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Tema:  
Digitala metoder för litteraturforskning

Inledning

Det har gått tjugo år sedan Franco Moretti myntade termen distant reading, fjärrläs-
ning på svenska, som ett nytt sätt för forskningen att med hjälp av digitala textsam-
lingar och automatiserade metoder närma sig litteratur i stor skala.1 Vad som då var 
en provokation, en utmaning eller en svindlande möjlighet – lite beroende på var i 
fältet man befann sig – har därefter via hätska debatter, testballonger och prövande 
forskningspraktiker sakta börjat etableras som ett accepterat metodkluster inom lit-
teraturvetenskapen. Fjärrläsningar har använts för att studera litteratur från åtmin-
stone 1600-talet till idag. Det har i första hand gällt engelsk litteratur men i allt högre 
grad också andra språkområden, till exempel det nordiska. Fjärrläsningar har använts 
för att analysera såväl prosa och poesi som dramatik, och allt från stil, retorik, tema-
tik och berättarteknik till genus, geografi, onomastik, känslor och litterär prestige har 
undersökts med intressanta resultat. Säger man fjärrläsning, digitala metoder eller da-
torstödda textanalyser i ett litteraturvetenskapligt sammanhang idag vet de flesta åt-
minstone ungefär vad man talar om, även om skepsisen på sina håll fortfarande är stor.

Också bland digitalt orienterade forskare har en välgörande inomvetenskaplig dis-
kussion om bland annat principer för redovisning av material, metoder och resultat 
börjat föras.2 Ett annat tecken på att fältet har börjat mogna är att de ofta radikala ton-
gångar som fanns hos pionjärer som Moretti och Matthew Jockers i nyare studier i re-
gel lyser med sin frånvaro.3 Samtidigt är antalet litteraturvetare som praktiserar dessa 
metoder litet. Ted Underwood menar att fem promille av de amerikanska litteratur-
forskarna skulle vara en generös uppskattning. Han hävdar vidare att det heller inte är 
särskilt troligt att denna andel kommer att öka dramatiskt framöver – dels på grund 
av tekniska hinder, dels för att många litteraturvetare helt enkelt inte är särskilt intres-
serade av den rörelse i riktning mot samhällsvetenskaperna som dessa kvantitativa och 
statistiska metoder innebär.4 Huruvida detta stämmer får framtiden utvisa.

Fjärrläsningens utveckling har framför allt drivits framåt i USA. Stanford Literary 
Lab och deras serie av ”pamfletter” var inledningsvis tongivande.5 Liknande miljöer 
har i takt med den pågående digitaliseringen av samhället och den snabba framväxten 
av digital humaniora etablerats vid en lång rad amerikanska prestigeuniversitet.6 Den 
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engelskspråkiga dominansen inom fältet har dock stundtals varit närmast bedövande. 
Till stor del beror det på att det är lättare att utveckla metoder, verktyg och gränssnitt 
för ett stort språkområde, liksom att det tidigt fanns en god tillgång till stora digitali-
serade litterära textsamlingar på engelska.

Den i Skandinavien sedan länge etablerade traditionen av litteratursociologi har 
i sin strävan efter grupperspektiv, systematik och kvantitativa angreppssätt förstås 
många likheter med fjärrläsningen, men studier där datorer har använts för att utifrån 
litteraturvetenskapliga frågeställningar analysera digitalt åtkomliga fulltextmaterial är, 
åtminstone i en svensk kontext, än så länge relativt få. Mats Malm var förmodligen den 
första att anamma sådana metoder när han runt år 2011 började göra experiment på 
Litteraturbankens material tillsammans med forskare från Språkbanken.7 Litteratur-
vetenskapliga fjärrläsningar på svenska material har därefter framför allt utförts av fors-
kargrupper i Göteborg, Uppsala och Umeå, inte sällan i samarbete med digitaliserings-
projekt, forskningsbibliotek och/eller datorlingvister eller datavetare.8

Den något trevande utvecklingen har flera orsaker. En är att digitaliseringen av svensk 
skönlitteratur länge har varit eftersatt, vilket nu verkar vara på väg att förändras i och 
med två pågående och omfattande digitaliseringsprojekt.9 En annan är att svensk upp-
hovsrätt har försvårat fjärrläsningar av material från perioder senare än 1800-talet. 
Även här verkar läget ljusna tack vare ett EU-direktiv från 2019, som bland annat före-
skriver att text mining ska få utföras i forskningssyfte också på upphovsrättsskyddade 
material.

