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alt eftersom det immanenta begäret är en gemen-
sam drivkraft. Braidotti har fått kritik för ett slags 
eskapism – och avhandlingsförfattaren instämmer: 
det är ju inte varje marginaliserad person förunnat 
att kunna röra sig som fri nomad. Här kanske Bygg-
mästars vagabonder, som Jarlsdotter Wikström vi-
sar bara reser i fantasin (334–339), snarast visar på 
det lika fantasifulla i Braidottis idé om obehindrad 
rörelse över gränser?

I läsningen av Locus Amoenus, som är en idyll 
med 1700-talstycke, kopplar Jarlsdotter Wikström 
an till Alfred Sjödins forskning om pastoralgen-
ren, där hon tar fasta på hans beskrivning av dess 
miljö som möjligheternas plats. Denna tradition, 
där ”den behagliga platsen” (346) ger utrymme för 
ett liv bortom sexuella och andra normer, finns ma-
nifesterad på en rad ställen i litteraturhistorien, till 
exempel i Shakespeares Ardennerskog i komedin 
Som ni vill ha det. Jarlsdotter Wikström gör inno-
vativa kopplingar mellan Byggmästars herdinnero-
mantik och Elizabeth Freemans begrepp ”temporal 
drag” och upprättandet av en imaginär historia där 
maktkartan ändras och fetischer laddas om.

Tanken att Byggmästar skapar ”eutopier”, para-
disiskt frihetliga platser här och nu, återkommer i 
läsningen av Barrskogarnas barn. Denna diktsam-
ling vars romantiska miljö är en ”folkviseskog” i 
1800-talsanda, betraktades av somliga kritiker som 
”tom” och frånkopplad politiskt tänkande. Men 
Jarlsdotter Wikström försvarar Byggmästars ”nai-
vistiska blåbärsidyll” som safe space: en imaginär 
plats där queerhet är norm snarare än undantag 
(364). Det är lätt att följa med i resonemanget, 
och tanken om ”hoppet som etisk strategi” (384) 
är sympatisk, men jag sällar mig nog ändå till dem 
som tycker att manifestationerna av en drömplats 
i naturens sköte blir väl klaustrofobisk. Blivandets 
flyktlinje blir till en boomerang när målet redan 
tycks ha nått sin fulländning och definition: må-
let är just här och nu och detsamma i diktens varma 
famntag. Här kunde kanske Deleuze ha fått hjälpa 
till att slå in några kilar i diktens och Jarlsdotter 
Wikströms förnöjda idéallians.

Som framgått av denna recension är Materiella 
vändningar. Läsningar av Parland, Lispector, Berg 
och Byggmästar en avhandling som på en mång-
fald av sätt visar hur mötet mellan posthumanistisk 
teori och skönlitteratur framkallar både spännande 
kunskap och friktion. Avhandlingens stoff är så rikt 
att de delar som kunnat gallras ut hade räckt mer än 
väl till ett postdoc-arbete. Många trådar finns också 
kvar att spinna vidare på. Jag hade gärna läst en sam-

manfattande reflektion kring det litterära språkets 
och språkexperimentets roll. Det faktum att samt-
liga skönlitterära texter som studeras är experimen-
tella och poetiska, också när de kallas romaner, är ju 
knappast en slump. Det tycks bakom urvalet ligga 
en insikt om att det litterära språket, för att på icke-
konventionella och mer-än-antropocentriska sätt 
röra vid frågorna om subjekt, objekt, materia, natur 
och representation, måste arbeta annorlunda. Om 
detta, det vill säga om det poetiska språkets poten-
tial att öppna för andra än mänskliga agenser, finns 
– som avhandlingen på sina ställen berör – intres-
santa tankar såväl inom ekopoesi som inom växt-
kritik och zoopoesi. En avslutande reflektion över 
språkets mänskliga eller mer-än-mänskliga formut-
tryck hade varit en fin pendang till inledningens 
tankar om läsningens möjlighet och omöjlighet.

Amelie Björck

Heidi Karlsen, A Discourse Analysis of Woman’s 
Place in Society 1830–1880 through Data Mining 
the Digital Bookshelf. University of Oslo, Depart-
ment of Linguistics and Scandinavian Studies. 
Oslo 2020.

