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Abstract: This thesis aims towards an understanding of information systems and subject
representation in relation to academic disciplines. This is achieved by comparing how a
discipline, History of science and ideas, represents itself compared with the subject
representation of its dissertations in an information system, LIBRIS. The point of
departure for this thesis is the domain analytic view of Hjorland which states that the
quality in information seeking is enhanced if the subject representation considers the
contexts in which documents are produced and used. The importance of concepts such
as domain and discipline is discussed.

The discipline’s view of itself is established by the study of articles written by scholars
in the discipline, by how the discipline presents itself on the homepages of five
university institutions and by the examination of titles and keywords given to
dissertations in the discipline. The information system’s representation of the discipline
is examined regarding classification codes, subject headings and index terms given to
the dissertations of the discipline.This comparison is an attempt to discover possible
discrepancies between the two representations.

This examination does not find any significant discrepancies between the two
representations, as the subject representation does confirm the discipline’s view of itself
as a discipline that studies the relations between man, society and nature. What it does
find, however, is that the subject representation does not, to any greater extent,
recognize the discipline as such, as there is little evidence of which context the
dissertations originates from. This is then discussed in relation to Hjorland’s view that
disciplines ought to be regarded as entities in knowledge organization and reflected in
information systems.

Nyckelord: domänanalys, discipliner, idé- och lärdomshistoria, informationssystem,
ämnesrepresentation, klassifikation, ämnesord, nyckelord
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1. INLEDNING

1.1 Utgångspunkt

Biblioteks- och informationsvetenskap problematiserar spridning av dokument och
dessas innehåll. Bibliotekshögskolan i Borås ger på en webbsida följande formella
ämnes-beskrivning:

Ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller
kultur som är lagrad i någon form av dokument.(Höglund 1995)

Ett centralt sådant problem är att försöka analysera och bestämma vad som är ett
dokuments ämne, hur det skall representeras och göras sökbart. Detta visar sig ofta i
våra traditionella bibliotek där bestånden i flertalet fall är ordnade och uppställda efter
ämne. Likaså finner man att många webbplatser är uppdelade och erbjuder ingångar
efter ämneskategorier. Fenomenet är ingalunda något nytt, men i den praktiska
hanteringen av dokument finns kanske outtalade antaganden om vad som utgör ett
ämnesområde, det vill säga ett dokuments ämnestillhörighet kan ses som en
självklarhet.

Övergripande frågor som särskilt har kommit att intressera oss under vår utbildningstid
på Bibliotekshögskolan och som därför även ligger till grund för vårt val av
uppsatsämne är sådana som vad det egentligen innebär att ämnesbestämma ett
dokument, vems intressen som skall tillgodoses och hur de sökmöjligheter som väljs
genom indexering påverkar informationsåtervinning för tillexempel olika grupper i
samhället. I dokumentsamlingarna finns dokument som för femtio år sedan ansågs
utgöra spjutspetsen inom ämnesområdet, men som idag betraktas som historisk kuriosa.
Skall dessa indexeras med samma ämnesord som nyproducerade dokument inom
samma ämnesområde, eller har de rent av bytt ämnesområde med tidens gång? Vad är
egentligen ett ämnesområde? Hur återvinner man dokument utifrån en aspekt som inte
gjorts sökbar? Vilka frågor är möjliga att ställa?

Något av syftet med att problematisera ämnesrepresentation och informationssökning
har på ett slagfärdigt sätt sammanfattats av Shera då han retoriskt frågar:

/…/ what will it profit a man if he has all the books in the Library of Congress in a
box on the corner of his desk if he cannot gain access to their intellectual content?
(1973, s 71)

Sheras ord kan tyckas så självklara att de knappt är värda att nämna, men faktum är att
det vid informationssökning i tillexempel en katalog är lätt att få alltför många träffar
eller inga alls, att ett informationsbehov inte blivit tillgodosett på grund av att de
dokument som återvunnits saknar relevans. Vad sedan dessa problem beror på finns det
i litteraturen olika uppfattningar om, vilka i sin tur grundar sig på kunskapsteoretiska
antaganden.

