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Inledning

Denna uppsats kommer att diskutera ämnesbegreppet inom biblioteks- och
informationsvetenskapen (B&I). Särskilt kommer den process genom vilken ett
dokuments intellektuella innehåll, dess ämne, bestäms för att sedan översättas
till ett begripligt IR-språk1 att fokuseras. Detta är en process är beroende av en
fungerande ämnesuppfattning. Detta är något som inom biblioteks- och
informationsvetenskapen, och således även i bibliotekens vardagspraxis, ofta
saknas. I synnerhet kommer ämnesbegreppet inom icke naturvetenskaplig, dvs.
humanistisk- eller samhällvetenskaplig litteratur, att uppmärksammas, något
som här kommer att exemplifieras genom avhandlingar i historieämnet. Ett
syfte med uppsatsen är att i slutändan även kunna ge förslag till förbättringar av
denna namngivningspraxis. Utgångspunkten för uppsatsen är att betrakta
biblioteket som en mötesplats och således som ett kommunikativt fält, vars
funktion är avhängig ett gemensamt språkbruk mellan biblioteket och dess
användare.

Biblioteket som kommunikativt system
Bibliotekets uppgift skulle kunna sammanfattas som att å ena sidan lagra
information och å andra sidan göra denna återvinningsbar. Men lagrings- och
återvinningsverksamhet är inget självändamål, utan syftar alltid till att svara
mot en användares behov och på så sätt utgöra ett organ för
informationsförsörjning åt någon form av användargrupp. Biblioteket, i dess
vidaste bemärkelse, som förmedlare av information skulle kunna beskrivas som
ett gränssnitt mellan samlingarna – den lagrade informations- eller
kunskapsmassan och användarna.

I en artikel i Encyclopaedia Britannica med samma namn definieras
begreppet ”Communication” som ”the exchange of meaning between
individuals through a common system of symbols”. Eftersom biblioteket är en

1 IR=information retrieval, dvs. de språk som används för informationsåtervinning; naturligt språk,
kontrollerade ämnesord eller klassifikationssystem.
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mötesplats skulle det enligt detta synsätt kunna uppfattas som ett
kommunikationssystem. Kommunikativa system brukar beskrivas med hjälp av
flödesscheman som består av boxar med beteckningar som källa, kodare,
meddelande, kanal, dekoder och mottagare, vilka binds samman av pilar.
Dessa bildar tillsammans ett gemensamt och integrerat system. Men detta
system påverkas även av det som kommunikationsteorins pionjär Claude
Shannon kallade ”noise sources” vilka verkar nedbrytande på
kommunikationssystemet: ”outside influences that dimish the integrity of the
communication”.2 Detta kan handla om olika slags störkällor som gör att ett
meddelande inte når fram i intakt skick, men det kan även röra sig om kodning
och dekodning av meddelanden som ej är i fas, vilket leder till att meddelandet
misstolkas, förvrängs och på så sätt hotar bli obegripligt.Ämnesbegreppet inom
biblioteks- och informationsvetenskapenInom bibliotekets
informationshantering är katalogen ett centralt redskap. Den innehåller
beskrivningar av olika de attribut som hos de dokument den representerar.
Katalogisering kallas i sin tur den process då data till denna katalog framställs.
Stephen P. Harter beskriver i sin Online Information Retrieval att inom
traditionell biblioteksverksamhet är katalogisering ”the name of the intellectual
process of preparing a surrogate record representing a bibliographic item [min
emfas]”.3 En katalogpost kan enligt Harter således betraktas  som ett surrogat
för en viss aspekt av det katalogiserade dokumentet. En central sådan aspekt är
dokumentets ämne, ett dokuments ”intellektuella innehåll”, dess mening.

Då ett visst ämne eftersöks, men då i vilket dokument detta innehåll finns
är okänt, är just beskrivningar av detta ämne av betydelse. Såväl
klassifikationssystem som olika slag av indexeringar av dokuments innehåll är
uppbyggda på beskrivningar av baserade på just dokuments ämnen. Trots att
problematiken kring att finna det dokument i vilket ett visst ämne behandlas
torde utgöra något av bibliotekets allra mest centrala uppgifter, är ämne ändå
inget enkelt och enhetligt begrepp inom B&I. Biblioteks- och
informationsvetaren Birger Hjørland skriver i sin Informationsvidenskabeliga
grundbegreber om ordet ”emne” att:

på trots af, at begrebet ”emne” (og des afledede begreber som ”emnedata” og
”emnesøgning”) er helt centrale i BDI-faget, og på trods af at forskellige opfattelser af
emnebegrebet har meget betydende implikationer for informationsvidenskabens teori, har

2 Från ovan nämnda artikel i EB.
3 Stephen P. Harter (1986), Online information retrieval. Concepts, principles and technics, s. 39.
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dette begreb alligevel været overordentligt svagt belyst i den informationsvidensabelige
litteratur”.

Trots att begreppet inom biblioteken har en nästan ”hundredårige historie”
sammanfattar Hjørland med att det används så flertydigt att det ”næsten er
ubrugeligt”.4 En för B&I central uppgift skulle därför behöva vara att finna en
användbar definition för begreppet ”ämne”.

Begreppet ämne
Ämne” har inom svenska en rad betydelser som omfattar såväl fysiska
grundämnen, som råmaterial för någon produkt, till lärodisciplin. I detta fall
kommer det således att användas i betydelsen av ett dokuments ”intellektuella
innehåll”, dess ”mening”. engelska ringas ämnesbegreppet inom B&I in av
begrepp som subject, topic och aboutness. Det latinska ordet subjectus betyder
enligt Webster´s ”one under authority”. Verbet subicere förklaras som ” to
throw under”. Begreppet kan således ringas med hjälp av en rumslig metafor.
Detta gäller även för de förklaringar till ämnesbegreppet inom B&I som
Jennifer E. Rowley ger i Organizing knowledge då detta liknas vid en yta:

1. an area or interest
2. an area in which an individual resarcher or professional works
3. an area in which an individual writes
4. an area of knowledge which is studied5

Det näraliggande begreppet about brukar i bibliotekssammanhang normalt
används för att ”relatera böcker till deras ämnen”.6 Hjørland beskriver i
Informationsvidenskablige grundbegreber begreppet som: ”‘Aboutness’ er
imidlertid eet blandt mange forskellige begreber om emnesanalysens genstand.
Andre begreber er dokumentets ‘betydning’, dets ‘emne’, ‘fag’, ‘genstand’,
‘reference’, ‘repræsentation’, ‘tema’, ‘topic’ og ‘vidensrepræsentation’.”7

Ett annat subject närliggande ord är topic vilket har en liknande etymologi
då dess ursprungliga betydelse på grekiska hade med ”plats” att göra. I en
uppsats kallad Formal ontology for subject skriver författarna Christopher A.

4 Hjørland (1995a), Informationsvidenskabeliga grundbegreber, København, s. 87.
5 Jennifer E. Rowley (1992), Organizing knowledge, Brookfield, s. 159.
6 Christopher A. Welty och Jessica Jenkins, ”Formal ontology for subject”, Data & Knowledge
engineering 31 (1999), s. 161.
7 Hjørland (1995a), s. 9.
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Welty och Jessica Jenkins att Aristoteles förstod topics som ”places in which a
rhetorican might look for suggestions treating his theme”. Subjects är sålunda
”things that is were placed under (thrown under) these topics”. Utifrån detta
konstaterar man sålunda att ”subjects are not the same as topics; one is the
place and the other is something located at that place”.8

Ämne beskrivs således genom rumsliga metaforer. På så sätt kan dessa
liknas vid ett begrepps förhållande till det kognitiva fält detta begrepp
beskriver. Detta kan vara belysande även för B&I, då namngivningsprocessen i
så fall skulle kunna beskrivas som ett försök att såväl finna ett dokuments
subject, som att identifiera det eller de topic under vilket det kan placeras.
Dessa topics, platser för beskrivningar av dokuments ämnen, skulle kunna
förstås som de begrepp eller de kategorier som IR-språken tillhandahåller.
Ämne kan alltså ses både som en kategori, – ett topic – och som ett attribut –
ett subject – hos dokumentet.

Namngivning av dokument är alltså centralt vid såväl indexering som
klassificering. Då Jennifer Rowley i Organizing knowledge talar om
indexeringen som en trestegsprocess bestående av:

1. Familiarization, involves the indexer becoming conversant with the
subject of the document to be indexed.

2. Analysis, involves the identification of the concepts whitin a document
which are worthy of indexing.

3. Translation, described in terms which are present in the indexing
language.9

skulle detta alltså lika gärna kunna gälla klassificering. Skillnaden mellan topic
och subject skulle kunna dock belysa skillnaden mellan klassificering och
indexering. Klassifikationssystemen skulle kunna ses som system av topics
med vars hjälp ett dokuments ämne, subject, bestäms. Vid indexering är dessa
”topics” något mer öppna, beroende på hur hårt strukturerat ämnesordsurvalet
är.

Namngivning kan således beskrivas som en kreativ process vilken, för det

första innebär att identifiera de koncept i ett dokument som är ”värda att

indexera” (eller att bestämma vad dokumentet ”handlar om”), för det andra ett

8 Christopher A. Welty och Jessica Jenkins (1999) s. 161.
9 Jennifer E. Rowley (1998), s. 159.
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översättande av detta kondensat till ett begripligt IR-språk som alltså gör

återvinning möjlig. John Farrow skiljer i en artikel mellan det han kallar

”conceptual analysis” och ”the translation stage”.10 Utifrån

namngivningsperspektivet kommer således likheterna snarare än skillnaderna

mellan indexering och klassificering att fokuseras. Skillnader härrörande att det

handlar om två slags IR-språk med olika slags egenskaper, kommer att beröras

längre fram.

Ämne som tolkning
Clare Beghtol ser namngivningsprocessen som en akt av förståelse och
tolkning. I uppsatsen Bibliographic Classification and Text Linguistics:
Aboutness Analysis, Intertextuality and the Cognitive Act of Classifying
Documents refererar hon till T. A. Van Dijk och dennes teorier för
bibliografisk klassifikation:

According to van Dijk, our understanding of a document´s aboutness results from our
ability to reduce the information in a text to manageable and therefore memorable
proportions: ”our linguistic behaviour shows that we can say that a discourse, or part of it,
was ”about” something. That is, we are able to produce other discourse, or part of
discourses, expressing that ”aboutness”, e.g. in summaries, titles, conclusions or
pronouncements in any form.”[mina emfaser]11

Namngivningsprocessen kan således sägas handla om en tolkningsprocess
vilken innebär en reduktion av ett dokument till den storlek i vilken det kan
översättas till bibliografiska data. Men en tolkningsprocess innebär även ett
inte så litet mått av osäkerhet. Ämne som katalogpost är således en beskrivning
av ett dokuments mening. Om man utifrån ett språkfilosofiskt perspektiv söker
en definition av begreppet beskrivning kan man även få en mycket pregnant
beskrivning av problematiken kring ämnesbegreppet:

Description is taken as a linguistic (textual) charateristic of an object on some of its
attributes, which can be used in language (speech) instead of the name of this subject. The

10 John Farrow (1994) ”Indexing as a cognitive process”, Encyclopedia of library and information
science, executive editor Allen Kent, vol. 53, New York, s. 155.
11 Clara Begthol (1986), ”Bibliographic Classification Theory and Texts Linguistics. Aboutness Analysis,
Intertextuality and the cognitive act of classifying documents”, Journal of Documentation, Vol. 42, No.
2, June 1986.s. 90.
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success of such use represent the degree of relvance of the parameters, on which the
description is made.12

Framgången hos, eller användbarheten av, denna beskrivning är således
beroende av relevansen hos de parametrar med vilka beskrivningen gjorts.
Denna ovanstående definition rymmer i ett nötskal hela denna uppsats
övergripande frågeställning: hur kan en beskrivning göras framgångsrik, vilka
är de parametrar hos ett visst dokument som bör lyftas fram för att göras
sökbara?

Naiv realism vs. Lingvistik
Enligt Hjørland har inom B&I:s ämnesbegrepp alltid funnits ett ”dilemma
mellem at opfatte et dokuments emne som en iboende egenskab ved
dokumentet på den ene siden, og på den anden opfatte et dokuments emne som
mere eller mindre bestemt af brugerens behov [...]”.13 Detta är således två i
grunden helt motsatta förståelser av begreppet. Den första uppfattning om ämne
som något i dokumentet inneboende kan även beskrivas som utgående ifrån en
”naiv” ståndpunkt:

From a naive point of view the concept of ‘subject’ or ‘subject matter’ poses no problem: it
is rather obvious what subjects are. The book general psychology has quite naturally the
subject ‘psychology’, and the Cambridge History of England has ‘history’ as this subject,
which can be further subdivided if one wishes to do so into ‘world history’ and the ‘history
of England’.14

Enligt Hjørland motsvaras detta delvis av ”a child’s lack of differentation
between linguistic forms and meanings”. 15Hjørland använder det filosofiska
begreppet ”naiv realism” för att beskriva denna hållning. Enligt Anders
Wedberg brukar den naiva realismen utryckas ungefär som att ”den materiella
verkligheten är oss direkt given i våra varseblivningar”.16 Naiv realism kan i
detta sammanhang beskrivas som en hållning som inte tillåter någon större
diskrepans mellan observationerna och de observerade tingen.

12 Definition lånad från Maim Lebedev: Thruthfulness of linguistic meanings and semantics of transition
from description to explanation <http://www.philosophy.ru/lebedev/texts/expl.html>, nedladdat 2001-04-
03.
13 Hjørland (1995a), s. 90.
14 Hjørland (1992), ”The concept of ’subject’ in information science”, Journal of documentation, vol. 48,
no. 2, June (1992), s. 172.
15 Hjørland (1992), s. 173.
16 Anders Wedberg (1970), Filosofins historia: nyare tiden till romantiken, Stockholm, s. 127. Wedberg
polimiserar senare med denna definition, men för detta syfte är den tillräckligt exakt.
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Denna problematik kan även belysas utifrån ett språkvetenskapligt
perspektiv. En ofta nämnd startpunkt Ferdinand de Saussure och Kurs i allmän
lingvistik från 1916. I detta verk fastslås det i grunden godtyckliga förhållandet
mellan tecknet och det betecknade. Enligt Saussure finns inget som förbinder
det fonetiska hos språket, själva språkljuden, med de företeelser och begrepp
som de i olika kombinationer bygger upp. Vad som ändå gör att vi kan förstå
varandra, att språk, att kommunikation över huvudtaget är möjligt, är de
konventioner och överenskommelser som bygger upp en språkgemenskap.
Samtidigt är dessa överenskommelser inget homogent fält, utan befinner sig
ständigt i, ofta omärklig, rörelse som gör att begrepps innebörder förskjuts och
förändras, dvs. det som i modellen för ett kommunikativt system kallades
”brus”.

Inom lingvistiken talas även om hur ett visst begrepp täcker in ett
innehållsmässigt område. Någon företeelse hamnar klart och tydligt under det,
medan andra faller utanför, medan en tredje kan utgöra ett gränsfall. Vad som
styr detta är återigen konventioner. Ett ords begreppsmässiga innebörd kan t.ex.
växla från en landsända till en annan eller från en tid till annan.

Den naiva realismen bortser således från hela denna problematik då den ser
förhållandet mellan tecknet och det betecknade som oförmedlad. I denna
uppsats kommer jag att i fortsättningen använda begreppet för att beteckna
tendensen att i första hand betrakta det avhandlade objektet som ett dokuments
ämne, medan de teoretiska och metodologiska ”glasögon” genom vilka
observationen görs tenderar att bli osynliga.

IR-språk och ramförståelse
Förståelse är inom hermeneutiken alltid beroende av en kontext, av en
förförståelse. John Farrow skriver i den tidigare nämnda artikeln att en texts
mening skall ses som ”related inferentially to our knowledge of the world”.
Denna förförståelse kan enligt Farrow beskrivas som ett ”subsystem
(frame/schema) of knowledge about some phenomenon in the world”.17 Det
innebär alltså att det hos indexeraren finns en på förhand föreliggande kognitiv
struktur till vilken dokumentets innehåll kan anknyta. Även Clare Benghtol
talar i den tidigare nämnda texten om ”frame knowledge” som utgör de ”extra-

17 John Farrow  (1994), s. 159.
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textual knowledge of all kinds” vilka utgör de ramar med vars hjälp vi förstår
en text.18

Till dessa ramars egenskaper hör att de samtidigt som de utgör en
nödvändig förutsättning för förståelse även sätter gränser för densamma. Men
även de språk till vilka ett dokuments innehåll skall översättas utgör ramar, då
olika slags IR-språk lämnar olika hög grad av frihet till den som namnger
dokumentet. Tydligast visas väl detta i klassifikationssystemen där de på
förhand givna kategorierna är de enda som står till buds för att beskriva ett visst
objekt.