Under det senaste decenniet har digital humani-
ora presenterat sig som ett allt mer lovande arbets-
fält inom litteraturvetenskapen. Det är visserligen 
en ung disciplin som fortfarande prövar sig fram 
och experimenterar med nya metoder, men redan 
kan vi peka på en rad undersökningar som visat 
hur vårt vetande om och syn på litteraturen och 
det litterära verket har förändrats på ett genom-
gripande sätt. Sarah Allisons Reductive Reading. A 
Syntax of Victorian Moralizing (2018) och Ted Un-
derwoods Distant Horizons. Digital Evidence and 
Literary Change (2019) är två aktuella exempel på 
detta. Med helt olika skalor – de små grammatiska 
byggstenarna i texten respektive de stora littera-
tursociologiska perspektiven – visar de hur digi-
tal analys kan hjälpa oss att berätta om litteraturen 
på ett nytt sätt. Ett annat välkänt exempel är Pe-
ter Leonards och Timothy Tangherlinis pionjär-
arbete ”Trawling in the Sea of the Great Unread: 
Sub-Corpus Topic Modeling and Humanities Re-
search” (Poetics 41, 2013). Där utvecklade de en me-
tod för att identifiera teman (topics), välkända i en 
begränsad korpus, vilka sedan kastas ut som ett nät 
i en långt större korpus av mer okända texter för att 
undersöka förekomsten av dessa teman. De menade 
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att metoden var särskilt användbar för att under-
söka influenser och förändringar i litterära rörel-
ser i stora material. Den gemensamma nämnaren 
för dessa studier är just möjligheten att komplet-
tera den hermeneutiskt reflekterade analysen av en 
avgränsad text med en helt annan skala, att få syn 
på mönster i stora material med de nya epistemo-
logiska förutsättningar som det innebär.

Just Leonards och Tangherlinis arbetet är ut-
gångspunkten för vad som torde vara en av de första 
litteraturvetenskapliga avhandlingarna i Norden 
som helt växt fram inom ramen för den digitala 
humaniorans arbetsfält. I Heidi Karlsens A Dis-
course Analysis of Woman’s Place in Society 1830–
1880 through Data-Mining the Digital Bookshelf 
undersöks kvinnans plats som ett diskursivt feno-
men genom en variant av Sub-corpus topic modeling 
för att ”fiska upp” utsagor om kvinnor och genus 
under den aktuella perioden. Karlsen vill utveckla 
diskursanalysen och ett av arbetets huvudsyften är 
att se om digital fjärrläsning kan användas för en, i 
Foucaults mening, arkeologisk undersökning av en 
diskurs. Ett annat syfte är att bidra till kunskapen 
om hur idéer om kvinnans plats i samhället kom-
mer till uttryck i diskursen, och hur den så kallade 
kvinnofrågan växer fram. Vi vet att kvinnofrågan 
får ett genomslag i och med det moderna genom-
brottet från ca 1880, men vad föregick detta genom-
slag? Ett tecken på att kvinnor tar plats i offentlig-
heten är onekligen de allt fler kvinnliga författare 
som publicerar sig under 1800-talet. Kvinnan, på-
pekar Karlsen, är under denna period inte bara ob-
jekt för diskursen, utan deltar också i och med den 
nya romanlitteraturen på ett nytt sätt i att produ-
cera densamma. Idén är att studera båda dessa as-
pekter som två samverkande faktorer. Karlsen väljer 
ut en rad framträdande kvinnliga författarskap som 
lästes i Norge och som får utgöra studiens subkor-
pus. Där ingår såväl fiktion som sakprosa: George 
Sands roman Indiana (1832), Fredrika Bremers ar-
tikel ”Til Sverriges Qvinder” (1844), hennes roman 
Hertha (1856), Camilla Colletts roman Amtman-
dens døtre (1854–1855) och Aasta Hansteens arti-
kelserie ”Kvindernes mening om ’kvindernes un-
derkuelse’ ” (1870). Här ställer hon två korpusar 
mot varandra. Å ena sidan detta lilla urval av främst 
litterära texter skrivna av kvinnor som får definiera 
en rad teman om kvinnan och uppfattningar om 
hennes roll i samhället. Å andra sidan ”the sea of 
the great unread”, en mycket stor mängd texter di-
gitaliserade i den norska textbanken Bokhylla, som 
får fungera som ett uttryck för det som Foucault be-