Exempelvis så kan man i artikeln "Discourse, Cognition, and Reality: Toward a Social
Constructionist Metatheory for Library and Information Science" läsa om generella drag
och kunskapsteoretiska ställningstaganden inom biblioteks- och informations-
vetenskapen (B & I), där författarna ifråga menar att man i huvudsak kan se tre rådande
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metateoretiska perspektiv eller förhållningssätt inom B & I: "the information transfer
model, constructivism, and social constructionism" (Tuominen, Talja & Savolainen
2002, s 271). Utgångspunkten är alltså inte alltid den samma och blir därför avgörande
för hur problematiken angrips. Något som vi längre fram kanske får anledning till att
diskutera.

1.2 Problematisering

När det gäller problematik kring att analysera och bestämma vad som är ett dokuments
ämne, hur det skall representeras och göras sökbart menar klassifikationsforskaren
Langridge att själva ämnesanalysen är det första, viktigaste och den svåraste delen vid
all klassifikation och indexering, eftersom den är själva grundförutsättningen i ett
informationsåtervinningssystem och alltså den delen som blir avgörande för hur
systemet kommer att fungera (Langridge 1989, s. 1).

Det finns en mängd olika informationsåtervinningssystem och klassifikationssystem där
variationen mellan hur ämnen är strukturerade och uppbyggda är stor. En tanke som
Langridge understryker är att klassifikationssystem är dåliga hjälpmedel vid
ämnesanalys, eftersom denna enligt honom bör vara oberoende av klassifikations-
system, katalog, index eller datorfil; ämnesanalysen ”is always the same because it
relates to the document and not to the system.” (1989, s.7)

Utan att fördjupa oss i hur Langridge tänker sig att ämnesanalysen skall gå till kan vi
nämna de olika stegen i ämnesanalysen, där det första är kunskapsformer, dessa är få
men stabila och kan till exempel vara naturvetenskap eller historia. Det andra är
disciplinen exempelvis zoologi inom naturvetenskapen. Det tredje är ’topic’ med
exempel som fiskars fenor inom zoologi, ’topic’ är specialisering, de är många och
överlappande. Det sista steget i ämnesanalysen är dokumentets natur eller form, till
exempel monografi (jmf. Langridge 1989, s. 136).

Vad Langridge menar är att det inte finns några klassifikationssystem publicerade, där
man som han utgår från kunskapsformer, utan alla existerande klassifikationssystem är
uppbyggda efter intresseområden ”sometimes missleadingly called discipline schemes”
(1989, s. 10), vilket ger den felaktiga bilden att huvudklassen innehåller allt i en speciell
disciplin. Av det följer att bristerna är stora då det gäller att identifiera kunskapsformer.
Det är som vi sett enligt Langridge arten av kunskaper som skall klassificeras och i
förståelsen för det blir man inte hjälpt av de bibliografiska orden huvudklass eller
disciplin. Huvudklass därför att de i alla klassifikationssystem saknar tydlig definition
och när det gäller den lexikala definitionen av disciplin som ’kunskapsområde’ är den
tillfredsställande för allmänna syften, men då man söker efter en stabil struktur för
klassifikation kommer disciplin enligt Langridge tillkorta (1989, s. 18-20).

Vi har sett att enligt Langridge är det alltid dokumentet som bör vara utgångspunkt vid
ämnesanalys och att man i analysen har hjälp av att tänka i kunskapsformer, vilka har en
stabil struktur, i motsats till huvudklasser, då dessa är illa definierade, och i motsats till
discipliner, eftersom dessa är instabila.

Medan Langridge framhåller kunskapens art vid klassificering och att man i detta har
dålig hjälp av att tänka i discipliner menar forskaren Hjörland att det just är discipliner
som bör ligga till grund för ämneskategorier och att det är dokuments kunskapsmässiga
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möjligheter som bör lyftas fram vid klassificering. I jämförelse med Langridge är det
nästan så att Hjörland mer betonar systemet än dokumentet vid ämnesanalys och
ämnesrepresentation. En grundläggande tanke hos Hjörland är att ”the sciences are the
cognitive organs of society” (Hjörland 1992, s. 189) och därför återvinns ämnesbegrepp
bäst i en social praktik. En disciplins terminologi är alltså det som bör användas vid
ämnesrepresentation, eftersom en sådan enligt Hjörland bättre stämmer överrens och
därför underlättar återvinning.