Men det finns en skala av IR-språk av olika komplexitet och stränghet vilka
ligger till grund för beskrivningar av dokument. Dessa kan ordnas efter en
löpande skala från det man brukar kalla ”naturliga språk” till ”kontrollerade
vokabulär”. Stephen P. Harter visar detta i en skiss:

Natural Language Approaches

Article, full texts     \

Abstracts \

Titles \

Identifiers (Phrases and keywords) \

Descriptors \

Subject headings \

Hierarchial classification \

Controlled Vocabulary Approaches19

När det talas om ”subject headings” avses det vi brukar kalla ”ämnesordlista”.

Klassifikationssystemet som ett kunskapsuniversum
De enligt ovanstående lista mest rigida språk på vilket ett dokument beskrivs är
alltså de hierarkiska klassifikationssystemen, t.ex. SAB och DDC. Dessa
brukar även kallas för universella klassifikationssystem. Då dessa även ofta
utgör grunden för bibliotekens hylluppställningar är dessa samtidigt kanske de
allra tydligaste exemplen på den kognitiva strukturen hos biblioteket. Då SAB-
systemet i det följande ses som det tydligaste uttrycket för bibliotekets

18 Bengthol (1986), s. 89.
19 Stephen P. Harter (1986), s. 44.
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ämnesuppfattning, kan det vara värt att något dröja vid dessa
klassifikationssystem som ju samtidigt alltså kan betraktas som uttryck för
bibliotekets ramförståelse av ett ämne.

Joacim Hansson skriver i sin avhandling om SAB-systemet, apropå dessa
universella klassifikationssystem, att dessa ”tar sin utgångspunkt i ett holistiskt
formulerat ’ämnesuniversum’ eller ’kunskapsuniversum’ som i princip inte har
någon yttre gräns för det antal ämnen som kan struktureras inom det.”20

Klassifikationssystemen tänks således utgöra en enhetlig som på samma gång
flexibel förvaringsplats för allt möjligt vetande. Hansson urskiljer tre
grundinställningar i diskussionen kring klassifikationssystemen:

1. Ett klassifikationssystem korresponderar mot ett ”kunskapsuniversum”
vars struktur existerar objektivt och evigt.

2. Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samlade vetande i
världen.

3. Ett klassifikationssystem korresponderar mot det samhälle i vilket det
tillkommer och fungerar.21

Dessa utgör således modeller i vilka allt, befintligt och kommande, vetande är
tänkt att kunna systematiseras och lagras, men uttrycker samtidigt
betydelsebärande strukturer vilka kan sägas korrespondera mot något som
”sträcker sig utöver innehållet i de primärdokument som skall
klassificeras”.22Klassifikationssystemen utgör alltså i sig själv färdiga
kunskapsstrukturer.

En slutsats av detta är att klassifikationssystemen inte kan ses isolerade från
en bestämd kunskapssyn, utan är delar av den. Själva denna universalistiska
ambition kan även tänkas avslöja den grundinställning som ser kunskap som
något homogent, och således vara ett uttryck för såväl en naiv realism som
positivism. Då klassifikationssystemen i första hand tycks samla vetande kan
här skönjas en implicit positivistisk förståelse av detta samlande vetandes
ständiga expansion. Men denna expansion äger rum inom en redan fixerad
berättelse. Det problematiska för klassifikationssystemen är vad som händer då
vetande produceras inom nya kategorier, samtidigt som gamla kategorierna

20 Joacim Hansson (1999) Klassifikation, bibliotek och samhälle: En kritisk hermeneutisk studie av
”Klassifikationssystem för bibliotek”, Borås, s.15.
21 Hansson (1999), s.31f.
22 Hansson (1999), s.31f.
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hotar bli obsoleta. En fråga som denna uppsats indirekt berör, är om, och i så
fall hur och i vilken utsträckning, det faktum att dessa system genom att utgöra
kunskapsuniversum vilka tycks avspegla en värld som inte längre finns,
påverkar deras duglighet som redskap för kunskapsåtervinning?

Sammanfattningsvis kan således sägas att ämne är något som inom B&I
kan ses utifrån ett lingvistiskt perspektiv. För sin namngivningspraxis är
biblioteket beroende av IR-språk, vilka i olika utsträckning, själva bär på
föreställningar om det ämne som skall namnges.

Sätts så detta in i den tidigare presenterade kommunikativa gemenskap
vilken handlar om utbyte av tecken, om symbolisk interaktion, inom ett givet
språksystem kan tre problem skönjas, vilka på något sätt måste lösas för att en
kommunikation skall vara effektiv:

För det första måste, när klassifikationssystemen talar om ett ämne behöver
både namngivaren och den som kommer att använda systemet vara överens om
vad som utgör detta ämne och hur det kan begränsas mot andra
omkringliggande ämnen.

För det andra måste, för att kunna placera det under en viss kategori,
samsyn råda om vad som är ett visst dokuments ämne.

För det tredje måste en samsyn råda om vilka dimensioner av detta ett
dokuments ämne och vilka av dess bärande koncept som anses vara så
betydelsefulla att bör namnges.

Ofta brukar dock klassificering sättas i motsats till indexering. Index är ett
latinskt ord som betyder ”angivare” eller ”pekfinger”. Indexering är den
process, som förstådd utifrån Rowley, skulle kunna betraktas som
identifierandet av ett dokuments viktigaste koncept, samt översätta detta till ett
IR-språk. Genom att göra dessa sökbara i en databas pekar de alltså på ett visst
dokument. I denna uppsats kommer dock likheterna snarare än att
uppmärksammas, vad som istället intresserar är främst hur ett dokuments ämne
beskrivs, inte det sätt på vilket bibliografiska data sedan organiseras i
katalogen.

Jag vill i detta sammanhang se en grad-, snarare än en artskillnad, mellan de
båda ansatserna. Som ramar för beskrivningen av ett ämne kan man dock säga
att ju mer formaliserat ett system är, desto mer bär det en egen meningssfär
vilken även kommer att bestämma gränserna för och på så sätt påverka
namngivningen.
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Domänanalys som metod

Vem är brukaren?
IR-språken kan således ses som en väsentlig del av det kommunikativa fält
biblioteket utgör. Detta kanske tydligas genom klassifikationssystemets
kategorier som ger de ramar, de topics, vilka inom dessa system bestämmer vad
som kan sägas och inte. Dessa kategorier sågs även i förra avsnittet som
sprungna ur en speciell kunskapssyn. Då dessa kategoriers förhållande till
verkligheten jämfördes med det lingvistiska tecknets i grunden arbiträra
förhållande till det betecknade, framstår behovet av gemensamma konventioner
för att kommunikationen skall fungera. I detta fall att synen på ett ämne
överensstämmer mellan bibliotek och brukare.

Då hänvisandet till ämne som något i dokumentet inneboende av olika skäl
inte går att åberopa, måste denna fråga ställas genom en komparativ ansats där
å ena sidan bibliotekets praxis och å andra sidan brukarens
ämnesföreställningar jämförs.

Den ena polen i detta kommunikativa fält, biblioteket, har redan delvis
identifierats genom IR-språken ämnesordslistor och klassifikationssystem som
ramar för kommunikationen. Men den andra polen i det kommunikativa fältet,
användaren, brukaren, är svårare att identifiera. En stor metodologisk fråga
inom B&I, som även – som det skall visa sig – kan ses som sammanlänkad
med ämnesbegreppet, är att identifiera denna användare.

Att se ”ämne” som något i dokumentet inneboende visade sig alltså av en
rad olika skäl vara problematiskt. När Harter skrev om att bestämma ”what the
document is about” poängterade han istället att detta alltid görs ”from the
perspective taken”, att:

an index record for a document is a concise representation, or surrogate, of the document
from a particular point of view. This ‘point of view’ is what ties the indexing process to the
retrieval process”[min emfas].23

23 Stephen P. Harter (1986), s. 40.
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I detta sammanhang något som kan förstås som att det finns ett antal alternativa
perspektiv att välja bland, att det surrogat för ett dokument som indexorden
utgör inte kan ses som några objektiva konstanter, utan är just utsprungna ur ett
speciellt perspektiv. Ett för B&I användbart ämnesbegrepp tycks sålunda vara
avhängigt en förståelse av vem brukaren är. Ett sätt att se på ämnet skulle alltså
kunna vara att identifiera det som ett uttryck för en användares behov. Men
vem är denna brukare?

Domänanalys
Inom B&I brukar denne brukare ofta försökas identifieras genom olika slags
användarstudier, genom att på olika sätt studera den enskilde användarens
behov och beteenden. Hjørland kallar i sin avhandling Emnerepresentation og
informationssøgning: bidrag til en teori på kundskapsteoretisk grundlag detta
för ”metodologisk individualism”, att studera verkligheten som ”summan af
individernes enkelterkendelser”.24 Hjørland beskriver metodologisk
individualism inom B&I som en uppfattning av vetande som bestående av
mentala tillstånd. Men att uppfatta ämne som i sista hand avhängigt psykologi
tycks mig som en alltför hårt dragen reduktionism. Hjørland skriver att
informationsvetenskpapens intresse istället ligger i att ”forbinde
vidensdomœner med individuelle forhold”.25

Ett alternativ skulle enligt Hjørland vara att utgå ifrån en ”metodologisk
kollektivism”, att se ämne främst som en kulturellt/social produkt eller process.
Att se vetande som något som uppstår i ”menneskeligt sammarbejde og
kommunikation”.26 Hjørlands förslag till hur detta låter sig göras är genom
domänanalysen.

En central tes i Hjørlands avhandling är att ”ämne” inte utgör någon
dokumentets inneboende egenskap, utan istället är dess ”erkendelsesmæssige
potentialer”; dess ”epistemologiska potentialer”, att det således alltså är
identiskt med den kunskapspotential det kan ha för olika användargrupper. För
Hjørland utgör domänanalysen den utgångspunkt som förmår lösa upp
problematiken genom att: ”Disse potentialer erkendes och beskrives ikke først
og fremmest via en undersøgelse af ‘permanente, iboende træk ved viden’ eller
af forfatterens eller brugernes individuelle, subjektive intresser, viden og

24 Birger Hjørland, (1993) Emnerepresentation og informationssøgning: bidrag til en teori på
kundskapsteoretisk grundlag, Borås, s. 135.
25 Birger Hjørland, (1993), s. 134.
26 Birger Hjørland, (1993), s. 137.
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behov, men derimod ved en domænanalyse, der inkluderer en
videnskabsteoretisk, videnskabssociologisk og videnskabshistorisk analyse af
det pågældene vidensdomæne[min emfas].”

Vad Hjørland förespråkar som metod inom biblioteks- och
informationsvetenskapen är sålunda analyser av det han kallar
”kunskapssdomäner”. Med detta menar Hjørland ”først och fremmest fag
(f.eks. medicin), men begrepet er bredare och kan omfatte videnskapsområder,
de ikke er institutionaliseret som fag.”27 En analys av ett visst dokument skall
alltså göras i förhållande till det informationssystem, dvs. ämne i vid
bemärkelse, i vilket det är insatt: ”En emneanalyse er en fortolkning af et
dokuments (eller en informationsentitets) potentialer i forhold till et givet
informationssystems erkendelseintresser, der foretages i en given historisk,
kulturel, faglig og pragmatisk kontekst”.28

Domänanalysen innebär att se vetandedomänen som en social, historisk,
epistemologisk realitet. Hjørland talar om domänanalys som, dels en analys av
hur vetandet förmedlas mellan olika inom- och utomdisciplinära instanser, dels
en analys av ”vetenskapsteoretiska analyser av mål, epistemologi och
teoribildningar”. Utifrån detta synsätt är det sålunda vetandedomänen själv, sett
som en helhet, som utgör utgångspunkten för hur kunskap inom densamma bör
organiseras av biblioteken.

Hjørland talar om begreppet domänanalys, som studiet av ”knowledge-
domains as thought or discourse communities, which are parts of society´s
division of labor.”29. Han talar om ”knowledge organization, structure,
cooperation patterns, language and communication forms, information systems,
and relevance criteria”.30

Till Hjørlands poänger hör att en vetandedomän främst uttrycker en social
verklighet, således är för Hjørland den konkret gestaltade vetenskaplig
praktiken vägledande.

När Hjørland talar om domänanalys inom biblioteks- och
informationsvetenskapen menar han alltså att dess centrala element bör utgöras
dels av undersökningar av hur vetande förmedlas inom ett fack, mellan olika
fack, samt mellan fack och offentlighet, dels av vetenskapsteoretiska analyser
av mål, epistemologi och teoribildningar. På ett annat ställe beskriver han att

27 Birger Hjørland, (1995a), s. 427.
28 Birger Hjørland (1993), s. 38.
29 Hanne Albrechtsen och Birger Hjørland (1995b), ”Toward a New horizon in information science:
domain-analysis”, Journal of the american society for information science, 46(6) 1995, s. 400.
30 Hanne Albrechtsen och Birger Hjørland (1995b), s. 400.
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”en typisk domänanalys omfattar litteraturen inom området, i vilka former den
publiceras, nationella och internationella kontakter, citationsmönster,
spridning, olika paradigm, kunskapsorganisation, interdisciplinära utbyten och
liknande företeelser.”31

I denna uppsats kommer jag att ansluta mig till Hjørland och låta
domänanalysen vara det verktyg genom vilket brukaren kommer att definieras.

Men vetandet manifesterar sig olika sätt på olika nivåer i samhället.
Hjørland använder begreppet ”vidensrepraesentation” och föreslår utifrån ett
samhällsvetenskapliga perspektiv fyra nivåer för denna:

1. En allmän nivå där exempelvis en kultur besitter och producerar ett
bestämt vetande. Detta är något som även kan yttra sig på olika sätt i
olika samhällsklasser. Detta innebär att det vetande som yttrar sig inom
vetenskapliga discipliner ej nödvändigtvis behöver avspegla ett
samhälles vetande.

2. Primära informationssystem av i huvudsak akademiska avhandlingar
och facktidskrifter, monografier, konferenspapper osv. Hjørland
poängterar att denna primärlitteratur aldrig utgör ett enkelt lager, utan
utgör lager på lager av representationer.

3. Sekundära informationssystem som består av bibliografier, databaser,
handböcker etc.

31 Birger Hjørland (1997), Information seeking and subject reperesentation. An activity theoretical
approach to information seeking, Connecticut & London, cit från Anna-Stina Samuelsson, Feministisk
forskning: ett förslk till en domänanalys av en mindre del av fältet, Magister uppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/ Biblioteks- och informationsvetenskap 2000:4, Borås
2000, s. 9.
Detta kan även belysas genom de ”allmänna typer av faktorer” som enligt Bengt Molander i
Vetenskapsfilosofi: en bok om vetenskapen och den vetenskapande människan avgränsar en vetenskap
från en annan:
1. En viss utbildning, som tillhandahåller och definierar den minimikompetens, både praktisk och

teoretisk, som krävs för av en forskare på området.
2. En allmän avgränsning av studieobjektet, dvs. av de aspekter av verkligheten man försöker öka och

förbättra sina kunskaper om.
3. En mängd bakgrundskunskaper om studieobjektet, inhämtade från läroböcker och klassiska skrifter (i

betydelsen för ämnet banbrytande).
4. Regler för val av material och för hur olika material skall behandlas för att man skall vinna kunskap

om studieobjektet. Kort sagt: de accepterade metoderna och sätten att resonera.
5. Ett antal förebilder och ideal: stora föregångare och mönsterbildande forskningsansatser. Också: ett

antal skräckexempel.
6. En uppbyggd social och ekonomisk organisation som skall garantera fortlevnad, fortsatt forskning

och helst expansion.
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4. Dessa sekundära informationssystem betjänar sig i sin tur av särskilda
språk för informationsåtervinning som finns i ex. tesaurer. Och dessa i
sin tur representerar facket på ett mer eller mindre adekvat sätt.32

Vetande kan utifrån denna modell se ut på olika sätt beroende på den nivå det
betraktas, exempelvis kan således historiskt vetande se ut på olika sätt på olika
nivåer i ett samhälle. Vad denna uppsats kommer att fokusera är dock helt och
hållet det ”primära informationssystemet”.

Av de tjugotvå träffar på ”domain analysis” som gavs i databasen LISA var
ganska många orienterade åt computer-science. Vid en sökning på internet gav
begreppet en stor träffmängd beroende på att begreppet just används inom
mjukvaruframställning. Inom B&I dominerar två uppfattningar om
domänanalys, den ena grundar sig på studiet av litteratur är medan den andra är
mer kunskapsteoretiskt orienterad. Till den första riktningen får en i uppsatsen
citerad forskare, den kanadensiska Clare Begthol, räknas. Till en mer
kunskapsteoretiskt inriktad forskning räknas Birger Hjørland. Sin uppfattning
av domänanalysen som ett redskap i ämnesförståelsen har han framfört i sin
tidigare nämnda avhandling, men även i en rad artiklar, ibland tillsammans
med Hannes Albrechtsen.