skrev som ”the mass of things said”, den anonyma 
massan av uttryck för den diskursiva ordningen. 
Subkorpusen läses för att extrahera teman som be-
rör kvinnans ställning i samhället, teman som se-
dan metaforiskt talat används som agn när nätet 
kastas ut i den stora massan av texter som publi-
cerades mellan 1830 och 1880, med syftet att fånga 
liknande uttryck för diskursen. Slutligen finns ett 
komparativt syfte, att jämföra teman hos de kvinn-
liga författarna med resultatet från den stora kor-
pusen: hur fick kvinnor tillgång till diskursen, hur 
påverkade de den allmänna opinionen och den dis-
kursiva förhandlingen om kvinnans plats, och vilka 
mönster över talet om kvinnor och det kvinnliga 
kan vi se i de olika materialen?

I det första kapitlet diskuterar Karlsen de episte-
mologiska villkoren för fjärrläsning, samt i övrigt 
några för avhandlingen centrala begrepp. De me-
toder för digital textanalys som används i avhand-
lingen har kapaciteten att genomsöka stora mate-
rial utan hänsyn till tidigare ordningar, genrehierar-
kier och förutfattade historiska sammanhang. Den 
diskursanalytiska metoden grundar sig som sagt i 
Foucaults diskursteori såsom den presenteras i det 
tidiga verket L’archéologie du savoir (1969). Huvud-
syftet med en sådan analys är att identifiera grund-
läggande utsagor (”statements”, énoncé) för diskur-
sen och beskriva hur de fungerar i ett nätverk be-
stämt av kulturella och samhälleliga koder, prakti-
ker och maktrelationer. För att kunna tala om utsa-
gor i Foucaults mening måste dessa kopplas till ett 
större diskursivt fält av utsägelser (”enunciations”, 
énunciations). Här tycks verkligen de digitala me-
toderna ha något att tillföra i det analytiska arbe-
tet att identifiera det konstanta i massan av kon-
kreta texter som beskriver och diskuterar kvinnor 
och deras villkor. I själva verket menar Karlsen att 
resultatet av den typ av metod som förespråkas – 
sub corpus topic modeling (STM) – återskapar ett 
”arkiv” i Foucaults mening i det att den rent kon-
kret resulterar i en lång rad av utsägelser från dis-
kursen, hos Karlsen bokstavligt talat bara begrän-
sade textställen med webbadress, genererade utan 
hänsyn till metadata som författarnamn, genre och 
så vidare, och därför fria från tidigare ”systematise-
ringar”, endast styrda av det faktum att de utgör en 
samling relationer, genererade av det faktum att de 
relaterar till talet om kvinnans plats i Norge under 
perioden 1830–1880. Utsägelserna (”enunciations”) 
vaskas kort sagt fram i den digitala analysen, utifrån 
vilket material Karlsen identifierar ett fåtal utsagor 
(”statements”), det slags diskursiva regler som re-
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aliserar utsägelserna. Avhandlingen använder sig 
alltså av en kombination av närläsning och fjärr-
läsning. Utsägelserna genereras med digitala me-
toder, men identifikationen av utsagorna grundas 
i en tolkning av texterna.