Hjörland tänker sig att återvinningen underlättas därför att den kunskap som finns i de
’kognitiva organen’ manifesterar sig olika på olika nivåer i samhället, med veten-
skaperna som den första nivån. Den andra nivån kallas primära informationssystem och
utgörs av akademiska avhandlingar, fack-tidskrifter, monografier etcetera. Den tredje
nivån kallas för sekundära informationssystem och utgörs av bibliografier, databaser
och handböcker. Den fjärde och sista nivån utgörs av det som den sekundära nivån
betjänar sig av, till exempel särskilda språk för återvinning, eller som ett klassifikations-
system, vilka i sig alltså är en representation av discipliner eller de ’kognitiva organen’
(Hjörland 1995, s. 437; 1997, s. 128).

En uppfattning liknande Hjörlands möter man i den artikel av Tuominen, Talja och
Savolainen, som vi tidigare refererade till, där de menar att språkliga praktiker blivit allt
viktigare vid analys av bland annat nyckelord och relevanskriterier, eftersom
informationssökning utförs med mer eller mindre disciplinärt eller institutionaliserat
språk och alltid äger rum inom ramarna för diskurser (2002, s. 279).

Vi har i grova drag återgivit några uppfattningar om ämnesanalys, ämnesrepresentation
och deras förhållande till varandra, där en uppfattning menar att det alltid är
dokumentet, oberoende av systemet, som står i centrum och att discipliner är allt för
instabila för att utgöra ämneskategorier, och en annan uppfattning som mer betonar att
sociala praktiker samt discipliner bör ligga till grund för ämneskategorier, då dessa är
samhällets kunskapsproducerande organ, vilka representeras olika på olika nivåer i
samhället.

I Sverige används i stor utsträckning Klassifikationssystem för svenska bibliotek, SAB-
systemet. Det svenska SAB-systemet har enligt forskaren Hansson sin grund i den
disciplinordning som fanns i Lund och Uppsala universitet under slutet av 1800-talet,
med de ideal som då rådde (Hansson 1999, s. 145). SAB-systemet är ett så kallat
universellt klassifikationssystem. Dessa system tar enligt Hansson sin ”utgångspunkt i
ett holistiskt formulerat ämnesuniversum eller ett kunskapsuniversum som i princip inte
har någon gräns för det antal ämnen som kan struktureras inom det.” (Hansson 1999, s.
15). Vidare att dessa vilar på uppfattningar om en motsvarighet i en objektiv kunskaps-
struktur, det samlade vetandet i världen och i det samhälle där det tillkommer och
verkar (Hansson 1999, s. 31).

1.3 Syfte, frågor, avgränsningar och upplägg

Mot bakgrund av vår problematisering blir syftet med uppsatsen att öka vår förståelse
för informationsbehov, informationssystem, ämnesanalys, ämnesrepresentation och
discipliner, genom att helt enkelt jämföra hur en disciplin, den idé- och
lärdomshistoriska, representerar sig själv med hur den representeras i en del av ett
informationssystem, LIBRIS.
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För att kunna genomföra vår jämförelse och motsvara uppsatsens syfte ställer vi
följande frågor:
Hur representerar den idé- och lärdomshistoriska disciplinen sig själv?

Hur representeras den idé- och lärdomshistoriska disciplinen i en del av
informationssystemet, SAB/LIBRIS?

Hur förhåller sig idé- och lärdomshistoria till andra ämnen så som dessa representeras i
en del av informationssystemet, SAB/LIBRIS?

Finns det någon motsättning mellan hur den idé- och lärdomshistoriska disciplinen
representerar sig själv och hur den representeras i en del av informationssystemet,
SAB/LIBRIS?

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka ämnesrepresentation i relation till
disciplinen idé- och lärdomshistoria i Sverige av flera olika skäl. Det är en disciplin
vilken vi själva i olika grad är bekanta med, vilket vi tror kan underlätta vid arbete med
ämnesrepresentation.

Man kan tänka sig att idéhistoria, lärdomshistoria, vetenskapshistoria benämns,
definieras och avgränsas olika i skilda länder och har olika disciplinella strukturer,
vilket förvisso skulle vara intressant att undersöka men kanske också för stort och
komplicerat för en magisteruppsats. Vi hade då också ställts inför att arbeta med flera
olika databaser, klassifikationssystem och praktiker vad gäller ämnesord etc.