I Libris ger ”domänanalys” två träffar vilka båda gäller magisteruppsatser
från Borås: Anna Löfgrens Informationsåtervinning på ett specilabibliotek för
tvärvetenskaplig forskning från 1996 vas syfte sägs vara att undersöka huruvida
domänanalysen kan användas för att organisera samlingar. För att ta reda på
detta använder sig författaren av intervjuer och användarobservationer.
Resultatet av undersökning skulle kunna sägas vara att namngivning av
dokument måste ta hänsyn till de kunskapsdomäner till vilka biblioteket hör.
Den andra uppsatsen är Anna-Stina Samuelssons Feministisk forskning: ett
försök till domänanalys av en mindre del av fältet från 2000, där en
domänanalys av feministisk forskning utförs genom intervjuer med forskare där
frågor ställs om bl.a. vilka dessa anser vara fältets ledande teoretiker, men även
om hur information sprid inom fältet. Ämnesbegreppet undersöks i detta fall
utifrån en forskargrupps konkreta vanor. En slutsats är att
kunskapsorganisationen behöver utvecklas för att tillfredställa fältets behov. I
jämförelse med dessa kommer denna undersökning istället mer att jämförande

7. Organiserade former för kommunikation mellan forskare inom samma ämnesområde (seminarier,
kongresser, tidskrifter osv.); och som en aspekt av detta: en gemensam begreppsapparat.

32  Hjørland (1995a), s. 437 f.
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fokusera den konkreta namngivning som parallellt utförs av biblioteken och
själva domänen.
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Källmaterial

För undersökningen av en vetandedomän har jag valt att använda mig av dess
doktorsavhandlingar. Tanken är att just avhandlingar visar tendenser i aktuell
forskning, samtidigt som dessa tas om hand och namnges och kategoriseras av
biblioteken. Då den komparativa ansatsen är central är det av vikt att finna ett
källmaterial som både namnges av biblioteket och domänen själv.
Undersökningsmaterialet kommer således i huvudsak att utgöras av samtliga
avhandlingar i historia från Uppsala universitet framlagda 1997–1999. Val av
ort är godtyckligt, idealet hade naturligtvis varit ett vidare källmaterial, dock är
en magisteruppsats utrymme begränsat.

Dessutom kommer i förekommande fall undersökningen att ta stöd av
recensioner när det gäller att undersöka fackets egen förståelse av de
undersökta avhandlingarna. Denna empiriska undersökning kommer sedan att
tolkas utifrån teori- och metodlitteratur.

Källmaterial som skulle kunna beaktas, främst i syfta att identifiera
alternativa kategorier för beskrivning av historieämnet skulle kunna var sådana
som framställts för olika slag av historiografiska undersökningar, t.ex. Conny
Bloms i Doktorsavhandlingarna i historia 1890–1975. En kvantitativ studie
eller de som finns i databasen SAFIR. Då syftet dock inte varit att föreslå
förändringar i SAB har dessa ej beaktas. Dock behöver en mer utförlig
domänanalys noggrannare analysera bl.a. såväl tidskrifter som
konferensrapporter för att bättre kunna beskriva domänen.

Uppgiften
Uppsatsens övergripande frågeställning är således att utifrån B&I finna ett svar
på frågan ”Vad är ett ämne?”. I detta fall ”Vad är ‘historia’?”. Detta kommer
att sökas genom att jämföra ämnesuppfattning och namngivningspraxis dels
hos biblioteket, dels hos historiedomänen, något som således innebär en
deskriptiv ansats.

Ämne är dessutom något som inom B&I kan betraktas ur två perspektiv,
dels som en kategori, som i de begrepp IR-språken tillhandahåller, dels som ett
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attribut hos det enskilda dokumentet. Båda dessa perspektiv kommer att
beaktas. Men då olika företeelser kommer att undersökas resulterar detta i en
viss metodologisk polyfoni med domänanalysen som utgångspunkt.

För det första kommer alltså föreställningen om ämne som kategori att
undersökas, detta utifrån biliotekens klassifikationspraxis. Detta kommer att
göras utifrån såväl domänens som bibliotekets perspektiv, vilka
undersökningen igenom kommer att jämföras. Den första delundersökningen
kommer att utifrån en presentation av avhandlingarna och deras teman
förstådda utifrån dels abstrakt, nyckelord (dvs. keywords, något som i det
följande alltid syftar på avhandlingarna, till skillnad från ämnesord vilket alltid
syftar på indextermer i Libris), titlar och undertitar, dels utifrån i
förekommande fall recensioner i fackpress. Dessa teman kommer så att
jämföras med den klassificering avhandlingarna getts i Libris.

Den andra delundersökningen, som delvis anknyter till den första, kommer
att fokusera de kategorier SAB tillhandahåller för namngivning av dokument
inom historiedomänen. Detta genom att kategorierna jämförs med sådana som
domänen själva explicit ger uttryck för i främst avhandlingstitlar och
nyckelord. Utifrån dessa kategorier kommer jag i den sammanfattande
diskussionen att försöka härleda en speciell historiesyn. De kategorier som
kommer att betraktas är främst tilläggen för tids- respektive platsbestämning.

För det andra kommer ämne som attribut av dokumentet att undersökas,
dvs. det sätt på vilket det enskilda dokumentet namnges, genom en
undersökning av indexering. Det har även i det föregående berörts, men i denna
delundersökning så är det indexeringstermer som kommer att studeras. Det
kommer att göras genom att jämföra de ämnesord som är sökbara i Libris med
de nyckelord som författarna själva fogat sina avhandlingar. Vad som särskilt
intresserar är de olika aspekter av en avhandlings ämne som anses så bärande
att de lyfts fram.

För det tredje kommer så den konkreta domänen att undersökas i fråga om
vilka relationer till omkringliggande ämnen som finns. Syftet är att på så sätt
komplettera domänanalysen och på så sätt klarare förstå hur historiedomänen i
praktiken ser ut, för att sålunda kunna besvara frågan om vad som är ett ämne.
Denna kommer sedan att mynna ut i en avslutande diskussion där domänens
respektive bibliotekens ämnesuppfattningar jämförs.

Men denna första deskriptiva ansats leder osökt över i den normativt
orienterade frågan om vad ett ämne borde vara inom B&I?”. Denna skall jag
försöka besvara i en avslutande del. Syftet med denna är att inom existerande
ramar för namngivning av dokument föreslå förbättringar. Fokus blir här
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indexeringspraxis, då en förändring av SAB:s kategorier skulle få alltför stora
konsekvenser. I denna uppsats kommer själva kategorierna endast att diskuteras
generellt.

Vad som i denna sista del främst intresserar är hur en, utifrån en reflekterad
ämnesuppfattning, mer konsistent och heltäckande indexering skulle kunna se
ut. Det svar som kommer att ges är baserat på narratologin som ett analytiskt
redskap för förståelsen av en text som en hierarkiskt organiserad helhet. Detta
kommer mer detaljerat att diskuteras i samband med själva
förbättringsavsnittet.

Avhandlingarna
I det följande kommer de avhandlingar som undersökningen bygger på att
presenteras genom att återge hur facket självt, på det mest komprimerade sätt,
beskriver avhandlingarnas ämnen. Utgångspunkten är hur detta ämne beskrivs i
titlar, undertitlar, abstracts och nyckelord samt, i förekommande fall,
recensioner. Vad som särskilt intresserat mig är den nästan obligatoriska sats i
vilken författaren eller recensenten skriver ”denna avhandling
behandlar,handlar om, syftar till, etc”.

Gudrun Andersson (1998) Tingets män och kvinnor. Genus som norm och
strategi under 1600- och 1700- tal. Utgångspunkten för avhandlingen är enligt
abstract insikten att ”gender is an important element in the construction of a
society”. Det konkreta sammanhang i vilket detta är insatt är ”the early modern
states endeavour to impose discipline and control”. Att ”tinget” nämns i titeln
indikerar denna koppling till juridiska spörsmål och ”män och kvinnor” ett
genusperspektiv. Genusperspektivet understryks dessutom i underrubriken där
det talas om ”genus som norm och strategi”.

Avhandlingens syfte formuleras av författaren som: ”This thesis analyses
the construction of gender in the light of existing norm system and, in
particular, legal practice.” Man skulle således kunna säga att vad avhandlingen
utifrån detta ”handlar om” är framväxten, eller ”konstruktionen”, av en
könsordning, ett genussystem inom en disciplineringsdiskurs i det
”tidigmoderna” samhället. En recensent i Historisk tidskrift lyfter även fram
avhandlingens avsikt att ställa detta genussystemen jämte andra normsystem,
att ”fånga komplexiteten i samspelet mellan olika normsystem samt i vad som
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är avgörande i olika situationer”.33 I avhandlingens inledning diskuteras även
kring olika aspekter av ”konstruktionen av genus”34, och för att kunna
operationalisera frågeställningarna kring genus använder sig författaren av
begrepp från Bourdieu: kapital, habitus och symboliskt kapital.35Avhandlingens
källmaterial är främst domböcker, och i abstract står det hur olika fall i den
lokala domstolen ”reflects the differents spheres – social, political and
economic – of the surrounding society”.

Dag Blanck (1997), Becoming Swedish-American. The construction of an
ethnic identity in the Augustana Synod, 1860–1917. Avhandlingen ”examines
the construction of an ethnic identity in the Swedish-American community”.
Således åter en undersökning av konstruktionen av ett abstrakt begrepp, denna
gång av en identitet; att bli svensk-amerikan. Avhandlingens utgångspunkter
sägs vara ”discussions of the nature of ethnic identity, the role of ethnic
leadership, and the process of nation-building and nationalism in 19th century
Europe and America”.

Platsen för denna konstruktion är som framgår av titeln den
nordamerikanska Augustanasynoden. Avhandlingens fokus är riktat mot
synodens utbildningsinstitutioner, mot dess bokutgivning och ”the construction
of a Swedish-American history” som i denna utgivning manifesterades.
Källmaterialet utgörs främst av denna bokutgivning.

De tre frågor som avhandlingen ställer är hur en etnisk identitet
utvecklades, vad den bestod av och hur den kunde komma till. En recension
framhåller även avhandlingens förtjänst att ”develop and refine theories and
methods of studying national and ethic construction”.36

Helene Carlbäck-Isotalo (1997), Att byta erkännande mot handel. Svensk-
ryska förhandlingar 1921–1924. Enligt en recension handlar avhandlingen om
”bakgrunden till Sveriges erkännande av Sovjetunionen 1924” och författarens
syfte sägs vara att ”undersöka hur de svenska statsmakterna hanterade den s.k.
”ryska frågan”. Syftet är alltså uttalat empiriskt, att ”klarlägga
förhandlingsförloppets komplicerade struktur”.37 I abstract skriver författaren
att ”The thesis analyzies ideological and political motives behind the different

33 Christer Ahlberg, Historisk tidskrift 2000:2 s. 257 ff.
34 Andersson s. 22 ff.
35 Andersson s. 31.
36 Orm Överland, Historisk tidskrift 1999:1, s. 101 ff.
37 Gunnar Åselius, Historisk tidskrift 1998:3, s. 438 ff.
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attitudes of the two governments in power during the investigated period”.
Avhandlingens ämne skulle således i detta fall kunna beskrivas som ett
händelseförlopp.

Gunnel Cederlöf (1997), Bonds lost. Subordination, conflict and
mobilisation in rural south India c. 1900–1970. Enligt abstract undersöker
avhandlingen ”the transformation of rural relations in the highlands of south
India during a period of rapid agricultural change”.

Avhandlingen bygger på ”a combination of a variety of government,
mission and oral sources”. Det handlar således om en förändring av sociala
relationer och anslaget tycks vara främst empiriskt. Begreppen ”economic”
respektive ”social rationality” längre ner i abstract skulle kunna tyda på ett
weberskt angreppssätt, dock finns inget av sociologen i litteraturlistan. I
inledningen sägs avhandlingens syfte vara en rekonstruktion; ”the purpose here
is to reconstruct the relationship between those who worked on the farms, but,
so to speak, met on the opposite sides of the vavalai; the owner, employer and
dominant, on the one side, and the labourer, skilled and dependent, on the
other”.38 Men metoder för denna rekonstruktion ges dock ingen framträdande
plats, vare sig i abstract, nyckelord eller innehållsförteckning.

Ylva Hasselberg (1998), Den sociala ekonomin. Familjen Clason och
Furudals bruk 1804–1856. Abstract inleds med frågan ”how does historical
change occur?”. Detta anlägger ett brett metaperspektiv som konkretiseras i
förvandlingen av Furudals bruk från traditionellt järnbruk till en komplex
produktionsapparat. Där står även att ”The purpose of the thesis is to study the
question why this change occured, and what rationality lay behind economic
action.” Författaren anknyter vidare till Max Weber och begreppet ”the spirit of
capitalism”. Vidare fokuserar abstract personen I. G. Clason i samband med
begreppen ”network logic” och ”network rationality”.

Utifrån detta skulle man kunna tala om en avhandling som behandlar de
olika slags rationaliteter som är vägledande i en process av förändring.

Marie Lennersand (1999), Rättvisans och allmogens beskyddare. Den
absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680–1730. Vad
avhandlingen behandlar är ”the actions of the absolute state to legitimise and

38 Cederlöf, s. 2.
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strengthen its power”. I detta fokuserar avhandlingen kommissionerna, vars
funktion beskrivs som ”a tool for communication” mellan centrala och lokala
maktcentrum.

Kommissionernas syfte var enligt baksidestexten att ”rannsaka
landshövdingar och lägre tjänstemän”. Den fråga som ställs i bokens
baksidestext är: ”Skulle kommissionerna hjälpa bönderna att bli av med sina
plågoandar, eller fanns det andra, outtalade, mål?”. Vad som beskrivs är
således förhållandet mellan centrala och lokala makthavare under en tid då den
centrala makten stärkte sina ställningar.

Martin Melkersson (1997), Staten, ordningen och friheten. En studie av den
styrande elitens syn på statens roll mellan stormaktstid och 1800-talet.
Avhandlingens syfte sägs vara ”[...] att göra en systematisk och övergripande
studie av hur den styrande elitens syn på statens roll förändrades mellan
stormaktstiden och 1800-talets mitt. [---] Avsikten är att finna, systematisera
och föra fram de principiella uppfattningar om den statliga verksamheten som
hade betydelse för det faktiska beslutsfattandet.39 I abstract står: ”The aim of
this thesis is to study the ideas among the ruling elite concerning the concepts,
scope and limits of state activity in Sweden between the 17th century and the
middle of the 19th century.” Detta studeras utifrån hur dessa idéer yttrade sig i
politiska diskussioner. Särskilt studeras diskussioner kring regeringens
reglering av ekonomin samt bok- och tidningscensuren.

Leos Müller (1998), The merchant houses of Stockholm, c. 1640–1800. A
comparative study of early-modern entrepreneurial behaviour. The merchant
houses of Stockholm, c. 1640–1800. Avhandlingen analyserar ”the
entrepreneurial behaviour of the Stockholm merchants in the early-modern
period”. Två handelsfamiljer, Momma-Reenstierna och Grill, studeras och
jämförs. Avhandlingens syfte är att spåra ”the typical pattern of the
entrepreneurial behaviour and how it changed between the mid-seventeenth and
mid-eighteenth centuries”.

Det är således entreprenörskap som fokuseras. I recensionen i Historisk
tidskrift skrivs att studiens utgångspunkt är ”att använda entreprenörsbegreppet,
eller kanske snarare begreppet entreprenörskap, i en diskussion om de stora
svenska handelshusens betydelse under den tidigmoderna perioden”, och dess

39 Melkersson, s. 13.
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huvudsakliga syfte att studera de roller som handelshusen i Stockholm hade i
övergången från feodalism till kapitalism”.40 Att det är ”the entrepreneurial
behavouir” anger ett aktörsperspektiv. Drivkraften bakom köpmännens
agerande sägs vara ”social reproduction”. Recensenten skriver att ”begreppen
socialt kapital och sociala nätverk härleds ur denna koppling mellan
entreprenörskap och sociala nätverk”.41 I titeln framhålls dessutom
komparationen som metod.

Linda Oja (1999), Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och
1700-talets Sverige. Syftet med avhandlingen är att ”through a study of
legislation, court records, and writing of the educated élite” studera ”how did
people in the 17th and 18th century evaluate magic” samt ”to what extent did
the attitudes of different social groups vary and how did they change during this
period of substantial mental and social upheaval?”