En tredje försvårande faktor är att fjärrläsningar kräver tekniska kompetenser och 
resurser som få svenska litteraturvetare besitter, vilket i sin tur gör forskningen mer be-
roende av tvärvetenskapliga samarbeten och olika typer av tekniska och infrastruktu-
rella resurser. Detta behöver dock inte vara ett absolut hinder. Det är ofrånkomligt så 
att mer avancerade, algoritmiskt baserade metoder (som t.ex. topic modelling) kräver 
såväl teknisk kompetens som omfattande tid för textbearbetning. Mer basala fjärrläs-
ningar går dock utmärkt att utföra med hjälp av relativt lättillgängliga verktyg. Det kan 
handla om att generera grundläggande statistiska uppgifter, trenddiagram över ords 
användning över tid, konkordanser (listor med ord i sin omedelbara kontext), kollo-
kationssökningar (listor över överrepresenterade ord i närkontexter) och liknande. På 
en plattform som Språkbankens Korp tillhandahålls mycket stora korpusar för sådan 
textanalys, bland annat Litteraturbankens textsamlingar. Det finns vidare en lång rad 
online-verktyg och nedladdningsbara program där användaren själv kan lägga in kor-
tare eller längre texter för analys (t.ex. Voyant, Wordsmith, AntConc). Dessa program är 
ofta ursprungligen tänkta för språkvetenskaplig korpusanalys men har visat sig använd-
bara på långt fler områden – också för litteraturanalyser. Det finns alltså goda möjlig-
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heter att bedriva svenska litteraturvetenskapliga fjärrläsningar i mindre skala, utan om-
fattande projektmedel.

En fjärde och sista försvårande faktor har att göra med infrastruktur. I Sverige och 
övriga Norden har digital humaniora snabbt växt fram under senare år genom nätverk, 
konferenser, masterprogram, centrumbildningar och andra typer av infrastrukturella 
satsningar. Detta är naturligtvis lovvärt, men inom det mycket spretiga området digi-
tal humaniora riskerar alla mer specifikt litteraturvetenskapliga frågeställningar kopp-
lade till digitala metoder att hamna i skymundan. Omvänt finns risken att litteraturve-
tare börjar förknippa fjärrläsningsmetoder främst med digital humaniora, vilket skulle 
kunna fjärma digitalt orienterade litteraturvetare från moderämnet. I Danmark har det 
nyligen startats ett ”Netværk for Digital Litteraturforskning” och en liknande satsning 
i Sverige skulle ha goda förutsättningar att stärka forskningsfältets utveckling fram-
gent.10

Trots försvårande omständigheter, och trots att Sverige är ett litet land och svenskan 
ett litet språkområde, har ändå saker börjat hända de senaste åren. Digitaliseringen av 
det svenska litterära arvet fortskrider, det pågår små och stora forskningsprojekt, Tid-
skrift för litteraturvetenskap (2017:3–4) och Human IT (2018:2) har haft temanummer 
som delvis berör fjärrläsningar och i antologin Digital humaniora – humaniora i en 
digital tid (2017) finns flera artiklar orienterade mot litteratur. Massan av publicerad 
forskning växer sakta men säkert. Även inom undervisningen börjar de digitala me-
toderna göra avtryck. Vid Uppsala universitet ges hösten 2020 för första gången den 
fristående masterkursen ”Distant reading” och en kommande litteraturvetenskaplig 
teori- och metodbok riktad mot c-nivån (Studentlitteratur 2020) innehåller ett kapi-
tel om fjärrläsning.

De digitala metodernas framväxt och ökade betydelse för nordisk litteraturforsk-
ning är ett skäl så gott som något för en temasektion i 2019 års Samlaren. Idén är att i 
kommande nummer av tidskriften öppna för sådana temaavdelningar vid sidan av de 
stående öppna avdelningarna för uppsatser och recensioner. Upprinnelsen till årets te-
masektion är det höstmöte över ämnet ”digitala metoder” som Svenska Litteratursäll-
skapet anordnade i Uppsala den 22 november 2018 och från vilket två av bidragen ema-
nerar.

Artiklarna i temasektionen tecknar tillsammans en bild av några av de många möj-
ligheter – och risker – som aktiveras vid fjärrläsningar. Nina Tahmasebi och Simon 
Hengchen närmar sig den litterära fjärrläsningen utifrån ett språkteknologiskt per-
spektiv. De går pedagogiskt igenom alla principiella steg i en text mining-process och 
betonar betydelsen av att man som litteraturvetare förstår de teknologiska och meto-
dologiska förutsättningarna bakom datorstödda undersökningar. Exempelvis lyfter de 
fram hur olika modeller behandlar textdata på olika sätt, och hur vissa typer av förbe-
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handling (pre-processing) av textmaterialet får stora effekter för resultaten. Avslutnings-
vis går de igenom och kritiserar några kända litteraturvetenskapliga fjärrläsningsstu-
dier. Generellt slår Tahmasebi och Hengchen ett slag för vikten av metod- och modell-
utvärdering, och pekar på de synergier och styrkor som genereras när humanister och 
tekniska forskare samarbetar.

