historia har använts under hundra år för att 
finna nya fakta, kontexter och tolkningar av hur mening tillskrivs det förflutna 
av historieskrivningens producenter och konsumenter.  Utvecklingen skildras 
från det förra sekelskiftets ideologiska användning av historien i en 
nationalistisk form till 1990-talets fokusering på den svenska välfärdsstatens 
historia och den öppna antagonismen mellan professionella och 
populärvetenskapliga historiker. 

De skönlitterära författare som förekommer är bl.a. August Strindberg, 
Verner on Heidenstam, Selma Lagerlöf, Ernst Jünger, Frans G. Bengtsson, 
Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson, Sven Delblanc, Birger Norman.  

Att de skönlitterära historiska romanerna och dramerna behandlas av 
Zander beror framför allt på att de betraktades som inlägg i den historiska 
debatten av den samtida publiken och att de tillsammans med målningar och 
renoveringar bidrog till de livligaste och mest långvariga meningsutbytena om 
historieskrivningen. Zander går inte djupare in i de skönlitterära texterna utan 
analyserar deras tillkomst och mottagande samt författarnas viktiga roll för den 
svenska historieskrivningen. ”Min ansats har varit att väsentligt bredda det 
historiografiska perspektivet, eftersom historieförmedling i betydande 
utsträckning äger och har ägt rum utanför universiteten.”217 

Det finns ingen ämnesmässig relation mellan Zanders nyckelord och de 
skönlitterära texterna eftersom de utgör hans studieobjekt medan nyckelorden 
beskriver olika analytiska kategorier.  

Exempel 1: 
Till skillnad från Wirsén menade inte Hjärne att Strindberg var alltför respektlös inför den 
svenska historien, men var kritisk till hur Strindberg omformade de historiska gestalterna 
”efter sitt eget beläte”. Anakronismerna hos Strindberg var många, men de var inte 
huvudproblemet. Värre var att han lämnade de historiska traditionerna därhän, då han lade 
tonvikten vid kungarna som privatpersoner. Även om Shakespeare inte var främmande för 
anakronismer befolkades hans skådespel av ”verklige statsmän och fältherrar, drottningar 
och demagoger, uppviglade folkmassor och segerdruckne soldater, - icke bara utklädde 
kälkborgare och esteter med förklemade nerver”. Strindbergs dramer handlade däremot 

                                                 
217 Zander, Ulf (2001), s. 460. 
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endast om kungar till namnen. De var sekelskiftespersoner i historisk förklädnad.218 
(Strindbergs historiska dramer. Min anmärkning.) 

Exempel 2:  
Han misstänkte att förståelsen för ”folkets verkliga hävder, för gemene mans kamp och 
mödor genom seklena” var än mindre hos de moderna historikerna. Det var knappast 
förvånande, tillade han: 

”historieskrivarna är helt böckernas och de gamla luntornas fångar, professorer som 
saknat kontakt med det samtida genuina svenska folket och därför icke heller kan 
konkretisera detta folks liv i det förgångna.”219 

Belöningen väntade dock den som antog utmaningen. Allmogens kamp för frihet på 
bondetingen var väl värd att studera, underströk han. Moberg var redo att ta sig an 
uppgiften, fast i romanens form och med andra utgångspunkter än historievetenskapens. 
(...) Moberg var en vetenskapligt arbetande författare som lade ned stor möda på att läsa 
in sig på de perioder han skildrade i sina romaner och dramer, men till skillnad från de 
bokliga historikerna var hans väg in i historien en form av ”deltagande observation”. 
(Romanen Rid i natt! Min anmärkning.) 

 
Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Historiska romaner 

         Samhällsskildringar 
         Allegorier 

    Form: Romaner 
               Dramatik 

III. Epoker och tidsperioder:  
Vasatiden (1521-1611)                           
Stormaktstiden (1611-1718) 
Frihetstiden (1718-1772) 
 

II: Miljöer: Politisk miljö 
            Kunglig miljö 

     Geografi: Sverige – Småland  

IV. Ämne: Förtryck 
           Feodalism 
           Bondeuppror 
           Hjältar 

                  Karolinerna 
                  Maktmissbruk 

            Maktbegär 
Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Dramatik – Kunglig miljö – Sverige – Vasatiden (1521-1611) – 
Stormaktstiden (1611-1718) – Frihetstiden (1718-1772) – Maktbegär – 
Maktmissbruk - Hjältar 
Exempel 2: Romaner – Historiska romaner – Småland – 1600-talet – 
Bondeuppror – Feodalism – Förtryck 
Huvudingång: I. Form och genre II. Genre. Historiska romaner. 
Användning: Studieobjekt, analysmaterial. 