Valet att arbeta med ämnesrepresentationen av idé- och lärdomshistoria i LIBRIS
grundar sig på att det är ett informationssystem som används av flertalet akademiska
bibliotek i Sverige. Så vitt vi vet används inte någon specialklassifikation för idé- och
lärdomshistoria i Sverige. LIBRIS har dessutom fördelen att vara fritt och lätt
tillgängligt. Andra punkter att beakta har varit att svenska avhandlingar möjligen inte
förekommer särskilt ofta i informationssystem utanför Sverige, man kan kanske inte
heller anta att utländska avhandlingar i idé- och lärdomshistoria finns representaterade i
LIBRIS i någon större omfattning.

Uppsatsen kan betraktas som en explorativ fallstudie, eftersom vi vill undersöka en
mängd olika aspekter i relation till en given företeelse i en konkret situation och i dess
reella kontext. Upplägget på uppsatsen är därför konstruerat som en tratt, vilken mynnar
ut i fallstudien och de slutsatser man kan dra av denna, men tar sin början i kapitlet
’Teoretisk ram’. Där försöker vi bland annat finna de faktorer som bedöms vara viktiga
i det som vi vill studera och hur vi sedan kan sätta dessa i samband med varandra. Med
dessa faktorers hjälp preciseras sedan våra frågor i ’Vårt tillvägagångssätt’.

Den teoretiska ramen leder över i kapitlet ’Vårt tillvägagångssätt’. Där beskriver vi hur
vi faktiskt och utifrån den teoretiska ramen har gjort för att finna de faktorer som vi
bedömt vara viktiga för det som vi studerar. ’Vårt tillvägagångssätt’ leder i sin tur över i
kapitlet ’Det som undersöks’, vilket både är en bakgrund till och en presentation av det
vi valt att undersöka, såväl som av viktiga faktorer i själva undersökning, eftersom det
senare sätts i samband med och ligger till grund för tolkningen av själva fallstudien.
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I kapitlet ’Empirisk undersökning : resultat’ redovisar vi det vi kommit fram till i vår
undersökning. Det sista kapitlet ’Diskussion’ innehåller jämförelser mellan våra olika
resultat satta i relation till vår teoretiska ram och det som undersökts. Uppsatsen
avslutas med en sammanfattning.
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2. TEORETISK RAM

2.1 Tre metateoretiska perspektiv

Enligt Tuominen, Talja och Savolainen är det tre metateoretiska perspektiv som råder
inom biblioteks- och informationsvetenskapen (B & I). Tidigare i uppsatsen nämndes
namnen på dessa, nu skall vi i all korthet nämna något mer.

Det ena metateoretiska perspektivet grundar sig enligt Tuominen, Talja och Savolainen
på matematisk informationsteori (2002, s. 274). Det här menar artikelförfattarna har
påverkat självförståelse och forskningsprogram inom B&I på så sätt att man antar en
oberoende sanning som kan fångas och att denna sedan oförvanskat kan förmedlas till
en mottagare, vilken ofta är passiv, mottagande. Inom detta perspektiv är begreppet
sammanhang näst intill obefintligt (Tuominen, Talja & Savolainen 2002, s. 274-275).

Det andra metateoretiska perspektivet som artikelförfattarna har identifierat uppstod
som en reaktion på den matematiska informationsteorin och hävdar mot den
mottagarens aktiva roll i att mottaga ett budskap. Till viss del problematisieras
sammanhang, men i allt för stora drag handlar detta perspektiv enligt artikelförfattarna
om den enskilde individens process som informationssökare (Tuominen, Talja &
Savolainen 2002, s. 275-276).

Det tredje metateoretiska perspektivet som är kritiskt till de två ovannämnda och som
Tuominen, Talja och Savolainen själva förespråkar, ser inte språk som neutralt och
separerat från de historiska, kulturella och sociala sammanhangen. B&I’s studieobjekt
och fokus som tillexempel ämnesrepresentation, informationssökning och relevans-
kriterier bör därför enligt artikelförfattarna studeras ur sådana perspektiv som
sammanhang, dialog och visa på hur vetenskapsmän och andra användare
begreppsliggör det som intresserar dem (Tuominen, Talja & Savolainen 2002, s. 277-
281).