I Historisk tidskrift skriver recensenten att avhandlingen ”handlar om den
historiska process som innebar att magi kom att särskiljas som en kategori
bortom både Gud och natur”. Även om, enligt recensenten, inte författaren
själv framhåller det perspektivet, så utgör avhandlingen en ”framställning av
det moderna magibegreppets framväxt i Sverige”. Recensenten i Svensk
Teologisk Kvartalstidskrift skriver att avhandlingen bidrar ”till förståelsen av
de idéer som låg bakom häxprocessernas vansinne”, samt till förståelsen ”av de
folkliga och lokala förståelsevärldar som tämligen måttligt rubbats av stora
förändringar som kristnandeprocessen, riksenande och reformationen”.42

I abstract talas det sålunda om en undersökning av attityder gentemot ett
begrepp, i Svensk Teologisk Kvartaltidskrift om idéer och förståelsevärldar, i
Historisk tidskrift om en kategori och om ett begrepp. Avhandlingens ansats
skulle således kunna kallas begreppshistorisk; hur ett begrepp, eller attityderna
till ett begrepp förändras under en period av ”substantial mental and social
upheaval”.43 Begreppets förändring tecknas således mot bakgrund av ett
samhälles strukturella förändring. För övrigt är just ”Begriffsgeschichte” ett av
avhandlingens nyckelord.

40 Göran Rydén, Historisk tidskrift 2000:2, s. 249.
41 Göran Rydén, Historisk tidskrift 2000:2, s. 250.
42 Catharina Raudver, Svensk Teologisk Kvartaltidskrift 2000:3, s. 153.
43 Daniel Lindmark, Historisk tidskrift 2000:3, s. 414.
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Peter Reinholdsson (1998), Uppror eller resningar? Samhällsorganisation
och konflikt i senmedeltidens Sverige. Avhandlingen fokuserar folkliga
protestformer i senmedeltidens Sverige, ”the problem of the major social
conflicts of late medieval Sweden”. Författaren vill, till skillnad från tidigare
forskning som kallat dessa bondeuppror eller uppror, kalla dem resningar.
Begreppet uppror sätts samman med 1500-talet och den ”absoluta statens”
uppkomst. Syftet tycks vara att genom studiet av själva begreppen frilägga
förändrade relationer mellan bönderna och deras herrar i det senmedeltida
samhället.

Att just begrepp och begreppsanalys är centrala i avhandlingen framgår
även av recencionen i i Historisk tidskrift: ”En stor del av avhandlingen ägnas
åt begrepp.”44

Örjan Simonson (1999), Den lokala scenen. Torstuna härad som
lokalsamhälle under 1600-talet. I förordet skriver författaren att ”Avhandlingen
frågar i vad mån en relationell uppfattning av lokalsamhällen, uppfattat som en
institutionellt avgränsad enhet med förmåga till självstyre och förhandling med
statsmakten, är förenlig med lokalsamhälle uppfattad som en internt
sammanhållen enhet.”45 I abstract står att avhandlingen visar att häradet inte
utgjorde den ”unified social milieu” tidigare forskning trott, och att
avhandlingen utifrån detta vill ”study various kinds of spatial distribution”,
något som lett till att ”case methods have been developed for the analysis of
social networks”.

Det är således begrepp som lokalsamhälle och sociala nätverk som står i
fokus, tillsammans med deras legala reglering i förhållande till statsapparaten.
Om lokalsamhället och relationen mellan informella sociala nätverk och
formell legal organisation.

Niklas Stenlås (1998), Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens
inflytande över partipolitik och opinionsbildning 1940–1949. Avhandlingen
studerar förhållanden mellan en ekonomisk respektive politisk maktelit: ”This
dissertation examines the role of the business elite as a political actor in
Sweden during the 1940s”, hur den svenska affärseliten ”used the war-period to
build up opinion-moulding organizations and rationalize its support for non-
socialist parties in order to prepare for a post-war confrontation with the social-

44 Janken Myrdal, Historisk tidskrift 2000:3, s. 399.
45 Simonsson, s. 19.
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democrats [...] The dissertation demonstrates that it is crucial to take into
account the social networks and informal relationships of the collectivity of the
big-business leaders of the economic elite in order to explain their political
behaviour.” Vad avhandlingen behandlar är således förhållandet mellan privata
och offentliga eliter, den beskriver affärselitens informella organisationsformer
i avsikt att nå politiskt inflytande. Ytterst tycks det således handla om former
för utövande av makt. Ett kapitel behandlar just maktbegreppet, två kapitel
nätverk.

Cecilia Trenter (1999), Granskningens retorik och historisk vetenskap.
Kognitiv identitet i recensioner i dansk Historisk tidsskrift, norsk Historisk
tidsskrift och svensk Historisk tidskrift 1965–1990. ”This doctorial thesis
examines how historians review each other.” Avhandlingen fokuserar ”reglerna
för vetenskaplig forskning och [...] regler som styr kommunikationen i
recensionsverksamheten”.46 Avhandlingen har således ett tydligt
metaperspektiv, den tar fasta på ”hur historiker förhåller sig till historia i en
situation där syftet inte är att skriva historia, utan att värdera andra historiker
som beskriver historiska förlopp, inventerar källor, finner nya resultat och
förklarar historiens gång”.47 Centralt i avhandlingen är begreppet ”kognitiv
identitet”, vilket definieras som ”historikerns formulering av sitt objekt, både
den metodologi och den historia som man formulerar”.48 Genom att studera
recensioner vill författaren således förstå historikernas formulering av sina
forskningsobjekt.

Henrik Ågren (1998), Tidigmodern tid. Den sociala tidens roll i fyra
lokalsamhällen 1650–1730. I en recension i Historisk tidskrift skrivs att
avhandlingen ”undersöker tidsrelaterade begrepp i protokollen från ett antal
domstolar under några år på 1650-talet och några år på 1730-talet”.49 Vad som
behandlas är tid i ett socialt sammanhang (titelns ”den sociala tiden”).
Undersökningen bygger på en studie av domböcker och de begrepp relaterade
till tid som dessa innehåller. I abstract står undersökningens utgångspunkter:
”The theoretical foundation is that the need for people to coordinate in time

46 Trenter, s. 13.
47 Trenter, s. 13.
48 Trenter, s. 28.
49 Lennart Lundmark, Historisk tidskrift 1998:3, s. 396.
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becomes more important the larger and more complicated the social context
is.”
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Undersökningen

Avhandlingarnas ämnen och klassifikation
I ett klassifikationssystem (som i varje kontrollerad vokabulär) kan alltså sägas
att de av systemet erbjudna termerna utgör ”kognitiva rum” eller ”topics” under
vilka olika ämnen kan placeras, något som på samma gång utgör gränserna för
vad som kan ”sägas”. Därför behöver dessa kategorier kommenteras, och deras
tillämpbarhet på de aktuella avhandlingarna så småningom att studeras.

De grundkategorier i SAB som beskriver historia är ”K” (Allmän historia),
”Kt” (Allmän kulturhistoria), ”Ku” (Allmän socialhistoria), ”Kv” (Allmän
ekonomisk historia) samt ”Ky” (Historiska hjälpvetenskaper). ”K” kombineras
för det mesta med dels ett bokstavstillägg, t.ex. ”Kc” (Allmän historia Sverige),
dels ett siffertillägg som indikerar beskriven epok. Dessutom finns möjlighet
att tillfoga olika kolontillägg; ”:bf” för institutioner, ”:d” för teori eller filosofi,
”:dd” för metodlära samt ”:k” för historia, exempelvis ”Kc:k” (Den svenska
historieskrivningens historia).

Dessutom kan dessa signum preciseras genom tillägg för tid och plats. Det
finns en uppsjö av platser, främst stater men även viktigare städer inom dessa
stater, som har getts egna signum. T.ex. har Saudi-Arabien ”Koaha”, medan
Nordjemen har ”Koahb”. Epoker är främst strukturerade efter regentlängder,
konstitutioner och krig. Greklands historia för tiden mellan 1913 och 1923 ges
exempelvis signum ”Knd.46”. Är man intresserad av Grönlands historia efter
1979 går man till avdelning ”Ksaa.58”, eller söker man något om
Falklandsöarnas historia finns avdelning ”Kqdgi”. Osv, osv.

Det är med hjälp av dessa kategorier som avhandlingarna bestäms och
klassificeras i Libris. Sålunda kan historiska skildringar i första hand knytas
dels till en på förhand etablerad epokindelning, dels till stater. Vilken
historiesyn detta ger uttryck för och frågan om huruvida denna indelning
verkligen är relevant för modernt material inom historiedomänen kommer att
diskuteras längre fram.
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Men hur förhåller sig dessa ämneskategorier till domänens egen
namngivning? Nedan har de olika slags signum avhandlingarna getts i SAB:s
såväl primär- som sekundärklassificering listats med förklaringar inom
parentes. Dessa förklaringar är dessutom sökbara i Libris som ämnesord. Dock
har i samtliga fall såväl tids- som platstillägg för tydlighetens skull strukits för
att istället tas upp längre fram. Som jämförelse till dessa har – i förekommande
fall – nyckelord som uttrycker till vilken gren av historieämnet avhandlingen
skall hänföras medtagits. Till dessa har jag främst räknat nyckelord som på
olika sätt ingår i kombinationer med ordet ”history”. Dessutom fogas även
avhandlingarnas teman som framgått ur den tidigare presentationen.

1. Tingets män och kvinnor. Genus som norm och strategi under 1600-
och 1700- tal: Om konstruktionen av genussystem i förhållande till
andra existerande normsystem, särskilt lagar.
 SAB-klassning: K (Historia allmänt), Ku (Allmän socialhistoria), Oet
(Rättshistoria), Ohj (Könsroller)
 Gren inom historia enligt nyckelord: ”social history”

 

2. Becoming Swedish-American. The construction of an ethnic identity in
the Augustana Synod, 1860–1917: Om konstruktionen av en etnisk
identitet i samband med nationsbyggnad.
 SAB-klassning: Ep (Högskolor), K (Historia allmänt), Kc (Historia
allmänt)
 Gren inom historia enligt nyckelord: ”American history”, ”Swedish-
American-history”

 

3. Att byta erkännande mot handel. Svensk-ryska förhandlingar 1921-
1924: Om ett klarläggandet av ett historiskt händelseförlopp.
 SAB-klassning: K (Historia allmänt), Kv (Allmän ekonomisk historia)
 Gren inom historia enligt nyckelord: –

 

4. Bonds lost. Subordination, conflict and mobilisation in rural south
India c. 1900–1970: Om hur sociala relationer mellan arbetare och
arbetsgivare förändras i ett historiskt skeende.
 SAB-klassning: Ko (Historia Allmän Indien), Ku (Allmän
socialhistoria), Oabbc (Landsbygdssociologi), Ocf (Främmande länders
statskunskap och politik), Ohaf (Särskilda grupper av arbetstagare), Qd
(Lantbruk)
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 Gren inom historia enligt nyckelord: ”Modern history”
 

5. Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804–1856:
Om de rationaliteter som ligger bakom ekonomiska handlingar.
 SAB-klassning: Kc (Historia Sverige), Ku (Allmän socialhistoria), Kv
(Allmän ekonomisk historia)
 Gren inom historia enligt nyckelord: –

 

6. Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten,
kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680–1730: Om
kommissionerna som verktyg för statens maktutövning.
 SAB-klassning: Oet (Rättshistoria), Kc (Historia Sverige).
 Gren inom historia enligt nyckelord: ”Early modern history”, ”17th
century history”, ”18th century history”

 

7. Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på
statens roll mellan stormaktstid och 1800-talet: Om hur den styrande
elitens syn på statens roll förändrades mellan stormaktstiden och 1800-
talets mitt.
 SAB-klassning: Kv (Allmän ekonomisk historia), O, Ocb (Statsrätt)
 Gren inom historia enligt nyckelord: –

 

8. The merchant houses of Stockholm, c. 1640-1800. A comparative study
of early-modern entrepreneurial behaviour The merchant houses of
Stockholm, c. 1640–1800: Om entrepernörbegreppet och dess
förvandling i en historisk situation.
 SAB-klassning: Kc (Historia Sverige), Kv (Allmän ekonomisk historia),
Ncaa (Stockholm)
 Gren inom historia enligt nyckelord: –

 

9. Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige:
Om begreppet magi, hur det uppfattades och denna uppfattnings
förändring i en viss tid.
 SAB-klassning: Be (Allmän idé- och lärdomshistoria), Ku (Allmän
socialhistoria), Mz (Folktro och folkseder), Mzd (Övertro och magi),
Oet (Rättshistoria)
 Gren inom historia enligt nyckelord: ”social history”
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10. Uppror eller resningar? Samhällsorganisation och konflikt i
senmedeltidens Sverige: Om folkliga prostestformer och maktrelationer
mellan bönder och herrar, begreppen ”resning” och ”uppror”.
 SAB-klassning: Kc (Historia Sverige), Ku (Allmän socialhistoria)
 Gren inom historia enligt nyckelord: –

 

11. Den lokala scenen. Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-
talet: Om lokalsamhället mellan informella sociala nätverk och formell
organisation, häradsinstitutionen.
 SAB-klassning: Kc (Historia Sverige), Nc (Geografi Sverige), Ncabz
(Skåne)
 Gren inom historia enligt nyckelord: ”History of the law”

 

12. Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över
partipolitik och opinionsbildning 1940-1949: Om förhållandet mellan
den ekonomiska och politiska eliten i Sverige på 1940-talet.
 SAB-klassning: Kc (Historia Sverige), Kv (Allmän ekonomisk historia).
 Gren inom historia enligt nyckelord: –

 

13. Granskningens retorik och historisk vetenskap. Kognitiv identitet i
recensioner i dansk Historisk tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift och
svensk Historisk tidskrift 1965–1990: Om historikers ”kognitiva
identitet”; deras förhållande till sitt objekt beskriven genom resencioner
i historiska tidskrifter i Skandinavien.
 SAB-klassning: K:kb (Historia Allmänt Norden), K:dd (Historia
Allmänt Metodlära)
 Gren inom historia enligt nyckelord: ”Modern historiography”

 

14. Tidigmodern tid. Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650–
1730: Om tiden och dess sociala funktion i ett samhälle som förändras
mot allt större komplexitet.
SAB-klassning: Kv (Allmän ekonomisk historia), O (Samhälls- och
rättsvetenskap), Ocb (Statsrätt)
Gren inom historia enligt nyckelord: ”Local history”, ”Urban history”
(dessutom även ”Time geography”)

Fyra av de elva historiografiska grenar som angavs i nyckelorden har således
med epokangivelse att göra (modern, early modern, 17th century och 18th
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century history), resten utgörs av mer eller mindre öppna fältangivelser. Ingen
större konsekvens kan således uppvisas i detta fall. I endast två fall, Tingets
män ock kvinnor och Varken Gud eller natur, motsvaras någon av SAB-
klassningarna av nyckelord, epokangivelser dock undantagna.

Möjligt är dock att de förefintliga kategorierna skulle kunna användas för
en namngivning närmare domänens. Ett dilemma vid klassificering är dock den
stora svårigheten att ö.h.t. bestämma i vilken kategori en viss avhandling skall
placeras. Ex. Åbergs Tidigmodern tid hamnar antingen som ”Allmän
ekonomisk historia”, eller som ”Samhälls- och rättsvetenskap” eller som
”Statsrätt”. Den historiografiska gren som en historiker nog spontant skulle
placera boken i, nämligen mentalitetshistoria, finns inte. Förslag på nya eller
ytterligare kategorier i SAB är dock inte denna uppsats främsta syfte.

Listas de signum som getts avhandlingarna tillsammans med uppgifter om
det antal gånger varje signum förekommer får man nedanstående tabell.

Be Allmän idé- och lärdomshistoria 1

Ep Högskolor 1

K Historia allmänt 11

Ku Allmän socialhistoria 6

Kv Allmän ekonomisk historia 3

Mz Folktro och folkseder 1

Mzd Övertro och magi 1

N Geografi 1

Ncaa Stockholm 1

Ncbaz Skåne 1

O Samhälls- och rättsvetenskap 1

Oabbc Landsbygdssociologi 1

Ocb Statsrätt 2

Ocf Främmande länders statskunskap och politik 1

Oet Rättshistoria 3

Ohaf Särskilda grupper av arbetstagare 1

Ohj Könsrollsfrågor 1

Qd Lantbruk 1

Varje signum beaktas endast en gång per dokument, annars har alla dubbel-,
trippel- eller multiklassningar beaktas (därför 38 klassningar på 14 böcker).
Tillägg för plats och tid beaktas ej (t.ex. ”Kc” hamnar således under kategori
”K”). Av de sammanlagt trettioåtta signum som getts avhandlingarna är hälften
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någon kategori ”K”: elva ”K”, sex ”Ku” och tre ”Kv”. Elva hör till olika slag
av ”O”. Av sammanlagt 38 signum finns 20 inom ”Historia”, 10 inom
”Samhälls- och rättsvetenskap”, 3 inom ”Geografi”, 2 inom ”Etnografi,
socialantropologi och etnologi”, 1 inom ”Allmänt och blandat”, 1 inom
”Uppfostran och undervisning”, samt 1 inom ”Ekonomi och näringsväsen”.

Således kan konstateras att endast drygt hälften av de signum som getts
avhandlingar från den historiska institutionen gav direkt hamnade under någon
variant av ”K”, något som kan tyckas anmärkningsvärt. Alltså kan en delvis
annan syn på historieämnet spåras hos biblioteken än hos facket.