                                                 
218 Zander, s. 113. 
219 Zander, s. 301. 



 81

Gemensamma termer: Nationalism, 1900-talet 

Marie Aurell: Arbete och identitet. Om hur städare blir städare (2001).  
SAB-klassning: Oh (Sociala frågor och socialpolitik) 
Nyckelord: Identity, Work, Organization, Cleaning, Gender, Technology, 
Competence, Time, Space, Interaction, Practice, Identity work, Dirty work, 
Women´s work, Service production, Sub-contracting, Occupation, 
Qualification, Professionality. 

Avhandlingen undersöker hur städare konstruerar identitet utifrån sitt arbete. 
En utgångspunkt är att identitet ses som både innehåll och process, något som 
ständigt konstrueras och rekonstrueras i ett socialt sammanhang. Städarnas 
identiteter är beroende av relationen till kunder, arbetsledare och alla andra 
som förhåller sig till yrkesgruppen, men städarna själva kan aktivt påverka 
denna process genom att exempelvis förändra sitt arbetsinnehåll. Genus, 
teknik, kompetens samt tid och rum är centrala aspekter av städarnas 
identitetsinnehåll. Deltagande observation och intervjuer är de huvudsakliga 
metoderna som används i studien. 

Aurell hänvisar till författarna Maja Ekelöf (Rapport från en skurhink, 
1970) och Louise Boije af Gennäs (Rent hus, 1998). 

Textutdragen från Ekelöf ger en bild av städarnas situation för fyrtio till 
femtio år sedan och hur de betraktades av omgivningen. Detta citat illustrerar 
hur man som städerska såg sitt arbete genom andras ögon, som tråkigt och 
slitsamt för kroppen. Boije af Gennäs gör en poäng just av den osynlighet som 
vidhäftar städaren och som intervjuerna bekräftar. Dessa få citat speglar 
avhandlingsförfattarens påståenden utan att ha någon avgörande funktion i 
texten. De rör inte heller begrepp eller metoder. 

Det finns en strukturell relation mellan nyckelorden och de litterära 
texterna, mellan Städerskor och Cleaning, men även Dirty work och Women´s 
work. Inget annat av nyckelorden skulle kunna användas framgångsrikt för att 
finna texter.  

Exempel 1: 
Det finns en allmänt utbredd uppfattning om städning som en okvalificerad, smutsig och 
nästan onämnbar syssla, som något vi kanske helst skulle önska inte fanns. Så här skriver 
städerskan i Maja Ekelöfs bok Rapport från en skurhink i sin dagbok: 

”Fy, säger väl de flesta om de tänker sig yrket som städerska. Ordet är tråkigt. Man 
nästan känner doften av damm och smutsigt skurvatten. Man känner också ryggvärk och 
man tänker på självsprickor.” (Ekelöf 1970:95) 

Det är också illustrativt att försök att lyfta in kunskap om städning i därför relevanta 
sammanhang, t ex byggteknik och arkitektur, har bemötts med stor skepsis. Gudrun Linn 
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(1985) skrev en avhandling om hur badrum bör byggas, för att underlätta städningen så 
mycket som möjligt. Den emottogs i pressen som något oseriöst och ovetenskapligt, 
mycket beroende på att den handlade om städning. I efterhand går det dock att konstatera 
att Linns resultat fått stort genomslag i hur badrum planeras. 220 

Exempel 2: 
Många städare ger uttryck för att de känner sig osynliga när de arbetar, då kundens 
personal inte hälsar eller ens verkar lägga märke till städaren när hon kommer i korridoren 
(Tegnér 1992). Denna typ av osynlighet var inte märkbar när städningen skedde på udda 
tider, eftersom städaren då inte mötte någon annan, men den har blivit ett problem för 
dagens städare. Uttryck för städares osynlighet finns också inom fiktionen, både inom 
skönlitteratur och film. I Louise Boije af Gennäs bok Rent hus (1998) får vi följa städaren 
Siri som städar, på flera sätt, i riksdagshuset. Hon mördar det ena statsrådet efter det andra 
och det dröjer länge innan någon misstänker henne. I den franska filmen Taxi från 1998 
utförs ett bankrån genom att en person förklädd till städare helt obemärkt forslar ut säckar 
med pengar i städvagnen. Vem ser, och vem misstänker, en städare?221 
 