Kapitel 2 beskriver teknikerna för hur data gene-
reras ur Bokhylla och dess korpus, och hur en dis-
kurs identifieras. Korpusen från Bokhylla beskrivs 
inte ingående. Den sägs innehålla 7 000 böcker 
publicerade mellan 1830 och 1880, och senare i av-
handlingen framgår att den endast i liten mån in-
kluderar skönlitteratur och dagstidningsmaterial. 
Ändå framstår materialet i dess stora omfattning 
som väl valt för undersökningen med den stora 
massan av tryckta verk, i huvudsak icke-kanoni-
serade verk, från årtiondena som föregår det mo-
derna genombrottet. Karlsen föreslår en modifie-
rad variant av STM, där teman genereras både ma-
nuellt och automatiskt. Mer konkret utgörs dessa 
teman av kluster av ord som genereras automatiskt 
utifrån statistiska kriterier eller manuellt utifrån 
forskarens associationer eller förkunskap. Vid au-
tomatisk STM används de valda verken i subkorpu-
sen, till exempel Bremers Hertha, och de delas upp 
i mindre bitar med hjälp av en algoritmisk modell 
(chunking) för att lättare kunna analyseras. Sam-
tidigt processas texten genom att ta bort ett antal 
ord som inte kan tänkas vara relevanta för ett tema, 
exempelvis de vanligaste orden och småord. Slutli-
gen genererar algoritmen en rad teman (topics), det 
vill säga kluster av ord som ofta förekommer sam-
tidigt. Forskaren får sedan rensa bort teman som 
inte är meningsfulla eller relevanta för undersök-
ningen. Denna process är experimentell i det att in-
ställningarna – till exempel hur stora bitar som ska 
undersökas, hur många ord ett tema ska innehålla – 
innehåller en rad element där forskarens omdöme 
styr den automatiska analysen och måste omprövas 
för att få meningsfulla resultat. Följande steg är att 
skapa en modell för analys av målkorpusen. Hur 
ska ordklustren identifiera teman i Bokhylla? Hur 
stora bitar ska analyseras? Hur ofta ska orden fö-
rekomma? Det handlar alltså metaforiskt talat om 
hur nätet ska utformas för att fånga in ett intres-
sant resultat. Det sista steget är sedan sökningarna 
i målkorpusen, också det en komplex process där 
algoritmerna ständigt måste omprövas. Vid manu-
ell STM (om man nu kan kalla den så) sätter Karl-
sen ihop teman utifrån ett kapitel eller några para-
grafer i subkorpusen, men hon tillåter sig också en 
semimanuell variant där enstaka ord läggs till de 
automatiskt genererade temana. Karlsen använder 

sig också av något hon kallar en ”word bag” model 
(inte att förväxla med den vanligare termen bag of 
words inom datorstödd analys av mänskligt språk), 
det vill säga en sökmotor som behandlar listor av 
ord i sökningen som om de vore ett och samma 
ord, till exempel ord för eller nära associationer till 
kvinna (”pige”, ”kvinde”, ”kone” etc.). Denna mo-
dell tillåter Karlsen att få fram resultat där inte alla 
men några av orden figurerar, och gör det möjligt 
att upptäcka nya teman relaterade till kvinnor (ex-
empelvis kvinnor och utbildning). Dessa listor mo-
difieras under forskningsprocessen, delvis för att 
öka träffsäkerheten i jakten på teman, delvis för 
att parera de problem som uppstår i ett material 
med stora mängder OCR-fel. Dessa manuellt sam-
mansatta ordsamlingar används alltså som ett slags 
utvecklad nyckelordssökning. Genom att inklu-
dera en stor mängd synonymer och alternativa böj-
ningar, liksom dessutom (fel)stavningsvariationer 
för att möta problemen med OCR-fel, menar Karl-
sen sig få till en större träffsäkerhet i sökningarna. 
Som synes utmärks metoden av en blandning av 
automatiska och manuella tillvägagångssätt. För-
delen med automatisk generering av teman är att 
det kan vaska fram andra ordkluster än de förvän-
tade, som samtidigt är representativa för en given 
diskurs. Karlsen menar dock att manuell genere-
ring också har fördelar. Till exempel kan en sådan 
ta i beaktande specifika teman som forskaren iden-
tifierat, och den kan också beakta insikter från ti-
digare forskning.