Karl Berglund, Mats Dahllöf och Jerry Määttä prövar å sin sida de explorativa möj-
ligheterna som ligger i text mining och fjärrläsning när de ger sig ut för att jämföra bäst-
säljande populärlitteratur med högstatuslitteratur. Vi har föreställningar om skillna-
derna mellan dessa litteraturer, men vad är det egentligen som skiljer dem åt, och vad 
har de gemensamt? Studien använder så kallad topic modelling för att finna underlig-
gande tematiska mönster i texterna: här till exempel mat, ekonomi, sex och våld. Re-
sultaten bekräftar delvis våra gängse föreställningar om genrerna, som att populärlit-
teratur i högre grad använder intrigdrivande teman medan högstatuslitteratur hellre 
fokuserar på miljöer som natur, färger och väder. Men uppsatsen har också mera ovän-
tade resultat, som att exempelvis kroppar, intimitet och våld i mycket högre grad re-
presenteras i högstatuslitteraturen. Berglunds, Dahllöfs och Määttäs uppsats sällar sig 
till den växande forskningen som använder digitala metoder för att ompröva och dis-
kutera klassiska litteratursociologiska problem rörande förhållandet mellan litteratu-
ren och samhället, om betydelsen av status och materiella förutsättningar för produk-
tionen av litteratur och om hur litteraturen speglar det samhälle den växer fram ur. Ge-
nom den datordrivna metoden, där temana genereras automatiskt genom statistiska 
modeller, utmanar den också våra föreställningar om vilka föremål som forskningen 
bör fokusera på.

I Heidi Karlsens uppsats finner vi en metodologisk och teoretisk diskussion kring 
text mining och diskursanalys. I diskursanalysen brukar man efter Foucault ibland tala 
om ”ytläsning” och inriktningen på de manifesta avtryck som diskursen gör på tex-
terna, i motsats till den kunskap som vi tycker oss finna under ytan i en symptomatisk 
eller hermeneutisk läsning. Forskare har hävdat att metaforen text mining, och den 
praktik den beskriver, står i motsättning till en sådan ytläsning eftersom den gör an-
språk på att utvinna de ”metaller” – eller den kunskap – som ligger gömda i texterna. 
Karlsen menar att vissa digitala metoder tvärt om är särskilt väl lämpade för att utföra 
just en sådan analys som lyfter fram diskursens manifesta formationer. Hon visar detta 
genom att pröva sub-corpus topic modelling, en metod där forskaren jämför en fördefi-
nierad mindre korpus – en sub-corpus, i detta fall ett par texter av Fredrika Bremer – 
med en större korpus för att se i vilken mån, och hur, teman i det förvalda korpuset går 
igen i den större. De köns- och kvinnorelaterade teman som hämtats från Bremer åter-
kommer som utsägelser i en mängd andra texter och forskarens uppgift blir att under-
söka hur dessa kombineras med andra ”ingredienser” och vilka mönster för att tala om 
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kvinnan som därmed kan urskiljas. I en inflytelserik artikel har Peter Leonard och Ti-
mothy Tangherlini beskrivit sub-corpus topic modelling som ”trålning” med vilken man 
agnar med teman och därefter trålar havet efter fisk (avsnitt i andra texter där temana 
dyker upp). En mer lämplig metafor, som ger uttryck för såväl metodens särprägel och 
dess bakomliggande kunskapssyn, vore enligt Karlsen att tala om just kokkonst och 
därmed också inkludera forskarens aktiva arbete med de resultat som utvinns genom 
den digitala metoden.

David Håkansson och Carin Östman, slutligen, fokuserar i sitt bidrag på utveck-
lingen av anföringssatsernas utformning i svensk romankonst (det vill säga de satser 
som ramar in dialog i prosatext, exempelvis ”sa Lena med eftertryck”). Genom att jäm-
föra en korpus av svenska 1800-talsromaner med en korpus av romaner utgivna under 
1900-talets senare decennier kan de notera flera tydliga tendenser. Förenklat kan sägas 
att anföringssatserna har blivit väsentligen kortare och mer likformigt utformade över 
tid. Från att de under 1800-talet ofta var långa och med varierande verb är de i slutet 
av 1900-talet istället korta, neutrala och i regel uppbyggda kring verbet säga (typfal-
let är kort och gott ”sa Lena”). Deras resultat pekar mot att 1900-talets skrivideal om 
”show, don’t tell” har fått ett mycket starkt genomslag i svensk prosa. I den moderna 
anföringssatsen är koncis objektivitet rådande norm; hur romangestalter säger saker 
ska i samtida prosa helt enkelt helst inte skrivas ut utan istället frammanas med andra 
medel. Håkanssons och Östmans diakrona angreppssätt belyser hur fjärrläsningar kan 
synliggöra också små och långsamma litteraturhistoriska förändringar och öppnar för 
en rad intressanta följdfrågor.

Artiklarna i temasektionen fjärrläser olika typer av material med olika metoder och 
teoretiska perspektiv, men de förenas i sitt fokus på metod, metodutveckling och me-
toddiskussion. Och det är också där – i fjärrläsningen som konkret litteraturveten-
skaplig metod – som vi tror att temasektionen kan göra störst nytta. Vi vill bidra till 
att formera en kritisk massa av litteraturvetenskapliga fjärrläsningar på nordiska mate-
rial, som i sin tur gör det lättare för andra att pröva liknande metoder. För rätt använd 
har fjärrläsningen som metod stora möjligheter att vitalisera forskningen om litteratur. 
Förhoppningsvis kan denna temasektion i Samlaren leda till att fler svenska och andra 
nordiska litteraturvetare får syn på de stora möjligheter som finns i kombinationen av 
digitalt åtkomliga litterära verk och datorers beräkningskraft.

Karl Berglund & Jon Viklund
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