Några relevanta ämnesord ur Svenska ämnesord för skönlitteratur: 
I. Genre: Arbetardiktning 

         Biografiska romaner 
         Kvinnoskildringar 
         Samhällskritiska romaner 
         Yrkesskildringar 
         Deckare 

    Form: Romaner 
               Noveller 

III. Epoker och tidsperioder:  
1900-talet  

II: Miljöer: Politisk miljö 
            Arbetarmiljö 

     Geografi: Sverige  
 

IV. Ämne: Städerskor 
                  Kvinnofrågor 

            Klasskillnader 
            Invandrarkvinnor 

Förslag på ämnesordssträngar: 
Exempel 1: Romaner – Biografiska romaner – Sverige – 1900-talet – 
Städerskor 
Exempel 2: Romaner – Deckare – Politisk miljö – Sverige – 1990-talet – 
Invandrarkvinnor – Städerskor – Politiska mord 
Huvudingång: IV. Ämne 10. Ekonomi och näringsliv. Yrken – Hotell och 
restaurang samt Hushållsarbete. Städerskor. 
Användning: Beskrivning av syn på yrkesgrupp. 
Gemensamma termer: Identitet 

                                                 
220 Aurell, Marie (2001), s. 64. 
221 Aurell, s. 60-61. 
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Ämnesmässig relevans och psykologisk relevans  
När jag har skapat huvudingångar till verken har jag tänkt på termer som både 
kunde användas vid en indexering av verket i sin helhet och som har relevans 
för innehållet i det specifika citatet. I två fall kunde jag inte hitta en sådan term 
som förband verk och citat. Det gäller Herklint och Wetterström, vilka båda 
använder skönlitteraturen på ett särskilt uppfinningsrikt och omfattande sätt. 
Det finns ingen ämnesmässig relevans mellan deras nyckelord och verken de 
citerar, men det förefaller som om den psykologiska relevans som styrt deras 
val av material har varit givande.  

I tre fall av tretton är det genren som kvalificerat verken som antingen 
analysmaterial eller formmässig inspiration. Även i dessa fall är det möjligt att 
tala om psykologisk relevans. I övrigt verkar beskrivningar av yrken och 
institutioner vara den främsta anledningen för avhandlingsförfattarna att söka 
sig till skönlitteraturen, och termer som beskriver dessa företeelser är väl 
representerade i ämnesordslistan. En sammanställning av vad jag bedömer vara 
de viktigaste huvudingångarna ser ut så här utgående från ämnesordslistans 
rubriker: 

I. Form och genre 2. Genre. Historiska romaner. 

I. Form och genre 2. Genre. Djurskildringar.  

I. Form och genre 2. Genre. Dokumentärromaner. 

II. Plats 4. Geografi. Wien. 

IV. Ämne. 9. Sjukdom och hälsa. Vård och vårdtagare. Psykiatrisk vård. 

IV. Ämne 10. Ekonomi och näringsliv. Yrken – Hotell och restaurang samt 
Hushållsarbete. Städerskor. 

IV. Ämne 10. Ekonomi och näringsliv. Yrken – Handel och industri. 
Sågverksarbetare. 

IV. Ämne 12. Brottslighet och sociala problem. Övergrepp och prostitution. 
Prostitution. Prostituerade. 

IV. Ämne 13. Krig och fred. Yrken – Krig och fred. Soldater. 

IV. Ämne 13. Krig och fred. Militärväsen.  Militärtjänst. 

IV. Ämne 16. Religion och livsfrågor. Yrken – Religion och livsfrågor. 
Begravningsentreprenörer. 
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En lista över vilka huvudsakliga funktioner citaten har i avhandlingstexterna 
ser ut så här: 
 

• Beskrivning av syn på yrkesgrupp. 
• Levnadsförhållanden för yrkesgrupp under en viss epok, i en viss 

region 
• Levnadsförhållanden för en social grupp under en viss epok, i en viss 

region. 
• Beskrivning av yrkesgrupp och dess förhållningssätt till arbetets 

innehåll . 
• Levnadsförhållanden för yrkesgrupp/social grupp under en viss epok. 