Kapitel 3 ger en översikt av tidigare forskning 
om kvinnor och genus i Norge under den aktu-
ella perioden. Det sammanställer viktiga resultat 
vad gäller kvinnors livsvillkor, sociala förhållanden, 
juridiska rättigheter och attityder till det kvinn-
liga i såväl debatter som litteratur. Även om forsk-
ningen om kvinnosaken, kvinnors relation till lit-
teratur och över huvud taget talet om kvinnor är 
relativt omfattande från och med det moderna ge-
nombrottet menar sig Karlsen här kunna bidra 
med ny kunskap. En hypotes är att diskurser om 
kvinnan i den tidigare perioden står som en grund 
till de mera omvälvande förändringarna i det mo-
derna genombrottets tid. En fråga som rests i forsk-
ningen är vad som drivit på förändringar i samhäl-
let, till exempel ny rättighetslagstiftning. Är det de 
materiella villkoren, enskilda aktörer eller föränd-
rade normer och attityder i samhället? Liksom i 
övriga Norden ser vi i Norge förändringar i form 
av exempelvis ökad läskunnighet, utvecklad skol-
gång för flickor, förbättrade rättsliga villkor vad 
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gäller till exempel arvsrätt och större näringsfri-
het. I motsats till dem som betonat kvinnors akti-
vism lutar sig Karlsen mot de forskare som snarare 
pekat på ekonomiska intressen som orsaker, liksom 
att dessa beslut snarast vilade på allmänna huma-
nistiska principer. Karlsen pekar här på betydelsen 
av diskursstudier. Lika betydelsefullt för förståel-
sen av ”kvinnans plats” som vissa rättsliga reformer, 
till exempel avkriminaliseringen av lösaktiga för-
bindelser 1842, är frågan om hur sådant beteende 
talas om och bedöms av folk i samtidens diskurs. 
En hypotes i avhandlingen är att alla de varierade 
uttrycken i diskursen om kvinnan i materialet vi-
sar att frågan om kvinnans plats är under förhand-
ling, och Karlsen menar att det faktum att kvinnor 
successivt oftare framträder som författare innebär 
att de indirekt bidrar till formeringen av diskursen. 
En rad teman lyfts således fram där gängse föreställ-
ningar om kvinnan och hennes plats i samhället 
står under förhandling: den grundläggande köns-
skillnaden och den ”naturliga” kvinnligheten, den 
idealiserade modern, hemmet som kvinnans plats, 
kvinnans moraliska funktion i samhället. Karlsen 
pekar på att dessa teman, som står i kontrast till den 
moderna jämställdhetsdiskursen som var att vänta, 
också härbärgerade nya idéer om kvinnan som en 
positiv kraft i samhället.

De fjärde och femte kapitlen introducerar de 
fyra kvinnliga författarna (Sand, Bremer, Collett 
och Hansteen) och sorterar ut teman som sedan 
kan köras mot Bokhylla. Syftet med denna sub-
korpus är alltså att täcka in variationen i talet om 
kvinnan och den möjliga förekomsten av just eman-
cipatoriska stråk inom diskursen. De valda förfat-
tarna har det gemensamt att de skrivit om kvinnans 
situation och utmanat normer förknippade med 
kvinnan och det kvinnliga. De kan alltså användas 
som instrument för att identifiera sådana normer i 
den stora korpusen, såväl konserverande som mer 
emancipatoriska idéer, och författarna kan sedan 
analyseras i sin egen rätt i relation till de diskursiva 
mönster som uppdagas. Karlsen gör läsningar av ro-
manerna och artiklarna för att på så sätt generera 
också manuellt skapade teman. Hon lyfter då ex-
empelvis fram hur en författare som Bremer använ-
der religiösa argument, och hur dessa kopplas sam-
man med det moderliga som tema: i egenskap av 
moder har kvinnan en plats också utanför hemmet, 
i den offentliga sfären och till tjänst för nationen.

I det sjätte kapitlet beskriver Karlsen de utsa-
gor (statements) för könsdiskursen som identifie-
rats med utgångspunkt i STM-metoden. Rent kon-

kret har STM-analysen resulterat i en lång rad text-
segment från korpusen, vilket har lett Karlsen till 
att dra slutsatser om de slags regler som enligt Fou-
caults teori bestämmer vad som låter sig sägas i dis-
kursen. Dessa exemplifieras av ett antal citat från 
andaktsskrifter, pedagogiska texter och andra för 
tiden vanliga texttyper. Karlsens sammanställning 
blir alltså samtidigt en konstruktion av som en be-
skrivning av arkivet. Utsagorna från ”the mass of 
things said”, den stora massan av samtal och texter 
som präglade samhället, utgör ett intressant för-
slag till hur man kan beskriva den diskursiva ord-
ning som på ett grundläggande sätt konstituerar 
dess doxa. Ett viktigt resultat i avhandlingen är att 
det i Bokhyllas stora korpus till största delen (hur 
stor del anges dock inte) är i religiösa texter som 
utsägelserna har hittats, det vill säga till stor del 
i vardagstexter som andaktsböcker, predikningar 
och liknande. I andaktslitteraturen fokuseras exem-
pelvis två utsagor: ”Woman has a unique potential 
for being an exemplary Christian”, och ”Woman 
should be persuaded to cultivate and act in accor-
dance with feminine virtues” (166), och ständigt 
underliggande är också utsagan ”Woman has a sen-
sitive nature” (162). Dessa, och några andra utsa-
gor, återkommer i olika genrer och texttyper men 
i olika konstellationer och med skilda funktioner. 
I den religiösa litteraturen står kvinnans särskilda 
känslighet i relation till kyskhet och moral, och hon 
framställs som förutbestämd för ett dygdigt liv, äg-
nad åt att främja moralen i samhällsgemenskapen. 
I den pedagogiska litteraturen gränsar till exempel 
utsagan om kvinnans känsliga natur till andra utsa-
gor, som ”woman must be educated in order to sa-
tisfactoraly fulfill her calling” (202), och samman-
taget ges bilden av ett könsspecifikt kall, ett som 
kräver bildning. Kvinnans plats identifieras genom 
dessa diskursiva regler i texterna som en moralisk 
trop. Idealet är en upplyst kvinna som har odlat 
kvinnliga dygder i enlighet med sin känsliga natur 
och som har ett kall att främja moralen i samhäl-
let. Detta, menar Karlsen, är gemensamt för skilda 
genrer och ideologiska riktningar, även om de spe-
cifika uttrycken för dessa idéer kan tas sig olika po-
litiska och idémässiga uttryck. Detsamma gäller till 
exempel vilka dygder som kopplas till kvinnan, vil-
ken grad av frihet som hon ska åtnjuta eller vilken 
sorts utbildning hon ska få tillgång till.