Tidskategorier
I undersökningen av ämnesbestämningen fanns dock ingen principiell kollision
mellan själva de kategorier som bibliotekssystemet erbjuder och de facket
använder sig av. Det var istället själva bruket som skiljde. Men hur når i
praktiken SAB:s kategorier för tidstillägg upp till fackets behov? I det följande
kommer avhandlingarnas egen tidsavgränsning, som oftast anges i undertiteln,
att jämföras med de kategorier som SAB erbjuder. Alla signum som tas upp,
utom ex. 4 vilket behandlar Indien, avser Sverige. Numret framför varje
nedanstående post korresponderar med det som varje avhandling fick vid
presentationen av deras respektive ämne och katalogisering.

1. 1600- och 1700-talet: signum ”4” (1520-), ”42” (1611–1718) och ”43”
(1700-talet). Således finns inget signum som korrekt kan beskriva
perioden mer än det mycket vida ”4”.

2. 1860–1917: signum saknas inom kategori ”svenskar i utlandet”.
3. 1921–1924: signum ”5” (1905–) och ”52” (1819–1939). Endast två

mycket rymliga kategorier finns följaktligen för att beskriva de fyra år
avhandlingen omfattar.

4. 1900–1970 (behandlar Indien): signum ”5” (1905–). Detta får betecknas
som en korrekt beskrivning.

5. 1804–1856: signum ”46” (1800-talet). Detta måste betecknas som en
tämligen rymlig kategori då avhandlingen endast behandlar förra delen
av seklet.

6. 1680–1730: signum ”42” (1611–1718) och ”44” (1718–1772). Ingen av
kategorierna täcker avhandlingens omfattning.

7. Stormaktstiden till 1800-talet (1800-talets mitt står det i inledningen):
signum ”4” (1520–), ”426” (1660–1697), ”43” (1700-talet), ”46”
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(1800-talet). För avhandlingens omfattning tycks ingen passande
kategori finnas.

8. 1640–1800: signum ”42” (1611–1718), ”43” (1700-talet). Ingen
passande kategori finns.

9. 1600–1700: signum ”4” (1520–). Detta framstår som en alltför vid
kategori.

10. Senmedeltiden: signum ”34” (1320–1520). Torde väl beskriva
avhandlingens omfång.

11. 1600-Talet: signum ”42” (1611–1718). Denna kategori får betraktas
som nöjaktig.

12. 1940–1949: signum ”5” (1905–), ”54” (1939–1945) och ”55” (1945–).
Första kategorin omfattar förvisso avhandlingens omfattning, men är på
tok för stor. De andra förmår ej omfatta tidsspannet.

13. 1965–1990: signum ”55” (1945–). Denna kategori får betraktas som
nöjaktig.

14. 1650–1730: signum ”42” (1611–1718) och ”44” (1718–1772). Ingen
av dessa kategorier förmår omfatta avhandlingen.

Tidstilläggens förmåga att beskriva avhandlingarnas tidsmässiga omfattning
tycks i ovanstående fall vara ytterst begränsad. Kategorierna är antingen alltför
stora eller alltför små. Grundproblemet är troligen att SAB valt kategorier
främst utifrån regentlängder. För en ren kungahistoria är möjligen detta
relevant, medan kategorierna i dessa fall tycks mycket problematiska. Men nu
uppstår kategorier av mycket olika längd. ”Kc.441” omfattar endast åren 1719–
1720, medan ”Kc.451” omfattar 1771–1792. Dessutom uppstår när
regentlängder reglerar periodländen en märklig kontrast mellan kategoriernas
förmenta exakthet (t.ex. tillägg ”421” som omfattar 1611–1954) och deras
praktiska oanvändbarhet.

Platskategorier
För att undersöka ortskategoriernas användbarhet för de undersökta
avhandlingarna, har jag nedan listat samtliga nyckelord som författarna fogat
till sina avhandlingar vilka innehåller geografiska bestämningar:

8 st. nationsbeteckningar (Indien, Amerika samt Sweden 6 ggr.)
3 st. provinsbeteckningar (Uppland, Västmanland samt Dalecarlia)
6 st. ortnamn (Asker, Furudal, Lagunda, Sala, Torstuna ochUppsala)
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6 st. sammansatta begrepp i vilka nationsbeteckningar ingår (Swedish foreign
policy, Swedish-American history, Swedish-Soviet relations, Russian question,
Soviet foreign policy, American history)
1 st. övrig (Scandinavian historiography)

Endast fyra avhandlingar saknar i nyckelorden helt statsspecifiering, en av
dessa talar istället om ”Scandinavian historiography”. Utifrån detta är tydligen
stat en relevant kategori. Frågan är dock huruvida behov verkligen finns för en
egen kategori för varje statsbildning. Har alla dessa, i praktiken många mycket
små, kategorier någon praktisk användbarhet för biblioteken?

Dessutom kan även sägas att det troligen skulle leda fel om iakttagandet av
de sammanlagt sju orts- och provinsbeteckningarna skulle resultera i att dessa
avhandlingar skulle hamna under lokala kategorier av ”Geografi”.

Så länge den geografiska omfattningen identifieras med stater fungerar
SAB:s kategorier. Frågan är således om stat alltid är den naturliga platsen för
historia, dvs. om de företeelser som beskrivs verkligen alltid har en koppling
främst till en stat. En annan fråga är vilka principer som ligger bakom
lokalhistoriesignum, något som ju gör att böckerna placeras på annan plats än
historia. Kan signum skapas som mer knyter an till geografi än till
statsbildning, eller är fortfarande de egentligen problematiska kategorierna
”svensk” (eller annan stats) historia de lämpligaste? (Avhandlingarnas rumsliga
placering tycks inte alltid primärt vara sammankopplade med en speciell
statsapparat.)

I det ovanstående uppmärksammades alltså stora svårigheter att på ett
relevant sätt klassificera avhandlingarna, något som till stor del kan bero på att
de föreliggande kategorierna i praktiken ej är särskilt relevanta. Förslag till
bättre sådana skulle kunna fås genom studier av hur domänen själv vid
konferenser, i ämnesdatabaser, i seminarieserier osv. själva kategoriserar sina
forskningsområden.

Av samtliga avhandlingar är det endast två som inte ens i ”övrig klassning”,
dvs. lokalt tillagd, eller dubbelklassning, fått tillägget ”-c” (Sverige). Dessa två
är dels Cederlöfs avhandling, vilken helt och hållet behandlar indiskt material,
dels Trenters historiografiska avhandling som ges ett enkelt ”K” (Historia
Allmän) med kolontillägg ”:kb” (Norden) där plats betecknas med ”b”.

Dessutom kan konstateras att historia definierats snävare av biblioteken än
av facket. Endast drygt hälften av avhandlingarnas sammanlagda signum var
någon valör av ”K”. En möjlig tolkning skulle vara att det hos biblioteken finns
en tendens att namnge efter främst undersökningsobjekt, medan fackets
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ämnesuppfattning främst bestäms av epistemologiska avväganden. Detta skulle
i så fall tyda på att den ovan kommenterade naiva realismen är bibliotekens
utgångspunkt vad beträffar ämnesuppfattning.

Av tids- och platstilläggen tycktes de senare vara de mest relevanta.
Tidstilläggen var istället i stort sett obrukbara. Detta genom att i stort sett vara
uppbyggda på regentlängder, något som inget fall utgjorde grunden för
avhandlingarnas epokindelning, och således mycket dåligt förmådde att svara
mot avhandlingarnas krav.

Detta tillsammans med svårigheten att finna rimliga kategorier påvisar en
diskrepans mellan SAB som IR-språk och domänens behov. Då epokindelning
mycket har att göra med historiesyn, dvs. med det metaperspektiv som avgör
vad som är väsentligt för den historiska framställningen, kan slutsatsen dras att
här ger fack och bibliotek uttryck för två i grunden divergerande
ämnesuppfattningar.

Avhandlingarnas indexering
Vad som ovan har beskrivits är alltså hur avhandlingar i ämnet historia
klassificerats av biblioteken, vilka sammantaget tycks ha gjort en snävare
definition av ämnet än institutionen. Dessutom ställdes frågan hur SAB:s
kategorier för tid och plats förmådde att täcka in och precisera avhandlingarna.

I detta fall tycks frågan om vad historieämnet är finna två ej riktigt
överensstämmande svar. Då undersökningen av förutsättningarna för
kommunikationen mellan bibliotek och fack fortsätter kommer detta att göras
genom att undersöka en annan för uppsatsen central fråga, nämligen vilka
dimensioner av ett dokuments ämne som görs, och vilka som borde göras,
sökbara. Frågan kommer således att behöva undersökas dels från bibliotekets
sida, dels från fackets. Denna kommer att besvaras genom en undersökning av
vilka slags ämnesord som avhandlingarna beskrivs med i Libris vilka kommer
att jämföras med de slags nyckelord som författarna själva beskriver
avhandlingarna. Nedan kommer dessa att listas tillsammans med några
allmänna kommentarer.

I det följande tas dels alla de ämnesord som är sökbara i Libris upp. Dessa
består dels av sådana som direkt faller ur primärklassningen (ex. blir ”Ohj-
c:k.4” ”Könsroller Sverige Historia Nya Tiden”), dels av lokala ämnesord.
Dock blir ej lokala klassifikationer på samma sätt som primärklassningen
automatiskt omvandlade till ämnesord. Här görs således ingen skillnad mellan
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SAB och den indexeringspraxis som råder på enskilda bibliotek. Samt dels den
indexering avhandlingsförfattarna själva gjort genom urvalet av sina nyckelord.

1. Tingets män och kvinnor. Genus som norm och strategi under 1600-
och 1700- tal
 Nyckelord: gender, norm system, laws, legal practice, household,
honour, symbolic capital, social history, Asker, Sweden
 Ämnesord: Könsroller, Historia, Rättshistoria, 1600-talet, 1700-talet,
Nya Tiden, Askers härad, Asker, Sverige
 Kommentar: Gemensamma är ortsangivelserna. ”Gender” motsvaras av
den både trängre och mer otympliga termen ”könsroller”. Rättshistoria
motsvaras av ”Laws” och ”Legal practice”. Men de dimensioner hos
avhandlingen som täcks av begreppen ”household”, ”honour”,
”symbolic capital”, ”social history” samt ”norm system” finner ingen
motsvarighet i Libris, som således ger en betydligt mer ”tillplattad”
bild.

 

2. Becoming Swedish-American. The construction of an ethnic identity in
the Augustana Synod, 1860–1917
 Nyckelord: American history, ethic identity, immigration, Swedish-
American history
 Ämnesord: Historia, Svenskar i utlandet, Svenskamerikaner, Svenskar i
Amerika, Svenskar, Kulturell identitet, Etnicitet, Högskolan,
Undervisningsväsen, Bokhistoria, Bokutgivning, Förenta Staterna,
1860–1917, 1800-talet, 1900-talet
 Kommentar: Avhandlingen har endast få nyckelord som ej ger rättvisa
åt dess på ett flertal ställen omtalade teoretiska ansats. Såväl ämnesord
som nyckelord är öppna och allmänna. Ämnesorden innehåller
dessutom även synonymer: Svenskamerikaner och Svenskar i Amerika;
eller Kulturell identitet och Etnicitet. Bokutgivnings- och
undervisningsperspektivet återfinns endast bland ämnesorden.

 

3. Att byta erkännande mot handel. Svensk-ryska förhandlingar 1921-
1924
 Nyckelord: trade negotiations, interwar period, minority period,
minority parlamentarism, Russian question, economic history, political
history, Soviet foreign policy, Swedish foreign policy, Swedish-Soviet
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relations, Communist Party debates, Conservative ideology, Hjalmar
Branting
 Ämnesord: Ekonomisk Historia, Handel, Utrikespolitik, Sverige,
Ryssland, Sovjetunionen, 1900-talet, 1920-talet, Mellankrigstiden
 Kommentar: Detta är ett exempel på en mycket allmänt hållen
indexering. Här blandas såväl mycket vida som mycket snäva
nyckelord, ”minority period” och ”Russian question” med ”economic
history” och ”political history”. De förra tycks även utgöra, inom en
trängre krets, etablerade begrepp för särskilda historiska sammanhang.
Ämnesorden är genomgående öppna och allmänna.

 

4. Bonds lost. Subordination, conflict and mobilisation in rural south
India c. 1900–1970
 Nyckelord: India, modern history, social relations, low-caste
mobilization, agricultural change, mission
 Ämnesord: Socialhistoria, Sociala förhållanden, Lantbruk, Lantarbetare,
Indien, Modern Tid, 1900–1970
 Kommentar: Nyckelorden har en allmän-abstrakt inrikting, några
mycket vida medan andra tycks syfta på abstrakta begrepp som ”low-
caste mobilization” och ”agricultural cange” vilka behandlas i
avhandlingen. Tämligen stor överensstämmelse.

 

5. Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804–1856
 Nyckelord: Dalecarlia, 19th century, Furudal, ironworks, economic
change, technological development, Weber, rationality, spirit of
capitalism, entrepreneurship, socialibility, social network, social capital,
trust, gift, conspicuous consumption, honour, embeddedness, economic
anthropology
 Ämnesord: Ekonomisk Historia, Socialhistoria, Ekonomi, Järnbruk,
Sociala nätverk, Sällskapsliv, Brukspatroner, Sverige, Dalarna, Ore,
Nya Tiden, 1800-talet, Claeson
 Kommentar: Nyckelorden innehåller såväl allmänna tids- och
platsbegrepp som mer abstrakt orienterade termer som ”social capital”
och ”spirit of capitalism”. Dessutom finns även ”Weber” vilket
troligtvis i detta sammanhang syftar på en särskild sociologisk
skolbildning. Ämnesorden blandar vida ämnesbegrepp och tids- och
platsbegrepp med konkreta företeelser som brukspatroner och järnbruk.
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6. Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten,
kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680–1730
 Nyckelord: commissions, civil servants, peasants, Great Northern War,
Age of Freedom, Absolute state, corrupton, ideology, control, social
discipline, legal history, early modern history, 17th century history, 18th
century history, Sweden
 Ämnesord: Historia, Staten, Kommissioner, Tjänstemän, Ämbetsmän,
Förvaltning, Sverige, Stormaktstiden, Frihetstiden, 1600-talet, 1700-
talet, 1680-1730, 1600/1700-talet
 Kommentar: De tre första nyckelorden; ”commissions”, ”civil servants”
och ”peasants”, beskriver aktörerna och de tre följande; ”Great
Northern War”, ”Age of Freedom” och ”Absolute state”, den historiska
scenen (”Absolute state” uttrycker troligen både en tidsbunden
företeelse som ett maktteoretiskt orienterat begrepp), slutligen
”control”, ”social discipline” och ”legal history”, som är de begrepp
som tycks utgöra avhandlingens själva undersökningsområde. ”Control”
blir i detta fall ett teoretiskt orienterat begrepp. Hos ämnesorden saknas
främst kontroll- och disciplineringsperspektivet.

 

7. Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på
statens roll mellan stormaktstid och 1800-talet
 Nyckelord: state, ideology, government, regulation, deregulation,
intervention, legislation, polizei, freedom of the press, economic policy,
absolutism, the Enlightment, cameralism, merchantilism,
physiocratism, liberalism, conservatism, natural law, theocracy, Sweden
 Ämnesord: Historia, Statslära, Statsuppfattning, Statsrätt, Statsväsen,
Statsmakten, Staten, Sverige, 1600-talet, 1700-talet, Nya Tiden
 Kommentar: De begrepp med vilka nyckelorden ringar in avhandlingen
motsvaras dåligt av ämnesorden. Dessa innehåller sex olika
sammansättningar på stat-, men hela den för uppsatsen centrala
regleringsaspekten blir helt osynlig.

 

8. The merchant houses of Stockholm, c. 1640–1800. A comparative study
of early-modern entrepreneurial behaviour The merchant houses of
Stockholm, c. 1640–1800
 Nyckelord: early-modern entrepreneurship, monopolistic practices,
merchants, social networks, Willhem Momma-Renstierna, Claes Grill,
Abraham Grill, Sweden´s iron export
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 Ämnesord: Ekonomisk historia, Entreprenörskap, Köpmanshus,
Handelshus, Köpmän, Stockholm, Sverige, 1600-talet, 1700-talet, Nya
Tiden, Stormaktstiden, Doktorsavhandlingar, Dissertation 1998
 Kommentar: Nyckelorden kan i stort uppdelas i två kategorier, dels de
företeelser – sedda ur ett tämligen abstrakt perspektiv – som
avhandlingen fokuserar, dels dess aktörer. Ämnesorden tenderar istället
att dels omfatta mycket vida kategorier som ”ekonomisk historia” eller
”Stormaktstiden” dels, konkreta företeelser som ”köpmän” och
”handelshus”.