Illustration av begrepp. 
• Beskrivning av en institutionell verksamhet (värnplikten). 
• Beskrivning av en institutionell verksamhet (psykiatrisk vård). 
• Beskrivning av syn på pengar och lyxartiklar under olika tidsskeden. 
• Synen på djur under olika tidsskeden.  
• Formulering av intellektuell problematik i en viss miljö. 
• Illustration av olika begrepp. 
• Berättarteknisk förebild. Illustration av metod.   
• Studieobjekt, analysmaterial. 

Av avhandlingarnas 144 nyckelord återfinns 32 i Svenska ämnesord för 
skönlitteratur. De flesta av dessa hör till facetten Ämne. De är relativt jämt 
spridda mellan 9 av de16 underkategorierna: 

 

6. Människan: Identitet, Män, Ungdomen, Sexualitet, Människokroppen  

7. Familj och relationer: Vänskap, Rädsla, Vardagsliv  

9. Sjukdom och hälsa: Könssjukdomar, Psykiatrisk vård, Sjuksköterskor, 
Läkare  

10. Ekonomi och näringsliv: Sågverksarbetare, Begravningsbyråer, 
Veterinärer  

11. Politik och samhälle: Nationalism, Kvinnorörelsen  

12. Brottslighet och sociala problem: Prostitution, Bordeller, Pennalism, 
Poliser  

13. Krig och fred: Militärtjänst, Värnplikt, Artilleri, Soldater  
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16. Religion och livsfrågor: Begravningsentreprenörer  

18. Kultur, media och nöjen: Opera  

Man kan konstatera att det framför allt är de nyckelord som betecknar konkreta 
företeelser som finns i ämnesordslistan. De är användbara för forskare som 
söker källmaterial som rör olika sociala gruppers materiella och psykologiska 
livsvillkor och de är lätta att abstrahera ur den litterära texten för indexeraren. 
De nyckelord som beskriver vetenskapliga discipliner, teorier och metoder har 
av naturliga skäl ingen täckning i ämnesordslistan, men även bland de övriga 
begreppen är det svårt att hitta motsvarigheter.222 

Även om de litterära citaten har som främsta funktion att belysa vissa 
verksamheter och erfarenheter som analyseras i avhandlingstexterna, så måste 
man konstatera att den ämnesmässiga relationen mellan skönlitteraturen och 
avhandlingarna ofta är svag, åtminstone av nyckelorden att döma. För att 
kunna utnyttja skönlitteraturen bortom dess mest konkreta erfarenheter och 
realistiska former måste forskarna utgå från idén om psykologisk relevans, 
beträffande både klassifikation och ämnesord. Vad skulle hända om de 
abstrakta termerna fanns i motsvarande grad i ämnesordslistan? Skulle nya 
samband uppenbaras på ett betydelsefullt sätt i enlighet med idén om 
psykologisk relevans? 

En av de avhandlingar där skönlitteraturen används mest flitigt vilar inte 
på denna ämnesmässiga relevans. De erfarenheter och känslor och 
psykologiska tillstånd som plockats ur olika romaner har ingen uppenbar 
samhörighet med vare sig avhandlingens ämne eller sinsemellan. Det är 