Det sjunde kapitlet diskuterar den könsdiskurs 
som identifierats av Karlsen – vilka historiska vill-
kor gav upphov till den, och hur ”förhandlas” den 
i materialet? – och analyserar dess kopplingar till 
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romanerna och artiklarna i subkorpusen. Den digi-
tala analysen resulterade som framkommit i många 
träffar i religiösa texter. Kvinnans plats etableras i 
diskursen i första hand genom uttryckta föreställ-
ningar om de dygder som tillskrivs kvinnan, vilka 
hon uppmanas att odla. En självklar premiss för 
dessa utsägelser är alltså könsskillnaden. I de re-
ligiösa texterna lyfts kvinnans gudagivna plikter 
gentemot mannen fram liksom hennes moraliska 
egenskaper; genom att vara en exemplarisk kris-
ten har hon en central betydelse för människans 
frälsning. Ett intressant tema i Karlsens diskussion 
är denna funktion som kvinnan antas ha: uppma-
ningen, tillika den förutsatta förmågan, att utöva 
påverkan på andra genom sitt handlande, att be-
fordra en moral. Därmed följer också att hon har 
en plats utanför hemmet i den mån den kopplas till 
en samhällelig funktion. En nyckel till detta frihets-
utrymme ligger i kvinnans bildning. Karlsen disku-
terar diskursen om kvinnans naturliga egenskaper 
som vägledande för diskursen om kvinnors bild-
ning. Hon pekar på särartstänkandet som en för-
utsättning för att kvinnor skulle komma till tals 
och bli producenter i diskursen; expansionen av 
kvinnans plats sker, menar Karlsen, inom ramen för 
detta tänkande. När Bremer i ”Til Sverriges Qvin-
der” talar om kvinnans kall att verka för det goda 
så förutsätter det att hon kan verka både i den pri-
vata och offentliga sfären. Genom de moderliga 
dygderna har hon en roll i båda sfärerna, en idé som 
gör Bremers artikel emancipatorisk.

Hur förklaras då den stora förekomsten av utsä-
gelser om kvinnan och hennes uppgifter i hem och 
samhälle? Här lyfter Karlsen in Foucaults teori om 
”population politics” (240). Arkivet ger uttryck för 
kvinnans plats och funktion i relation till vanor och 
värderingar kopplade till exempelvis barnuppföd-
ning och äktenskap, liksom till hygien, mat, föds-
lar och andra praktiker som säkrar befolkningens 
livskraft. Karlsen menar som sagt att det finns ett 
dubbelt centralt persuasivt inslag i diskursen, och 
hon diskuterar den som ett slags ”administration” 
av kvinnors önskningar och begär (240). Det kom-
mer särskilt till uttryck i didaktiska texter riktade 
direkt till kvinnor och handlar om att uppmuntra 
dem att själva omfamna normer för sitt kön. Kvin-
nors samhällsfunktioner blir nämligen desto bättre 
utförda ju större beredvillighet som utmärker de-
ras kall. För att kunna utföra sitt uppdrag att influ-
era och sprida moral i samhället behöver kvinnan 
utbildning, ett visst mått av frihet och informell 
makt, en tanke som Karlsen alltså sätter i en vidare 

kontext av befolkningspolitik och framväxten av 
ett nytt politiskt subjekt.