 

9. Varken Gud eller natur. Synen på magi i 1600- och 1700-talets Sverige
 Nyckelord: magi, superstition, witchcraft, secularization, counter-image,
popular piety, reform of popular culture, social history, Sweden, 1600–
1700-talet
 Ämnesord: Rättshistoria, Sekularisering, Övertro, Magi, Häxeri,
Sverige, 1600–1700-talet, 1600-talet, 1700-talet, Nya Tiden
 Kommentar:”Social history” i nyckelorden har ingen motsvarighet
bland ämnesorden. Omvänt har ämnesordens ”Rättshistoria” ingen
motsvarighet bland nyckelorden.  Det har inte heller nyckelordens
begrepp ”counter-image”, ”popular piety” eller ”reform of popular
culture”. För övrigt finns en tämligen god överensstämmelse mellan
nyckel- och ämnesord.

 

10. Uppror eller resningar? Samhällsorganisation och konflikt i
senmedeltidens Sverige
 Nyckelord: peasant, nobelmen, feud, rising, autonomus action, service,
reciprocity, political culture, propaganda, social conflicts
 Ämnesord: Historia, Socialhistoria, Politiska förhållanden, Sociala
förhållanden, Konflikter, Uppror, Bondeuppror, Adel, Bönder, Politik,
Sverige, Medeltiden, Medeltiden Senare
 Kommentar: Att avhandlingens allra mest centrala begrepp ”resning” ej
gjorts sökbart i Libris är anmärkningsvärt. För övrigt ger Libris en
aningen allmännare bild av avhandlingen. För t.ex. nyckelorden
”autonomus action”, ”reciprocity”, och ”propaganda” finns inga
motsvarigheter bland ämnesorden.

 

11. Den lokala scenen. Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-
talet
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 Nyckelord: history of the law, historical geography, seventeenth
century, lokal society, communialism, network analysis, Sweden,
Uppland, Västmanland, Torstuna
 Ämnesord: Historia, socialhistoria, Lokalhistoria, Geografi,
Lokalsamhällen, Dissertation 1999, Sverige, Uppland, Torstuna,
Stormaktstiden, 1600-talet
 Kommentar: Förutom ”Lokalsamhällen” och namn på konkreta orter
finns bland ämnesorden endast disciplinbeteckningar. Och bland dessa
finns dessutom ingen motsvarighet till nyckelordens ”history of the
law” samt ”historical geography”. Motsvarigheter till nyckelordens
”communialism” och ”network analysis” saknas dessutom. Detta
medför att ämnesorden blir ett onödigt trubbigt redskap.

 

12. Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över
partipolitik och opinionsbildning 1940–1949
 Nyckelord: business elite, social network, inner circle, political finance,
opinion-moulding, Sweden
 Ämnesord: Historia, Ekonomisk politik, Industry and commerce,
Economic conditions, Näringsliv, Politik, political aspects, Politiska
åskådningar, Industrimän, Elit, Eliter, Opinionsbildning, Sverige, 1940-
talet, 1940–1949, Andra Världskriget, Efterkrigstiden
 Kommentar: Här finns fler ämnesord än nyckelord, dock ger
ämnesorden en allmännare bild än nyckelorden genom att bestå av
många synonymer. Dessutom saknas ämnesord för begrepp som ”social
network”, ”inner circle” och ”political finance”.

 

13. Granskningens retorik och historisk vetenskap. Kognitiv identitet i
recensioner i dansk Historisk tidsskrift, norsk Historisk tidsskrift och
svensk Historisk tidskrift 1965–1990
 Nyckelord: Modern historiography, Scandinavian historiography,
reviewing, historical journals, ethical standards, methodological
standards, cognitive identity, scientific concepts
 Ämnesord: Historia Allmänt, Historia Allmänt Metodlära, Historiografi,
Historietidskrifter, Norden, Skandinavien, 1900-talet, Efterkrigstiden,
Historisk tidskrift, Historisk tidsskrift (Oslo), Historisk tidsskrift
(København)
 Kommentar: De för avhandlingen centrala begreppen ”reviewing”,
”ethical standards”, ”methodological standards”, ”cognitive identity”
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samt ”scientific concepts” saknar motsvarighet i Libris. För övrigt
tämligen god överensstämmelse mellan nyckel- och ämnesord.

 

14. Tidigmodern tid. Den sociala tidens roll i fyra lokalsamhällen 1650–
1730
Nyckelord: bureaucratization, early modern state, Lagunda, local
history, Sala, silver mining, social interaction, social time, time
geography, time-reckoning, Uppsala, urban history
Ämnesord: Socialhistoria, Sverige, Stormaktstiden, Frihetstiden
Kommentar: Nyckelorden försöker täcka in avhandlingen från en rad
aspekter med både vida och smala begrepp, både med dess konkreta
undersökningsobjekt  samt teoretiska utgångspunkter. Men då
avhandlingen saknar lokala ämnesordstillägg är de enda ämnesorden de
som fallit direkt ur SAB-klassningen, något som resulterar i en mycket
allmän bild.

För att tydliggöra skillnaderna mellan nyckelord och ämnesord finns dessa
dessutom listade i tabell 1 (infogad i slutet som bilaga). Där har jag indelat
dessa i sex kategorier jag tycker mig kunna urskilja:

1. lärodisciplin
2. abstrakta begrepp
3. konkreta företeelser
4. tid
5. plats
6. person/institution/titel (på verk)

Den första kategorin lärodisciplin syftar på begrepp som t ex ”modern
historiography” ”economic anthropology” eller ”social history”. Dessa är
dessutom de samma som i tidigare undersökning användes för att beteckna
”Gren av historia enligt nyckelord”.

Följande uppdelning mellan abstrakta begrepp och konkreta företeelser är
dock svårare att upprätthålla, samtidigt som det rör sig om analytiskt
grundläggande kategorier. Tanken är i alla fall att till konkreta företeelser foga
historiska händelser, institutioner i vid bemärkelse, samhällsklasser eller
bestämda aktörer, men även företeelser som bondeuppror eller mission och
begrepp som ”magi”, ”nobleman”, ”merchants” osv. Till de abstrakta
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begreppen hänförs istället sådana som har den abstraktionsnivå att de kan sägas
beskriva sådana företeelser som närmar sig teoriplanet, ex. ”social discipline”,
”social capiltal” eller ”spirt of capitalism”. Dessutom är ibland svårt att dra
gränser mellan ”lärodisciplin” och ”abstrakta begrepp”.

Gränserna är alltså mycket flytande och tabellen skall därför mest betraktas
som en övergripande skiss, som en analytisk indikatör på främst tendenser i
materialet. Uppfattad som sådan kan i alla fall konstateras att de abstrakta
begreppen överväger i nyckelorden, medan begrepp som beskriver olika slags
konkreta företeelser dominerar bland ämnesorden. Dessa abstrakta begrepp kan
ofta hänföras till sociologiska teoribildningar och indikerar således ett
metaperspektiv utifrån vilket det förflutna förstås. Ämnesorden tenderar istället
att markera dels konkreta företeelser, de konkreta objekten för undersökningen,
samt lärodisciplinen. Detta senare inte minst som en följd av att
ämnesklassningen även blir ämnesord. Dessutom leder alla lokala tillägg till att
ämnesorden tyngs av många synonymer, särskilt tydligt på tidsangivelser då
den studerade epoken ibland beskrivs med upp till fem olika poster.

Dessutom har jag fogat kategorier för begrepp som beskriver dels
egennamn, dels geografisk och dels kronologisk bestämning.

Antalet nyckelord som getts avhandlingarna varierar inom stora gränser,
mellan fyra till tjugo stycken (median- som medelvärde hamnar dock kring tio
stycken).

Ämnesordens antal varierar i mindre grad än nyckelorden. Detta trots att de
ju inte har ett enhetligt upphov, utan istället utgör summan av den utskrivna
SAB-kodningen och de lokala tilläggen. De varierar endast mellan sju och
fjorton, såväl median- som medelvärde ligger ungefär på elva.

Denna variation tyder på att ingen enhetlig praxis för val av nyckelord
finns. Ej heller tycks någon enhetlig praxis finnas vad beträffar de olika typer
av nyckelord som getts avhandlingarna, exempelvis är platsangivelser något
som enbart getts åtta av dessa, tidsangivelser fem.

Dock tycks nyckelorden oftare ge en rikare och mer nyanserad ämnesbild
än ämnesorden. Ändå tycks finnas en rad problem när det gäller att direkt
överföra nyckelord till bibliotekskatalogen då dessa ofta innehåller termer som
”inner circle”, ”trust”, ”gift” eller ”reciprocity” vars betydelse först
framkommer i sammanhang med de andra nyckelorden eller som förstådda
utifrån abstrakt. Dessutom kan denna typ av ord även vara utgöra beteckningar
vilka endast är tydliga för en smal krets som redan på förhand är införstådda
med de företeelser de betecknar. Detta inverkar troligtvis menligt på deras
användbarhet som söktermer. Trots frågan om olika termers sökbarhet faller
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utanför denna uppsats främsta syfte, framstår behovet av kontrollerade
ämnesordlistor.

Vare sig nyckel- eller ämnesord utgör dock någon enhetlig och konsistent
indexering. Något regelverk tycks inte i någondera fallet existera. Dock ger
nyckelorden tillsammans en mer både mångsidig och precis beskrivning av de
indexerade dokumenten, men genom att ej heller dessa utgör en enhetlig
indexering kan ej heller dessa okritiskt utgöra mer än en kvalificerad
utgångspunkt för bibliotekens indexering.

Skillnader i typer av termer mellan nyckel- och ämnesord har noterats,
nyckelorden tycks vara mer metainriktade, medan ämnesorden mer uppehåller
sig vid det konkreta. En slutsats skulle kunna vara att den ämnesförståelse som
utgör utgångspunkten för bibliotekens namngivning är den s.k. ”naiva
realismen”. Detta då biblioteken snarare tycks fokusera det observerade
objektet än de metodologiska och teoretiska ”glasögon” genom vilken det
betraktas. Teoretisk och metodologisk utgångspunkt tenderar att placeras inom
ämnesbegreppet och hotar således att bli osynliga.

Behov av tesaurer har noterats. Men behov finns även för en mall för en
mer konsistent indexering vilken tar hänsyn till de olika dimensioner av
avhandlingarnas ämne framstår också. En mall som samtidigt kan utgöra ett
analytiskt instrument för att avgöra vilka dimensioner av ett dokument som kan
sägas utgöra dess ämne. För detta behöver i detta fall synen på historieämnet
fördjupas. Analysen av avhandlingarnas nyckelord, dvs. analysen av fackets
namngivningspraxis av avhandlingarna, tillsammans med analysen av det sätt
på vilket avhandlingarnas ämne beskrivs i abstract, titlar och undertitlar samt
recensioner, utgör i själva verket en slags domänanalys, då ju fackets
metaförståelse av sitt ämne avtäcks. Men i syfte att ge riktlinjer för en mer
användbar namngivningspraxis behöver denna domänanalys byggas ut. En
grundläggande del i svaret på vad som utgör ett ämne är, som tidigare
konstaterats, en förståelse av dess kommunikation med andra ämnen. En
undersökning av detta skulle innebära ett studium av ämnets relationer till
dessa omkringliggande ämnen. En metod att på ett kvantitativt sätt närma sig
detta är genom en bibliometrisk undersökning.

Historieämnets relationen till andra ämnen
En utgångspunkt för en kommunikativ förståelse av ämnesbegreppet är att text
består av text, att avhandlingarna i stor utsträckning bygger på tidigare
forskning. Till denna forskning refereras ständigt genom hänvisningar i noter.
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All litteratur till vilken varje avhandling refererar finns listad i litteraturlistor.
Denna bibliografiska delundersökning består av en studie av de ämnen till vilka
denna litteratur kan hänföras. Det handlar alltså om en undersökning av
litteraturens librisklassning vilken syftar till att kartlägga de relationer som
historieämnet har med andra ämnen. Undersökningen kommer således att
grunda sig på SAB-klassningen, något uppsatsens som samtidigt syftar till att
relativisera och ifrågasätta, ändå ser jag det som den enklast framkomliga
vägen att få en tillräckligt klar bild av historieämnets förhållande till andra
ämnen.

I den följande kommer avhandlingarna att behandlas som en helhet, som ett
enhetligt källmaterial. Syftet är att ytterligare studera hur historieämnet som det
manifesterar sig genom de undersökta avhandlingarna förhåller sig till andra
ämnen. Detta kommer att göras genom en undersökning av den klassning i
Libris samtliga i avhandlingarna ingående referensverk fått.

För att begränsa antalet kategorier till det hanterliga har SAB-kod
behandlats ner till två bokstäver. Inga tillägg har tagits i beaktan. ”Oet-kc4” blir
således ”Oe”, etc. Undantaget är kategorin där ”K” kombineras med andra
bokstäver för att ange land. Där har alla bokstäver beaktats, dock inga andra
tillägg. Vad beträffar siffror för epokangivelse har endast en siffra beaktats.
”Kc.421” blir alltså ”Kc.4”, etc.

Vid dubbelklassning har endast sådan beaktats som är ”synlig” efter
förenklingen av kategorierna, en bok som i Libris t.ex. dubbelklassats ”Ku-
c.34” och ”Ku-c.41” eller ”Kc.421” och ”Kc.4” beaktas således ej som
dubbelklassning.

Artiklar i tidskrifter eller samlingsverk, som inte klassificerats enskilt, tas
upp under huvudpostens signum. Titlar som ej finns i Libris beaktas ej.

För att göra resultatet tydligare har jag valt att sammanfatta genom att
ytterligare reducera antalet kategorier. I det följande har endast beaktats en
bokstav. Dessutom har kategorier vars sammanlagda antal underskrider 50
lagts under rubriken ”övrigt”. Resultatet redovisas nedanstående tabell.

And Blan Car Ced Has Len Melk Müll Oja Rein Sim Sten Tren Ågr

A 4 10 1 1 2 2 1 5 3 6 2 7 3

B 8 17 4 4 10 9 31 4 32 11 4 7 28 9

C 11 17 18 14 6 11 42 36 4 10

D 11 1 31 3 7 2 10 1 7 2 15 21

E 6 24 7 2 4 6 1 1 2 11 2

F 8 5 1 6 5 9 1 7 6
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G 5 33 2 2 6 3 14 42 1

H 1 1 1 1 1

I 2 9 1 3 22 1 16

J 1 3 1

K 236 122 148 29 125 194 184 166 76 299 129 48 109 133

L 3 3 16 1 20 20 11 48 25 33 4 16 2 2

M 31 22 10 23 7 2 2 102 13 16 4 1 46

N 25 5 2 7 12 17 4 26 2 22 40 3 2 39

O 228 58 19 18 80 83 110 25 45 34 84 126 9 81

P 8 21 1 4 23 1 7 5 20

Q 5 23 19 72 6 9 35 1 2 9 23 12

S 2 2 1 2 2 1 1 4 3 1

T 1 2 1

U 5 1

V 11 1 2 2 3 1

S:a 603 295 240 107 420 364 397 341 378 537 317 240 194 427

Då den genomsnittliga ämnesfördelningen redovisas i ett cirkeldiagram får det

följande utseende:

avhandlingarnas librisklassning

B
2% 0%0%

E
2%0%0%0%0%0%

K
56%

0%

M
5%

N
7%

O
26%

0%

Q
2%
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Det framgår således att de två dominerande ämnena är ”K” (Historia) samt ”O

(Samhälls- och rättsvetenskap). Sedan följer ”M” (Etnografi, socialantropologi

och etnologi), ”N” (Geografi), ”Q” (Ekonomi och näringsväsen), samt ”B”

(Allmänt och blandat), ”C” (Religion) och ”L” (Biografi med genealogi).

Nedanstående diagram visar referenslitteraturens fördelningen över de olika

underavdelningarna av historia.

Avdelningar av "K"

K
58%

Kt
6%

Ku
20%

Kv
15%

Ky
1%

Den största kategorin är alltså ”K” (Allmän, dvs. i själva verket politisk

historia). Näst största kategori är ”Ku”; (Allmän socialhistoria, dvs. ”allmänna

översikter av samhällsklassernas och de sociala förhållandenas historia”).

Sedan kommer ”Kv” (Allmän ekonomisk historia) och ”Kt” (Allmän

kulturhistoria, dvs. ”områden med andlig eller materiell kultur”).
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Hur denna fördelning inom historieämnet varierar från avhandling till

avhandling framgår av följande diagram.

Underavdelningar av "K"

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ander Blanck Carl Ceder Hassel Lenn Melker Müller Oja Rein Simon Stenlås Trent Ågren

Ky

Kv

Ku

Kt

K

Här framgår de stora variationer som uppträder mellan de olika avhandlingarna.