                                                 
222 Exempel på vetenskapliga begrepp: History of nursing, History of medicine, Interpretive sociology, 
Sociology of religion, Moral philosophy, Phenomenological hermeneutic interpretation, Feminist theory, 
Sociological theory, Phenomenology, Methodology, Methodical individualism, Methodical holism, Life-
history, Etnography, Field-work, Interviews, Participary observation, Photo-documentation. 
Exempel på övriga begrepp: Violence, Dominance, Camaraderie, Esprit de corps, Homophobia, Grace 
under pressure, Masculinity, Warrior values, Aggression, Structure, Resistance, Competence, Time, 
Space, Interaction, Practice, Dirty work, Women´s work, Professionality, Tradition, Modernity, National 
identity, Integrity, Occupation, Qualification, Patronage, Stigma, Hierarchy, Character, Work, Coercion, 
Architectual and environmental preserving and preservation, Institution, Animal welfare, Organization, 
Technology, Bodily communication, Historical consciousness, Use of history, Professionalisation, 
Gender, Materiality and meaning, Pattern of subsistence, Place making, Social identification, 
Temporalization, Sexual contract, Public space, Public sphere, Urbanity, Interprofessional relations, 
Narratives, Places of preserving, Preserving as phenomenon, Motives for preserving, Discourse, Social 
interaction, Social change, Patterns of culture, Cultural transformation, Social bonds, Cognitive 
dissonance, Culture, Military, Drinking, Sub-contracting, Service production, Social Democracy, 
Physical restraint, Hydrotherapy, Municipal authority, Funeral rites, Performing arts management, 
Cleaning, Art institution, National theatre, Animal protection, Vivisection, Slaughter, Hussars. 
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Ewamarie Herklints bok, där man också kan se en tydlig tendens till spridning 
mellan ämnena i litteraturlistan. 223 (Se tabell 1.) 

I avhandlingstexten kan man hitta 23 litterära citat, som dessutom är långa 
och ibland sträcker sig över två till tre sidor. Avhandlingen är klassad som Dg 
(Etik), men enbart 14 procent av materialet delar denna ämnestillhörighet (D). 
Det kan vara så att en kreativ användning av skönlitteratur inte är beroende av 
en ämnesmässig samhörighet, särskilt inte den som stöds av de konkreta 
ämnesorden som favoriseras i Svenska ämnesord för skönlitteratur. Här kan 
man se hur en riklig användning av skönlitteratur – i sig ett material som är 
psykologiskt relevant – tycks smitta av sig eller vara ett tecken på att denna 
psykologiska relevans präglar hela materialet. Men det är naturligtvis ett 
samband som måste utredas i en mer omfattande studie än den här.  

Som en jämförelse kan man ta Åke Nilséns avhandling, där enbart två 
litterära citat förekommer. (Se tabell 2.) Materialet i denna avhandling, som 
fått klassningen Oa (Sociologi), fördelar sig mellan i huvudsak två 
ämneskategorier, D (Filosofi och psykologi) samt O (Samhälls- och 
rättsvetenskap), varav den ena delas av avhandlingstexten. Den totala mängden 
ämneskategorier är färre än i Herklints avhandling (14 mot 17), men framför 
allt är spridningen mindre. Tre ämneskategorier når över 5 procent i jämförelse 
med sex kategorier hos Herklint, två når över 10 procent mot fyra hos Herklint. 

Om man tar in Jeanette Wetterströms och Susanne Wollingers 
avhandlingar i jämförelsen tycks resultatet bli det samma, om än inte lika 
entydigt. Wollingers avhandling innehåller 6 litterära referenser (7 om man 
räknar med serieboken 60 år med 91: an) som kännetecknas av en 
ämnesmässig relevans. Om man studerar de övriga referenserna i hennes 
litteraturförteckning märker man att det är två eller tre ämnen som dominerar 
genom att nå över 10 procent, även om kategorierna är lika många som hos 
Wetterström. (Se tabell 3.) 

Wetterström använder 15 litterära citat på ett sätt som förefaller 
uppfinningsrikt, även om andelen skönlitteratur krymper i mängden av källor i 
hennes långa litteraturförteckning. (Se tabell 4.) De ämnesmässiga relationerna 
mellan texterna förblir dolda tills hon lyfter fram dem, så hennes val präglas av 
                                                 
223 SAB-systemet i sammanfattning:  
A Bok- och biblioteksväsen, B Allmänt och blandat, C Religion, D Filosofi och psykologi,                        
E Uppfostran och undervisning, F Språkvetenskap, G Litteraturvetenskap, H Skönlitteratur,  
I Konst, musik, teater och film, J Arkeologi, K Historia, L Biografi med genealogi, M Etnografi, 
socialantropologi och etnologi, N Geografi, O Samhälls- och rättsvetenskap, P Teknik, industri och 
kommunikationer, Q Ekonomi och näringsväsen, R Idrott, lek och spel, S Militärväsen, T Matematik,       
U Naturvetenskap, V Medicin, X Musikalier, Y Musikinspelningar, Ä Tidningar. 
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en psykologisk relevans. Om man granskar fördelningen av referenser mellan 
de olika ämnesområdena kan man se en bred spridning mellan 18 kategorier, 
där fyra ämnen vid sidan av huvudämnet (avhandlingens ämne) når över 10 
procent.  