I materialet saknas i stort sett utsägelser som tar 
upp frågan om politiska rättigheter, trots den ofta 
uttryckta uppfattningen om dessa frågors centrala 
plats i 1800-talets historia. Karlsens föreslår, med 
stöd hos historikern Joan W Scott, att det ”mora-
liska arkivet” – diskursen om vad och hur kvinnan 
bör vara – fungerar som ”a necessary Other to the 
formation of the political individual that historical 
research has established took place in the period” 
(233). Scott menar att mannen under upplysnings-
tiden först kunde utvecklas till en självständig po-
litisk individ tack vare kvinnan som den Andra. 
Karlsen sätter det moraliska arkivet, som kommer 
till uttryck i didaktiska och religiösa skrifter, i kon-
trast till det som tidigare forskning främst sett som 
huvudsaken i kvinnorörelsens historia: demokra-
tiska reformer och politiska rättigheter.

Karlsen gör också jämförelser mellan det mora-
liska arkivet och texterna i subkorpusen. I allmän-
het skiljer sig texterna av de kvinnliga författarna 
genom sin mer radikala omförhandling av frågan 
om kvinnans frihet. Romanerna tematiserar kvin-
nans sårbarhet i relationen till mannen, och de vi-
sar upp hennes ofrihet genom samhällets tryck om 
att odla hemmets dygder och självförnekelse. Sär-
skilt Colletts Amtmandens døtre belyses. Roma-
nen tematiserar exempelvis trycket som ligger på 
kvinnor genom konstant övertalning – romanen 
talar om ”the daily droplet of persuasion” (253 et 
passim) – som minskar deras handlingsfrihet. Här 
uppstår alltså en konflikt mellan utsagorna att kvin-
nan måste övertalas att leva i enlighet med kvinn-
liga dygder å ena sidan och att hon måste ges fri-
het. Karlsen visar hur Sofie under processen som 
leder fram till beslutet att gifta sig med Rein (och 
inte med Kold som hon är förälskad i) inbegriper 
beskrivningar av sociala funktioner som hon börjar 
uppfylla (i prästgården, som moder till Reins dot-
ter, etc.), inte minst funktionen är bära upp mora-
len. Friheten begränsas till den plats hon förväntas 
hålla sig till, och hon förväntas förneka sina egna 
känslor och den kvinnlighet hon upplevt som na-
turlig. Också så kallade kvinnliga dygder – passivi-
tet, självförnekelse – lyfts fram i romanen för att på 
så sätt problematiseras. Om dekorum och yta vin-
ner på bekostnad av autenticitet leder det till nega-
tiva konsekvenser inte bara för den enskilda kvin-
nan utan också för samhället (254).

Karlsens avhandling är som synes metodiskt 
framåtsträvande såväl som ambitiös i sitt syfte att 
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analysera diskursen om kvinnans plats 1830–1880. 
Valet av material för subkorpusen motiveras väl ge-
nom syftet att studera kvinnans dubbla funktion i 
diskursen. Att välja endast kvinnliga författare möj-
liggör en diskussion om kvinnan som producent i 
diskursen. Samtidigt är romanerna och artiklarna 
författade av kvinnor förstås inte representativa för 
diskursen om kvinnans plats i stort. Hade andra 
ytterligare texter, exempelvis av mera konservativt 
sinnade eller endast allmänt politiskt inriktade för-
fattare, gett andra resultat? Frågan hade förtjänat 
en diskussion. En mer vägande invändning gäller 
materialet i Bokhyllas stora korpus. Tidningsar-
tiklar har i stort sett valts bort. Orsaken är de svå-
righeter som vidhäftar de digitaliserade dagstid-
ningarna i och med frakturtexten och det stora an-
tal inläsningsfel som finns i texterna. Det framstår 
inte desto mindre som ett olyckligt val med tanke 
på den övergripande ambitionen att täcka in ”the 
mass of things said”, och därtill utveckla en metod 
för en så bred sökbredd som möjligt. Därmed går vi 
ju miste om den samhällsdebatt som fördes i dags-
pressen. Det är onekligen intressant att frågan om 
kvinnans plats är så vanligt förekommande i de reli-
giösa skrifterna, men detta förhållande borde också 
ställas i relation till diskussionen i dagspressen.