I fem av dessa understiger K:s andel 50 procent. I fyra ligger den på kring 80

procent eller högre.
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Den kategorin som, förutom ”K”, dominerade referenslitteraturen var ”O”

(Samhälls- och rättsvetenskap). Fördelningen inom ämnet visar nästa diagram.

kategorier av "O"

O
8%

Oa
20%

0%

Oc
19%

Od
4%

Oe
28%

Oh
21%

0%0%0%0%0%0%
övr
0%

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att bland referenslitteraturen
dominerade historia med ungefär 40 procent och med ungefär 20 procent. Inom
samhälls- och rättsvetenskap dominerar ”Oe” (Rättskunskap), ”Oh” (Sociala
frågor och socialpolitik), ”Oa” (Sociologi), samt ”Oc” (Statskunskap och
politik). Dessa siffror överensstämmer även med avhandlingarnas libris-
klassning. Av underavdelningar av historia dominerade i referenslitteraturen
allmän (dvs. politisk) historia, följt av social- och ekonomisk-.

Detta resultat kommer att diskuteras längre fram. Dock skall genast
kommenteras att den stora variationen mellan de olika avhandlingarna
signalerar ett behov av ett större undersökningsmaterial innan alltför
långtgående slutsatser kan dras. Dock tror jag att detta urval, tillsammans med
nästa avsnitts epistemologiska resonemang utifrån några teori- och
metodböcker, ändå kommer att ge tillräckligt fylligt material för uppsatsens
syfte.
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Slutsatser

Vilka slutsatser om historieämnet kan då dras av denna undersökning? Först
beskrevs alltså avhandlingarna och deras olika ämnen. Att ur detta material
finna någon gemensam nämnare är i förstone inte enkelt. Ett genomgående drag
i avhandlingarna är dock att så gott som samtliga titlar eller undertitlar
beskriver ett tidsspann, t.ex. Den absoluta staten, kommissionerna och
tjänstemännen, ca 1680–1730. Detta tyder på att själva förändringsperspektivet
skulle kunna ses som något genomgående. Vad som förändras är däremot något
som alltså varierar inom ett brett spektra. Det gemensamma är dock att
förändringen alltid är förlagd till ett socialt sammanhang. Det kan röra sig om
attityder, organisationsformer, tidsuppfattningar, m.m. Andra, men mindre
framträdande, teman som kan urskiljas skulle kunna vara framväxten av en
statsmakt och dess förhållande till andra maktfaktorer. Över huvud taget kan
skönjas ett intresse för informella sociala strukturer och deras förhållande till
den etablerade statsmakten.

Dessutom finns i dessa exempel, vilka alltså bygger på fackets egen
namngivning, i de flesta fallen en svårighet att skilja den teoretiska
infallsvinkeln från det konkret analyserade objektet. Ämne skulle i så fall
kunna ses som främst exempel på mer övergripande fenomen. Detta antyder
även den rika representationen av kategorin abstrakta begrepp bland
nyckelorden. Endast i Att byta erkännande mot handel sägs syftet vara att
främst rekonstruera ett konkret händelseförlopp.

Själva de undersökta objekten tycks sålunda i avhandlingarna kunna
uppvisa en stor variation. Detta understryks av ekonomihistorikern Lars
Magnusson som i förordet till Richard J. Evans bok Till historiens försvar talar
om ”omsvängning från traditionell politisk historia, via socialhistoria till
dagens mera kulturellt inriktade historia”.50 Samma observation gör historikern
Peter Aronsson då han talar om historieämnet som ingående i ”utvecklandet av
ett gemensamt kulturvetenskapligt fält”.51

Den sammanlänkande ämneskomponenten i avhandlingarna tycks sålunda
inte utgöras av själva undersökningsobjektet. Det har tidigare konstaterats att
endast drygt hälften av de signum som avhandlingar från den historiska
institutionen gavs var någon kategori under ”K”.

50 Richard J. Evans (2000) Till historiens försvar, Stockholm, s. 14.
51 Aronsson (1997), Historisk forskning på väg – vart?, Växsjö, s. 15.
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En tydlig bild är i stället kopplingen till samhällsvetenskaperna. Detta
understryks genom att en stor del av avhandlingarna på olika sätt blev
klassificerade som olika sådana. Dessutom var referenslitteraturen till stor del
hämtad från olika samhällsvetenskaper. Samtliga undersökningar tyder alltså på
att historieämnet främst vänder sig mot olika ämnen inom SAB-klassen O
(Samhälls- och rättsvetenskap). Oa (Sociologi) förekommer dock inte alls.
Ändå tycker jag det kan vara värt att nämna att Anthony Giddens i förordet till
tredje upplagan av Sociology av de sex ”major themes” hos sociologin nämner
”a historical orientation”. Bland de viktigaste ”developments in sociology over
the past few years has been an increasing emphasis on historical analysis”.52

Den ämnesöverskridande tendensen tycks alltså vara ömsesidig. Michel
Stanford skriver i An Introduction to the Philosophy of History i en diskussion
kring skillnaderna mellan samhällvetenskaperna och historia att ”the difference,
then, cannot lie in the subject-matter (for both are concerned with human
beings in society), but must be found elsewhere”.53 Detta är något som således
tycks stå i strid med en biblioteksklassning vars främsta ledstjärna ju tycks vara
just ”the subject-matter

Sammanfattningsvis kan sägas att frågan om vad som, utifrån ett för B&I
användbart perspektiv, skiljer historia från övriga samhälls- och
humanvetenskaper är således svårt att definiera. Frågan är om den utifrån denna
uppsats syfte ens är nödvändig att besvara.

Dock kan utifrån denna begränsade domänanalys konstateras en kontrast i
ämnesuppfattning hos själva vetandedomänen och den som kan härledas ur
SAB:s kategorier. Dessa kategorier beskriver istället ett ämne som främst
sysslade med stater, eller tom. kungar. Detta visade inte minst
epokkategorierna. Detta skulle sålunda kunna betecknas som ett uttryck för det
slags historia som den brittiske historikern Trevelyan ser som historikerns
traditionella uppgift: ”Det framväxande historikeryrket dominerades av synen
på att historikerns uppgift främst låg i studiet av staternas ursprung, utveckling
och inbördes relationer”.54 Det handlar således om traditionell politisk historia
med fokus på statens framväxt. Dock uppvisar istället de undersökta
avhandlingarna ett historiskt fält som, i förhållande till citatet ovan, betydligt
vidgats. Ett fält där staten endast ses som en av flera tänkbara historiska aktörer
och inte den alltid självklara protagonisten.

52 Anthony Giddens (1997), Sociology, Cambridge, s. xiii.
53 Michel Stanford (1998), An introduction to the philosophy of history, Oxford, s. 20 f.
54 Verksam under första halvan av 1900-talet. Citatet från Richard J. Evans (2000), s. 43.
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Dessutom tydde en tendens inom bibliotekens namngivning på en
ämnesföreställning grundad på ”naiv realism”. Detta uttryckt genom en
benägenhet att på bekostnad av de teoretiska utgångspunkterna för studien
främst se de konkreta studerade objektet.

Det tycks således mellan domänen och biblioteket finnas olika
föreställningar om ämnet vilka i namngivningspraktiken kan ställa till oreda
och på så sätt göra kommunikationen mindre effektiv.

Frågan om vad ett ämne är tycks därför vara nödvändig att besvara. Medan
SAB:s kategorier tycks handla om ett historieämne fokuserat på staten med
epokindelningar efter regentlängder, tycks historiedomänen med Lars
Magnussons ord ha företagit en ”omsvängning från traditionell politisk historia,
via socialhistoria till dagens mera kulturellt inriktade historia”.Ämne sett som
attribut av dokumentet måste även förstås utifrån ett annat perspektiv än den
naiva realismens. Men vilket är alternativet? Mitt förslag är en ansats som tar
epistemologiska hänsyn genom att hela den vetenskapliga processen, dvs. även
genom att t.ex. de metoder och de teorier genom vilket ett konkret objekt
observeras ses som delar av ämnesbegreppet. Det är ett försök att identifiera
sådana ytterligare dimensioner av historieämnet som uppsatsens avslutande del
kommer att innehålla.

Att foga ett dokument till en särskild kategori innebär även att andra
möjligheter utesluts. I en katalog kan detta problem undvikas genom att ett
dokument dubbel- eller som i några ovanstående fall trippelklassas. Dock finns
i det enskilda bibliotekets hyllor endast en möjlig placering per dokument.
Klassifikationssystemen som bygger på föreställningar om fixerade och eviga
kategorier är problematiskt. Inte minst därför att man i detta kan ana en naiv
realism som utgångspunkt då det observerade objektet alltid tycks vara det som
bestämmer i vilken kategori ett visst dokument skall placeras. Detta kan ses
som ett uttryck för en vetenskapssyn dominerad av ideal från de empiriska
naturvetenskaperna där ju i högre grad just det observerade objektet kommer i
centrum, än i de till sin natur tolkande humanvetenskaperna, där ju själva den
teoretiska ansatsen kan vara ibland viktigare än vad som observeras. Detta inte
minst tydligt genom den s.k. ”språkliga vändningen” och postmodernismens
intresse för språket som både det medium genom vilket vi betraktar och
beskriver verkligheten, som det som sätter gränser för både det vi kan säga och
det vi kan uppfatta. Att istället som Jennifer Rowley på ett ställe föreslår att se
den teoretiska utgångspunkten som grund för kategorisering är en intressant
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tanke.55 Detta faller dock utanför denna uppsats syfte. Istället kommer jag i det
sista avsnittet att ge förslag till en mall för en mer konsistent indexering som
tar hänsyn till fler dimensioner av ett dokuments ämne än i nuvarande praxis.

55 Jennifer Rowley (1998), s. 160.
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Förslag till förbättringar

Hur index- och nyckelord avspeglar avhandlingarnas helhet

– ämne beskrivet som en intrig

I det följande skall jag försöka dra ihop trådarna genom att försöka etablera
några kategorier med vars hjälp indexeringen på ett mer konsistent sätt kan
beskriva avhandlingarnas ämnen, dvs. precisera de dimensioner av ett
dokuments ämne som bör göras sökbara utifrån ovan etablerade
ämnesuppfattning. Detta kommer att göras genom att tillämpa slutsatserna dels
utifrån resultaten av den ovanstående kunskapsteoretiskt vinklade
diskussionen, dels utifrån det jämförande studiet av de kategorier som visar sig
i abstract och dess nyckelord och de ämnesord som återfanns i Libris.

En utgångspunkt skulle kunna vara att låta nyckelorden, dvs. fackets
namngivning, fungera som normgivare. Detta inte minst då dessa på ett rikare
och mer djupgående sätt förmådde beskriva avhandlingarnas ämne. Men
samtidigt kunde även fackets namngivning kritiseras för en brist på konsistens
då inga genomgående regler tycktes finnas, både sättet att välja nyckelord och
själva antalet varierade ganska mycket. För att analysera nyckelorden gjordes
försök att indela dessa i olika kategorier. Detta medförde vissa analytiska
poänger då avhandlingarnas egna nyckelord, i större utsträckning än
bibliotekens ämnesord, tenderade att utgöras av mer abstrakta och således mer
teoretiskt orienterade begrepp, men att normativt använda dessa kategorier
skulle dock innebära att i alltför hög grad låsa sig för den redan etablerade
namngivningen. En tredje utgångspunkt måste således etableras.

Tidigare fastslogs ett betraktande av det vetenskapliga dokumentets ämne
utifrån inte minst epistemologiska utgångspunkter. Utifrån ett sådant synsätt
kunde dokumentets ämne även uttryckas som bestående av en sammanhållen
helhet där en rad olika aspekter ingår, således inte bara själva
undersökningsobjektet, utan även t.ex. teori och metod. Ett annat sätt att i linje
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med uppsatsens huvudintention skapa kategorier skulle vara att konstruera
sådana utifrån den funktion ett speciellt ord har i avhandlingens uppbyggnad.

Utgångspunkten för John Farrow i artikeln ”Indexing as a Cognitive
Process” är att ”aboutness of a discourse is hierarchical” och att en text ”has
macrostructures – overall semantic structures – at all different levels”. Dessa
olika nivåer tänks sedan tolkas samman till en begriplig helhet: ”link together
the propositions that make up a coherent sequence [...] the process continues
cyclically until it comprehends the whole structure”.56

Inom narratologin, vetenskapen om berättelser och berättandet, sysslar man
bland annat med just texter som hierarkiskt konstruerade helheter och har
utvecklat analytiska verktyg för att förstå denna helhet som bestående av
logiskt ordnade beståndsdelar. Utifrån detta kan olika slags, från dokument till
dokument, stabila beståndsdelar identifieras.

Ett centralt begrepp i detta sammanhang är ”intrig”, det som på engelska
brukar kallas ”plot”. Med utgångspunkt från Aristoteles Poetik brukar
begreppet definieras ”avbildning av en händelse med början, mitt och slut”.
Den franske filosofen Paul Ricoeur talar om att i intrigen ”goals, causes, and
chance are brought together within the temporal unity of a whole and complete
action”.57 Intrig är således det som skapar enhet.58 Genom att tillämpa
narratologisk modell kan en sträng indexord vilka beskriver ett visst dokument
således kunna beskrivas som en abstraherad intrig.

Poängen med att införa intrigbegreppet är att nyckelorden, på samma sätt
som intrigen uttrycker berättelsens helhet, kan ses som beskrivningar av
dokumentet som helhet. F. W. Lancaster skriver i Indexing and Abstracting i
Theory and Practice att ”the abstractor writes a narrative descriptinon or
summary of document, while the indexer describes its contents by using one or
several index terms, usally selected from some form of controlled vocabulary”
[min emfas].59 Således kan dokumentet, som en sammansatt och integrerad
enhet bevaras, då abstract eller indexord avbildar denna enhet i form av en
intrig.

Detta kan belysa en iakttagelse att avhandlingarnas nyckelord, vilka tagna
för sig ibland kan tyckas obegripliga, ofta blir förklarade då de läses genom

56 John Farrow (1994), s. 159 f.
57 Paul Ricoeur (1984), Time and narrative del 1, s. ix.
58 Paul Ricoeur (1984), del 1, s. x.
59 F. W. Lancaster 1991, Indexing and Abstracting i Theory and Practice, London, s. 5.
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abstract. Detta genom att kunna förstås som utgörande av de olika aspekter av
avhandlingarnas innehåll som deras författare ser som allra mest centrala.

Min förhoppning är att dessa olika aspekter av dokumentens helhet vilka
ovan betraktats som analytiska kategorier, systematiserade även skulle kunna
betraktas som för indexering normativa.

Narratologi inom biblioteks- och informationsvetenskapen

Farrow anknyter genom att tala om texter som ”strukturer” till hur lingvister,
utifrån ett strukturalistiskt perspektiv, studerat berättelser och berättarstrukturer
i syfte att påvisa ett slags ”berättelsens grammatik”, att berättelser således
”might possess structures that exists independently of their content”.60 Det är
utifrån denna iakttagelse som narratologen Maria Nikolajeva kan konstatera att
”there is a limiteted number of plots”.61

Men även forskningsprocessen och dess avbildande genom en uppsats eller
avhandling, skulle som antytts ovan – genom att vara uppbyggd av fråga,
undersökning och resultat – kunna liknas vid intrigens början, mitt och slut.
Det för ett vetenskapligt arbete utmärkande är ju att det avbildar hela denna
process, inte bara presenterar resultat. Farrow hänvisar bl a till P. W.
Thorndykes Cognitive Structure in Comprehension and Memory of Narrative
Discourse som ett exempel på detta synsätt. 62 Där beskrivs hur lingvister har
identifierat tre slags strukturer hos vetenskapliga texter: ”controlled
experiment, hypothesis testing, and technique description”.63 En i dessa alltid
underliggande struktur beskrivs som:

Current hypothesis/paradigm: ”The problem”

Demonstration of inadequacies

Statement of problem

Statement of ”new”/alternative hypothesis(es)

”The solution”

Testing of hypothesis(es)

”Proof” of hypothesis or one of the alternative hypothesies

60 John Farrow (1994), s. 162.
61 Maria Nikolajeva (1997), Introduction to the theory of children’s litterature, s. 29.
62P. W. Thorndykes (1972), ”Cognitive Structure in Comprehension and Memory of Narrative
Discourse”, Cog. Psych., 9, 77-110,
63Farrow hänvisar till M. Gobnik (1972), Linguistic Structures in Scientific Texts, Mounton, the Hauge.



59

Implication of ”solution”64

Andra har föreslagit en mer direkt narrativt anknuten struktur enligt mönstret:
”Dogma – Dissonance – Crisis – Search – New model”, vilket ju direkt kan
översättas till en intrig med början, mitt och slut.65 En avhandlings inre logik
kan således beskrivas som en intrig.