Tendensen att använda psykologiskt relevant material i allmänhet kan 
alltså sägas vara lägre hos Nilsén och Wollinger än hos Wetterström och 
Herklint. Det är möjligt att det finns ett samband mellan detta förhållande och 
mängden av den skönlitteratur som används samt den typ av relevans som 
karakteriserar valet av skönlitterära källor. Det är i sådana fall ett samband som 
kunde utforskas i framtida studier som är mer omfattande än den här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1.Fördelningen av referenser mellan olika ämnesområden.  

Ewamarie    
 Herklint: 

 Bevarandets etiska funktioner  SAB: Dg 

B 46 15,81% L 3 1,03% 
C 7 2,41% M 8 2,75% 
D 41 14,09% N 9 3,09% 
F 1 0,34% O 35 12,03%
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G 6 2,06% P 7 2,40% 
H 13 4,47% U 6 2,06% 
I 65 22,34% V 1 0,34% 
J 17 5,84% Ä 7 2,41% 
K 19 6,53% Totalt

: 
291 100,0%

 

 

 

Tabell 2. Fördelningen av referenser mellan olika ämnesområden. 

Åke Nilsén  ”En empirisk 
vetenskap    
 om duet” 

 SAB: Oa 

A 5 2,55% I 2 1,02% 
B 2 1,02% K 11 5,61% 
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C 4 2,04% L 7 3,57% 
D 66 33,67% M 3 1,53% 
F 3 1,53% N 2 1,02% 
G 1 0,51% O 80 40,82%
H 2 1,02% Q 8 4,08% 
      Totalt

: 
196 100,0%

 

 

 

 

 

Tabell 3. Fördelningen av referenser mellan olika ämnesområden. 
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 Susanne    
 Wollinger 

 Mannen i ledet  SAB: M 

A 2 0,78% K 18 7,00% 
B 4 1,56% L 3 1,17% 
C 3 1,17% M 49 19,07%
D 12 4,67% N 3 1,17% 
E 5 1,95% O 66 25,68%
F 3 1,17% P 9 3,50% 
G 8 3,11% R 4 1,56% 
H 7 2,72% S 33 12,84%
I 18 7,00% V 10 3,89% 
      Totalt

: 
257 100,0%
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Tabell 4. 

 Jeanette   
 Wetterström 

 Stor opera –  
 små pengar 

 SAB: Ij 

A 3 0,77% L 6 1,54% 
B 26 6,68% M 4 1,03% 
C 3 0,77% N 1 0,26% 
D 58 14,91% O 60 15,42%
E 2 0,51% P 5 1,29% 
F 3 0,77% Q 45 11,57%
G 15 3,86% U 1 0,26% 
H 9 2,31% V 3 0,77% 
I 93 23,91% Totalt

: 
389 100,0%

K 52 13,37%       
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Slutsatser och sammanfattning 

Slutsatser 
När man försjunker i forskningen kring indexering av skönlitteratur är det 
kanske som i mitt fall med föreställningen om att något av fiktionens väsen ska 
blottas medan man vrider och vänder på dessa blanka, hårda prismor som 
indexeringstermerna kan tyckas vara. På den punkten har blicken inte klarnat, 
tvärtom är jag övertygad om att indexeringen lämpar sig dåligt för att säga 
något om vad en litterär text är eller förmår göra för en läsare. Forskningen är 
fascinerande och färsk, men jag misstänker att den kommer att fortsätta att visa 
på en bräcklig förbindelse mellan olika indexerare inom ett system och mellan 
indexerarna och användarna som närmar sig detta system. Läsupplevelsen är 
ohjälpligt subjektiv, särskilt när den ska sammanfattas och beskrivas med fem 
eller sex ord. Den som vänder sig med en sökfråga till ett system för 
skönlitteratur kan inte vänta sig att finna all eller ens en stor del av den 
skönlitteratur som är relevant. Återvinningsgraden kommer troligen att förbli 
låg, även om precisionen kanske förbättras i takt med att en praxis på området 
växer fram. Man får nöja sig med att erbjudas några goda förslag, och det är 
trots allt gott nog. Gott nog för att indexering av skönlitteratur ska framstå som 
en nödvändig verksamhet, om det har jag låtit mig övertygas under arbetets 
gång. 