Det står dock helt klart att den digitala analysen 
har en stor fördel framför standardmetoderna för 
att ta sig an en så storskalig uppgift. STM och andra 
former av fjärrläsning kan utgöra ett väsentligt bi-
drag till diskursstudier där tankemässiga mönster i 
stora textmängder ska analyseras. Korpusen i Bok-
hylla utgör här en idealisk källa, och Karlsens för-
sök att formalisera Foucaults arkeologiska analys 
övertygar om metodens fruktbarhet. Från ett me-
todologiskt perspektiv hade avhandlingen dock tjä-
nat på en översikt av det fält från vilket de specifika 
metoderna har hämtats och en diskussion av de val 
som gjorts. Det finns exempelvis flera former av to-
pic models men ingen annan än den valda model-
len (s.k. NMF, Nonnegative Matrix Factorization) 
beskrivs och diskuteras. Av intresse hade också va-
rit en värdering av metoden i relation till enklare, 
icke-algoritmiska former av sökningar i materialet. 
Vad hade kunnat åstadkommas med standardmeto-
derna för nyckelordsök? Vilka vinster hade de au-
tomatiskt genererade temana framför de manuella 
(som tycks ha varit mer framgångsrika)? En annan 
metodisk fråga som aktualiseras är beskrivningen 
av hur temana förhåller sig till varandra (som fram-
gått ovan diskuterar Karlsen sin tolkning av utsa-
gorna och hur dessa förhåller sig till varandra), det 

vill säga hur isolerade teman statistiskt är knutna 
till andra teman. I litteraturen används ofta olika 
former av visualiseringar för sådana beskrivningar 
av nätverk och av temans distribution, och sådana 
hade med fördel kunnat användas i avhandlingen.

Vad gäller beskrivningen och diskussionen av 
den historiska kontexten kan noteras att den har ett 
snävt norskt perspektiv. Endast ett fåtal utblickat 
görs mot det vidare socialhistoriska och litteratur-
historiska sammanhanget i Skandinavien och Eu-
ropa. När så väl görs refereras i regel tidigare forsk-
ning genom norska källor. Karlsen har också en-
dast i begränsad utsträckning använt sig av aktuell 
forskning vad gäller de icke-norska författarskapen. 
Anmärkningar kan också riktas mot korrekturläs-
ningen, som, särskilt vad gäller det svenska mate-
rialet, har många brister.

Avhandlingens brister kan visserligen ställas i re-
lation till de högt satta anspråken. Arbetet med de 
digitala metoderna är tidskrävande och inbegriper 
ett arbete som ständigt måste omprövas för att få 
fram ett så meningsfullt resultat som möjligt. Det 
har uppenbarligen varit en utmaning att samtidigt 
sätta sig in i tidigare forskning om digitala meto-
der, kvinnohistoria, socialhistoria och litteratur-
historia kopplad till de aktuella författarna. Om en 
bättre dialog med denna forskning visserligen va-
rit önskvärd så är det samtidigt förståeligt att den 
blivit ofullständig.

Karlsens avhandling är inte desto mindre ett väl-
kommet bidrag till den digitala forskningen inom 
litteraturvetenskapen i bred mening. Originalite-
ten i projektet ligger i försöket att anpassa Sub-cor-
pus topic modeling för en foucaultsk, arkeologisk 
diskursanalys, och där lyckas hon demonstrera me-
todens potential i beskrivningen av den norska dis-
kursen om kvinnans plats. Kapaciteten att läsa av 
diskursen under en så pass lång tid och i ett så stort 
material visar hur vi idag kan anta diskursanalysens 
utmaningar på ett nytt sätt. Det moraliska arkivet 
är också ett träffande uttryck för den diskurs om 
kvinnan som präglar perioden 1830–1880, och inte 
bara i Norge. Karlsen visar dessutom hur en brett 
förankrad diskursanalys, grundad i sakprosa som 
annars sällan läses av litteraturvetenskapliga fors-
kare, kan sättas i dialog med centrala litterära verk 
i perioden. Avhandlingen kan därför gärna ses som 
en inbjudan till detta nya digitala arbetsfält inom 
litteraturvetenskapen.

Jon Viklund