Dessa modeller gäller nog i större utsträckning naturvetenskapliga och
tekniska dokument, vars inre uppbyggnad i större utsträckning än
humanvetenskapernas, uppvisar stor stabilitet. Dock kommer jag att i det
följande försöka fixera något som kan likna en för avhandlingarna
genomgående intrig. Denna kommer sedan att ligga till grund för en
bestämning av de kategorier som utifrån en helhetssyn på dokumentets ämne
bör göras sökbara. Detta kommer således att göras utifrån dels en
metaförståelse av historieämnet, av hur historisk kunskap produceras, dels en
analys av abstract och ämnes- samt nyckelord

De olika funktioner som bygger upp en skönlitterär intrig kallar Greimas för
”aktanter”, ej att förväxla med aktörer även om dessa kan utgöra aktanter. De
aktanter, de funktionstyper Greimas identifierar i en intrig är Subjektet vilken
kan identifieras med den målinriktade handlingen. En annan är Objektet som är
denna handlings mål. Dessutom finns enligt teorin dels en Motståndare vilket
betecknar allt som försöker förhindra eller försvåra detta måls uppfyllelse,
Hjälpare är däremot allt det som underlättar detta. Dessa funktionstyper sätter
sedan Greimas in i kommunikationsmodellens Sändare och Mottagare. Syftet
är dock inte att vidare förklara denna modell utan endast ge ett exempel på en
metod att identifiera konstanter i en intrig.66

Dock kan inte den vetenskapliga avhandlingens intrig beskrivas på samma
sätt som den skönlitterära berättelsens. Uppgiften är istället att identifiera de
konstanter som i detta fall utgör avhandlingarna i historia.

64 J. Hutchins (1976), ”On the structure of Scientific Texts”, UEA Papers in Lingui., 5, 18-19 1976.
65John Farrow ”Indexing as a cogninitive process”, s. 162.
66Beskrivningen av Greimas teori har jag lånat från Sven Arne Bergmans artikel ”Hjalmar Söderberg,
Greimas och den vannlige läsaren: narratologiska komplikationer i ‘Tuschritningen’”. Källa okänd.
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Förslag till kategorier för en mer heltäckande bild av

avhandlingarnas ämnen

Ett utkast till sådana konstanter skulle kunna göras genom att ta en
utgångspunkt i det som Conny Blom, i sin undersökning av avhandlingar i
historia mellan 1890 och 1975, kallar ”BRAPED-index” där en rad vitala delar
av avhandlingarna listas. Detta kan även beskrivas som en lista av de
grundläggande beståndsdelar hos avhandlingarna vilka Blom ser så viktiga att
han vill undersöka huruvida de för den pedagogiska klarhetens skull getts egna
rubriker eller ej. Dessa är:

1. ämnespresentation
2. litteraturpresentation
3. historiografisk översikt
4. problemställningar
5. kronologisk avgränsning
6. källägesdiskussion / källmaterialpresentation
7. metoddiskussion
8. begreppsutredningar och definitioner
9. sammanfattning67

Om man undersöker vilka funktioner de utgör i avhandlingen kan man se hur
de kan hänföras till fyra grundläggande steg i forskningsprocessen:

1. Studieobjektet identifieras (ämnespresentation, problemställningar,
kronologisk avgränsning)

2. Förhållande till tidigare forskning fixeras (litteraturpresentation,
historiografisk översikt)

3. Källägesdiskussion/källmaterialpresentation (de konkreta spår av det
förflutna som skall studeras presenteras och diskuteras)

4. Metod presenteras (metoddiskussion, begreppsutredningar och
definitioner)

67Conny Blom, Doktorsavhandlingarna i historia 1890-1975: en kvantitativ studie, 1978, s. 63.
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Således preciseras studieobjektet i förhållande till tidigare forskning, men skiljs
även från de metoder genom vilka det betraktas. Detta samtidigt som de olika
punkterna beskriver delar av en sammansatt helhet.

Arne Jarrick och Johan Söderberg skriver sin i Praktisk historieteori om
vikten av att ”kunna urskilja hur teori, empiriska påståenden och empiriskt
underlag är kopplade till varandra i en vetenskaplig text”.68 Med ”empiriskt
underlag” avses källmaterialet, de det förflutnas konkreta spår vilka historiker
undersöker. Med ”empiriska påståenden” avses de påståenden som kan
härledas ur detta källmaterial utifrån presenterade teorier. Även här talas
således om delar vilka bildar en helhet, om hur empirin (källmaterialet)
behöver förstås genom en teori om ”verkligheten”69 (det konkreta
undersökningsmaterialet) för att undersökningen skall kunna utmynna i vissa
påståenden om dess undersökningsobjekt.

När Dick Harrison – visserligen i polemiskt syfte, men jag tycker ändå att
han i detta sammanhang har en poäng – skriver i Historisk tidskrift om att ”En
god recension bör försöka fånga (1) det teoretiska huvudsyftet och (2) de
viktigaste resultaten i boken”70, så uppfattar jag det som ett poängterande av
teorin som en oupplöslig del av bokens ämne. Empiriska resultat kan således ej
skiljas från den teoretiska utgångspunkt genom vilken det undersökta objektet
betraktats.

Om ovan, lätt divergerande modeller71 försöks sammanlänkas med tidigare
epistemologiska slutsatser skulle följande konstanta ”huvudfunktioner” kunna
identifieras hos avhandlingarna:

1. frågeställning, teoretisk utgångspunkt, disciplin, historiografi
2. undersökningsobjekt (delar av ”verkligheten”), person/institution/titel,

konkreta företeelser, tid (epok), plats
3. metod

68Arne Jarrick och Johan Söderholm (1998), Praktisk historieteori, Stockholm, s. 7.
69Om citationstecken kring ”verkligheten” skriver Jarrick och Söderberg: ”Att vi sätter ”verkligheten”
inom citationstecken beror inte på att vi tvivlar på att det skulle finnas en sådan verklighet, utan på att
”egenskaperna” i den verkligheten måste definieras innan de kan studeras. Dessa egenskaper är inte givna
på något självklart sätt. Exempelvis kan forskarna med hjälp av nya begreppsbildningar bli i stånd att
varsebli och urskilja sidor av verkligheten som de tidigare inte uppmärksammat och därför inte heller
kunnat definiera som forskningsobjekt.” (Praktisk historieteori, s. 7)
70 Dick Harrison, Historisk tidskrift, 1998:3, s. 378.
71Jag vill dock inte fördjupa mig i huruvida någon är sannare än den andra, Blom är ju främst deskriptiv
medan Jarrick och Söderman främst har ett normativt ärende, utan istället låta dessa utgöra
utgångspunkter för konstruktionen av mina egna kategorier.
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4. källmaterial

Alltså för det första frågeställningen och dess utgångspunkter. Här infogas
teoretisk utgångspunkt och historiografi, för det andra själva
undersökningsobjektet, för det tredje metoden genom vilket det betraktas och
för det fjärde själva det källmaterial som studeras. Här har jag följt Jarrick och
Söderberg och låtit teorin utgöra en utgångspunkt. Ett alternativ skulle kunna
vara att istället, mer i Stanfords linje, låta själva undersökningsobjektet vara
utgångspunkt. Valet har med debatten om teoristyrning att göra. Poängen är
dock inte ordningen utan att samtliga punkter utgör nödvändiga och integrerade
beståndsdelar av en avhandlings ämne.

Mer detaljerat skulle modellen kunna beskrivas som nedan:

1. Frågeställning, teoretisk utgångspunkt, historiografi, genre: För att en fråga
överhuvudtaget skall kunna väckas fordras ett sammanhang i vilket den
uppstår. Ofta finns en teoretisk utgångspunkt för detta. Under denna rubrik
kan även namn på teoretiker som blivit till begrepp fogas in, t.ex. Habermas
(offentlighetsteori), Foucault (maktanalys), Bourdieu (teorier om fält och
socialt kapital). Bland avhandlingarnas nyckelord fanns dock endast ett
sådant fall, nämligen ”Weber” hos Hesselblad.
 Vanligare var istället den typ av sociologiska termer (”the social sciences
tend to create their own objects”) Stanford talade om, dvs. ”money markets,
kinship structures, social equilibria, anomie, reference groups” etc. Bland
nyckelorden finns exempel som ”economic change”, ”popular piety”,
”rationality”, ”symbolic capital” etc. Dessa förekommer i långt större
utsträckning bland nyckelorden än bland ämnesorden.
 Men även vad som har skrivits förut, historiografin, spelar in. Dock finner
jag inga nyckelord som beskriver en historiografisk utgångspunkt. Men
istället finns bland ämnesorden sådana ord som syftar på en historisk
disciplin, eller som jag kallar detta; ”genre”, som t.ex. ”time geography”,
”political history” eller ”economic history”.

 

2. Undersökningsobjekt (delar av ”verkligheten”), person/institution/titel,
konkreta företeelser, tid (epok), plats: Detta är alltså begrepp som på ett
direkt sätt beskriver de konkreta företeelser, de delar av ”verkligheten”, som
avhandlingen syftar att skildra. Dessa förekommer i något större
utsträckning bland ämnesorden än bland nyckelorden. Till detta kommer
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även namn som syftar på en person, en institution eller på en titel t.ex.
”Historisk tidskrift”, sådana är dessutom möjliga att genom egna MARC-
fält göra sökbara i Libris. Andra väsentliga bestämningar till det undersökta
objektet är tid och rum, dvs. historisk epok och geografisk plats. Dessa
förekommer alltid bland ämnesorden då ju dessa delvis utgörs av de ord som
kan utläsas ut klassifikationskoden, vilken för dessa avhandlingar så gott
som alltid uttrycker tid och rum. Men även bland nyckelorden förekommer
sådana.

 

3. Metod: Går det att urskilja någon särskild metodologisk inriktning i
dokumentet? Förvånansvärt lite, eller i realiteten inget, sägs om metod, vare
sig bland ämnesorden eller bland abstracts. I något fall (Müller) finns metod
angiven i undertitel. Dock bör metod, då sådan kan finnas på någon
framträdande plats i avhandlingen, göras sökbar då sådan måste betraktas
som en odelbar beståndsdel av avhandlingens ämne.

 

4. Källmaterial: Källmaterialet utgör det medium, de spår, genom vilket det
förflutna kan betraktas. Utan dessa spår finns ingenting att tolka, ingenting
att bygga sin rekonstruktion på. I Nationalencyklopedin poängterades att
”säreget för historia är att den verklighet som skall utforskas inte direkt kan
iakttas eller nås genom experiment utan måste utforskas genom de spår
människor i det förgångna lämnat efter sig”.72 Vad som undersöks är därför
olika slags spår av det förflutna, s.k. historiska källor eller kvarlevor. Detta
källmaterial tycks i de flesta fall göras transparent, dvs. till något genom
vilket man betraktar det förflutna: man talar ej om källmaterialet som fokus
för undersökningen, utan istället det som genom spåren skall rekonstrueras. I
några, men långt ifrån alla, av avhandlingarnas abstract lyfts källmaterialet
fram. Genom sin centrala epistemologiska funktion utgör källmaterialet en
väsentlig del av avhandlingarnas ämne. Dessutom har olika källmaterial
olika karaktär vilket reser olika slags problem. Därför anser jag att dessa bör
betraktas som en del av avhandlingens ämne och därför börs göras sökbara.

Denna mall tänker jag mig sålunda som en en utgångspunkt för en mer
konsistent indexering av humanvetenskaplig litteratur

72 Uppslagsord ”historia”.
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Sammanfattning

Denna uppsats har undersökt ämnesbegreppet inom biblioteks- och
informationsvetenskapen. Detta med utgångspunkt från synen på biblioteket
som ett kommunikativt fält, där kommunikationen mellan bibliotek och
användare är avhängig ett fungerande språkbruk.

Uppsatsen tar avstånd från den uppfattning inom B&I som främst vill
identifiera ämne som något i dokumentet inneboende, utan ser med Birger
Hjørlands definition detta som dess ”epistemologiska potentialer” för en
brukare. Dessa brukar vidare identifieras utifrån den konkreta historiskt-
socilalt-epistemologiska verklighet som en kunskapsdomän utgör.

Vad som konkret har undersökts är hur dels historieämnet uppfattas av
bibliotek respektive domän. Detta genom att undersöka för det första
namngivningspraxis och för det andra ämnesuppfattning hos dessa båda.
Uppsatsens resultat är att bibliotekens namngivning tycktes utgå från den
tidigare nämnda naiva realism genom att främst ta hänsyn till det studerade
objektet, medan de metodologiska och teoretiska glasögon genom vilka detta
betraktades tenderade bli osynliga.

Uppsatsen utmynnade slutligen i ett förslag till en mer konsistent
indexeringspracis, vilken tar hänsyn till flera dimensioner av ett dokuments
ämne.
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Bilaga

Indexord i Libris      

bok Disciplin abstrakta begrepp konkreta företeelser tid plats person/titel/institution

1 Historia könsroller  nya tiden Sverige

rättshistoria   1600-talet Närke

    1700-talet Askers härad  

2 Historia kuturell identitet undervisningsväsen 1800-talet Förenta staterna Augustanasynoden

Bokhistoria etnicitet svenskar i utlandet 1900-talet  

  högskolan   

  svenskamerikaner   

   bokutgivning    

3 ekonomisk historia  utrikespolitik mellankrigstiden Sverige

  handel 1900-talet Sovjetunionen

    1920-talet Ryssland  

4 socialhistoria sociala förhållanden lantbruk modern tid Indien

   lantarbetare 1900-talet   

5 ekonomisk historia sociala närverk järnbruk nya tiden Sverige Clason

Ekonomi brukspatron 1800-talet Dalarna Furudals bruk

   sällskapsliv  Ore  

6 Historia ämbetsmän stormaktstiden Sverige

 tjänstemän frihetstiden  

 staten 1600-talet  

  förvaltning 1700-talet  

   komissioner 1680-1730   

7 Historia Statsmakten Staten nya tiden Sverige

Statslära Statsuppfattning  1600-talet  

 Statsväsen  1700-talet  

    1800-talet   

8 ekonomisk historia  köpmanshus nya tiden Sverige Momma-Reenstierna

(dissertation)  köpmän 1600-talet Stockholm Grill

 (doktorsavhandling)   1700-talet   
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9 rättshistoria övertro  nya tiden  

 sekularisering  1600-talet Sverige

 häxeri  1700-talet  

  magi     

10 Historia konflikter adel medeltiden, senare Sverige

socialhistoria politiska förhållanden bönder medeltiden  

Politik sociala förhållanden bondeuppror   

   uppror    

11 Historia  lokalsamhällen stormaktstiden Sverige

Geografi   1600-talet Uppland

lokalhistoria    Torsunda

socialhistoria     

 dissetation 1999      

12 historia eliter elit andra världskriget Sverige

 näringsliv industrimän efterkrigstiden  

 opinionsbildning  1940-1949  

 industry and commerce  1940-talet  

  economic conditions     

13 historia, allmänt  historietidskrifter efterkrigstiden Norden Historisk tidsskrft

metodlära   1900-talet Skandinavien Historisk tidsskrift (Oslo)

 historiografi     Historisk tidsskrift

(Köpenhamn)

14 socialhistoria  stormaktstiden Sverige  

    Frihetstid   

Avhan

dlingar

nas

keywo

rds

      

 disciplin abstrakta begrepp konkreta företeelser Tid plats personer

1 socilal history gender laws  Sweden

 norm system legal pracitce  Asker

 honour    

  symbolic capital     

2 American history ethnical identity immigration   

 Swedish-American

hist.
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3 economic historiy  minority parlamentarism interwar period  Hjalmar Branting

political history  Russian question   

  Soviet foregin policy   

  Swedish-Soviet relations   

  Communist Paty debates   

   Conservative ideology    

4 modern history social relations mission  India

 Low-caste mobilization    

  agricultural change     

5 economic

anthropology

economic change ironworks 19th century Dalecarlia Weber

 technological

developement

ironmaster  Furudal

 social network entrepreneurship   

 social capital    

 trust    

 Gift    

 conspicuos

consumption

   

 honour    

 rationality    

 spirit of capitalism    

 embeddedness    

  sociability     

6 legal history communication comissions Age of freedom Sweden

early modern history corruption civil servants   

17th century history Absolute state peasants   

18th century history ideology Great Northern War   

 control    

  social discipline     

7  ideology staten the enligtment Sweden

 regulation gouverment   

 interventation polizei   

 legislation freedom of the press   

 economic policy    

 absolutism    

 cameralism    
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 merchantilism    

 physiocratism    

 liberalism    

 conservatism    

 natural law    

  theocracy     

8  early modern

entrepreneurship

merchants   Abraham Momma-Renstierna

 monopolistic practices Swedish iron exports   Claes Grill

  social networks    Abraham Grill

9 social history secularization Reform of popular

culture

1600-1700 Sweden

Begriffsgeshichte superstition magic   

 counter-image witchcraft   

  popular piety     

10  autonomous action peasant   

 service nobelman   

 reciprocity feud   

 political culture rising   

 propaganda    

 social conflicts    

  absolute state     

11 history of the law local society  seventeenth

century

Sweden

historical geogrphy communalism   Uppland

network analysis    Västmanland

     Torsunda  

12  elite political finance  Sweden

 business elite opinion-moulding   

 social network    

  inner circle     

13 modern

historiography

reviewing historical journals   

scandinavian

historiography

cognitive identity    

 ethical standards    

  scientific concepts     
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14 local history bureaucratization silver mining  Lagunda

urban history early modern state time-reckoning  Sala

time geography social interaction   Uppsala

 social time    
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