Den här undersökningen visar att skönlitteratur har letat sig in i flera 
doktorsavhandlingar som källmaterial och litteratur och att den teoretiska 
utvecklingen understödjer denna användning av fiktivt material. 
Avhandlingsförfattarna har använt skönlitteratur på ett sätt som visar de skulle 
ha haft stor nytta av några litteraturförslag utgående från enkla 
ämnessökningar. De har framför allt sökt skönlitteratur som beskriver 
levnadsvillkoren för vissa yrkesgrupper samt erfarenheten av vissa 
verksamheter och institutioner. De har också behov av att hitta beskrivningar 
av hur vissa konkreta företeelser, som pengar och djur, har betraktats under 
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olika perioder. Det är ämnen som Svenska ämnesord för skönlitteratur är väl 
skickad för att peka ut. 

Abstrakta begrepp bland avhandlingarnas nyckelord, som ju anger vilka 
ämnen avhandlingsförfattarna anser sig ta upp, har däremot dålig täckning i 
ämnesordslistan. Samtidigt förefaller det som om de avhandlingar som 
innehåller de flesta litterära referenserna och som brukar skönlitteraturen på det 
mest djupgående sättet inte använder material som kan betraktas som 
ämnesmässigt relevant. Konkreta ämnesord är mindre användbara för dessa 
författare. Alltså, kriterierna för urvalet avslöjar en annan och mer svårfångad 
form av samhörighet mellan texterna. Om man med indexeringens hjälp skulle 
kunna göra det lättare att etablera denna samhörighet – den psykologiska 
relevansen – skulle återvinningssystemet bli ett kreativt verktyg under 
forskningsprocessen. Det är förhoppningsvis ett område som kommer att 
utforskas närmare under åren som kommer. 

Sammanfattning: 
Den 25 november 2002 presenterades för första gången ett förslag till en 
nationell och systemoberoende tesaurus för indexering av skönlitteratur vid en 
konferens på KB i Stockholm – Svenska ämnesord för skönlitteratur. Även om 
de ickeprofessionella användarna ska prioriteras, pekas även forskare och 
studenter ut som en viktig målgrupp för arbetet. Den här uppsatsen tar sig an 
frågan om det finns ett behov av en sådan tesaurus bland landets doktorander. 
Utgångspunkten var att ta reda på om det överhuvudtaget refereras till 
skönlitteratur i svenska doktorsavhandlingar inom främst samhällsvetenskap 
och humaniora. Naturvetenskap uteslöts p.g.a. bristen på material och 
litteraturvetenskap samt språkvetenskap föll bort eftersom mängden av 
material skulle kräva en annan och djupare analys för att inte bli förutsägbart. 
Genom att läsa litteraturförteckningarna i cirka 150 avhandlingar som köpts in 
till universitetsbiblioteket Carolina mellan åren 2000 och 2002 hittade jag 
tretton exempel där skönlitteraturen behandlades mer omfattande än med 
enstaka citat. Granskningen visade att skönlitteratur betraktas som ett 
intressant källmaterial av vissa doktorander och nästa fråga gällde hur väl den 
nya, provisoriska tesaurusen är anpassad för att beskriva den typ av material 
som citeras i avhandlingarna. För att besvara den frågan har jag tagit del av den 
omfattande forskningen om indexering och klassifikation av skönlitteratur. Tre 
centrala namn i denna forskningsöversikt är Annelise Mark Pejtersen, Clare 
Beghtol och Jarmo Saarti. Även relevansforskning och citeringsanalys har 
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influerat min undersökning. Slutligen har jag fört en diskussion dels kring 
texttolkning inom litteraturvetenskaplig teoribildning för att belysa de 
grundläggande hindren för den skönlitterära indexeringen, dels kring Kjell 
Johannessens praxisbegrepp för att ändå framhålla vissa fundamentala 
förutsättningar för den form av kommunikation som indexeringen utgör. 

Undersökningen har två delar. Först skissas den teoretiska utveckling inom 
samhällsvetenskap och humaniora som har berett vägen för användningen av 
skönlitteratur som källmaterial. Här har avhandlingsförfattarnas egna 
metodavsnitt varit vägledande.  

I den andra delen analyseras två textexempel från varje avhandling för att 
ge en bild av hur skönlitteraturen behandlas. I min undersökning använder jag 
med Stefano Mizzaros terminologi ett surrogat för avhandlingarna, d.v.s. 
nyckelorden, som utgångspunkt för en sökfråga. Jag utgår alltså från att 
nyckelorden är representativa för avhandlingsförfattarnas informationsbehov 
sedan det översatts till en sökfråga. Dessa sökfrågor relateras till de 
skönlitterära citaten, som utgör en del av den information som 
avhandlingsförfattarna tagit emot.  

De nyckelord som valts ut av författarna för att beskriva avhandlingarnas 
ämne har jämförts med de relevanta termer från Svenska ämnesord för 
skönlitteratur som jag själv valt ut för att beskriva textcitatens samt 
romanernas innehåll. Därefter har jag gått tillbaka till ämnesordslistan för att 
inkludera alla termer som står till den skönlitterära indexerarens förfogande i 
jämförelsen. Att jag har valt att utgå från nyckelorden beror på att de kan 
förmodas utgöra en utgångspunkt när avhandlingsförfattaren söker 
ämnesrelaterat material, även om sökningarna naturligtvis inte begränsas till 
denna lilla grupp av termer. 

Vid bedömningen av de förbindelser som finns mellan avhandlingstexterna 
och de skönlitterära texterna har jag utgått från Rebecca Greens tre typer av 
ämnesrelationer: 

• Ämnesmässiga relationer 
• Hierarkiska relationer 
• Strukturella relationer 

Jag har även ställt några frågor med syftet att förstå citatens funktion i texten, 
för att skapa mig en bild av varför avhandlingsförfattarna behöver 
skönlitteraturen. Vetskap om dessa skäl borde i någon mån klargöra vilka krav 
de ställer på indexeringen av skönlitteratur. Jag har även försökt avgöra hur väl 
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citatens innehåll överensstämmer med de fyra grundläggande facetterna i 
ämnesordslistan och huruvida någon av facetterna kan särskiljas som den 
viktigaste ingången till de litterära texterna med tanke på 
avhandlingsförfattarnas behov. Det visade sig att avhandlingsförfattarna främst 
har sökt skönlitteratur som beskriver levnadsvillkoren för vissa yrkesgrupper 
samt erfarenheten av vissa verksamheter och institutioner. De har också haft 
behov av att hitta beskrivningar av hur vissa konkreta företeelser, som pengar 
och djur, har betraktats under olika perioder. Det är ämnen som Svenska 
ämnesord för skönlitteratur är väl skickad för att peka ut. Ämnesfacetten 
framstår som den viktigaste ingången i verken. 

Frågan är hur effektiva avhandlingarnas nyckelord är som sökfrågor i det 
återvinningssystem som ämnesordslistan utgör. Är de skönlitterära citaten i 
min undersökning ämnesmässigt relevanta eller rör det sig om en psykologisk 
relevans? I en mening är förstås all skönlitteratur psykologiskt relevant i ett 
forskningssammanhang p.g.a. den avvikande klassifikationen, men är 
främlingskapet djupare än så? Det är inte en fråga jag kan besvara, men jag har 
närmat mig frågeställningen genom att undersöka tendensen att använda 
psykologiskt relevant litteratur i fyra av avhandlingarna. Genom att notera 
klassifikationssigna för varje enskild referens i avhandlingarnas litteraturlistor 
har jag sammanställt tabeller som kan ge en indikation om spridningen mellan 
olika ämnen i förhållande till användningen av skönlitterära referenser. Denna 
blygsamma undersökning tyder på att de avhandlingar som innehåller flest 
litterära referenser och som brukar skönlitteraturen på det mest djupgående 
sättet inte använder material som kan betraktas som ämnesmässigt relevant. 
Konkreta ämnesord är mindre användbara för dessa författare, medan abstrakta 
begrepp har dålig täckning i ämnesordslistan, åtminstone de som ingår bland 
avhandlingarnas nyckelord. För att bli ett kreativt redskap i 
forskningsprocessen borde systemet lyfta fram denna mer svårfångade form av 
samhörighet mellan texter. 
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