För att genomföra vår jämförelse av hur en disciplin representerar sig själv med hur den
representeras i en del av ett informationssystem och för att motsvara uppsatsens syfte
lämpar det sig bäst att söka de teoretiska förutsättningarna inom det metateoretiska
perspektiv som fokuserar på sammanhang, alltså det som Tuominen, Talja och
Savolainen förespråkar. En annan forskare som också betonat betydelsen av det här
förhållningssättet och som Tuominen, Talja och Savolainen hänvisar till är den i
uppsatsen tidigare nämnda Hjörland.

Därför kommer vi i det följande att redogöra för Hjörlands syn på det som är föremål
för vår jämförelse och uppsatsens syfte. Det vill säga ämnesanalys,
ämnesrepresentation, discipliner och informationssökning. För att göra så kommer vi
använda oss av Hjörlands avhandling, liksom även den engelska utgåvan, eftersom han i
den presenterar förslag till ny teoribildning inom B & I och för att den speciellt
behandlar ämnesrepresentation. Vi kommer också använda artikeln ”Toward a New
Horizon in Information Science: Domain-Analysis”, som skrevs tillsammans med
Hanne Albrechtsen. Den är i sammanhanget intressant för oss eftersom den presenterar
ett tillvägagångssätt för att till exempel undersöka discipliner, så kallad domänanalys.
För att göra redogörelsen lite mer dynamisk och nyanserad kommer vi även att ta upp
några av de synpunkter som framförts gentemot ovanstående verk.
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2.2 Om teoretisk ämnesrepresentation

Hjörlands avhandling Emnerepraesentation og informationssogning: Bidrag til en teori
på kundskabsteoretisk grundlag utgår från att informationsvetenskapens huvudsakliga
problem är informationssökning. Andra problem inom informationsvetenskapen
framstår som underordnade detta, och därför vill Hjörland lägga fram en generell teori
för informationssökning och menar dessutom att denna kan utgöra en grund för hela
informationsvetenskapen.

En andra utgångspunkt för avhandlingen är att informationssökningsproblematiken i
huvudsak har studerats utifrån två olika synsätt, vilka på grund av dolda kunskaps- och
vetenskapsteoretiska antaganden är oförenliga, inkonsekventa och riskerar att leda
informationsvetenskapen till stagnation. Hjörland menar att tiden är mogen för att
informationsvetenskapen utvecklar en egen grund, som till skillnad mot de kognitiva
användarstudierna och de positivistiska IR-studierna, förstår kunskap

/…/ as a tool shaped in order to increase man's adjustment to his physical,
biological, and cultural environment, and sees knowledge as historically and
culturally developed products organised in scientific disciplines. (1993, s. 216)

På samma sätt som användares informationsbehov måste ses i ett sammanhang, måste
dokuments och databasers innehåll ses i det sammanhang där de uppkommer och där de
används. Hjörland ifrågasätter hur man inom informationsvetenskapen kan tala om
matchning utan att ta hänsyn till att begrepp associeras och har olika betydelse i olika
sammanhang. Visserligen kan, enligt Hjörland, ord och meningar vid sökningar matcha,
men om informationsvetenskapen skall utvecklas mot att fördjupa ämnessökningar och
förbättra dem kvalitativt, måste man fästa större uppmärksamhet vid, ta hänsyn till och
utveckla metoder för hur ämnesspecifikt språkbruk framkallas.

Utifrån denna ståndpunkt kritiserar Hanne Albrechtsen och Birger Hjörland (1995) den
rådande IR-forskningen för att den inte arbetar med begrepp som domän eller disciplin,
utan betraktar termer som fristående från de kunskapsområden där de förekommer.
Albrechtsen och Hjörland hävdar däremot att en term bara kan förstås i relation till en
kontext.

Gerhard Salton (1996) replikerade mycket skarpt på dessa synpunkter och ansåg att
Hjörland och Albrechtsen (1995) framförde en del underliga påståenden om statistiska
och probabilistiska återvinningsmetoder. Salton menar att de bortser ifrån, och inte tar
hänsyn till, dagens situation inom IR där man arbetar med fulltextåtervinning i miljoner
av dokument, och inte som tidigare i små samlingar av "abstracts" med begränsad
språklig kontext. De kontextuella kopplingar som Hjörland och Albrechtsen efterlyser
finns redan tillgängliga, både lokalt och globalt, hävdar Salton med hänvisning till
samtida forskning, som löst problemen med språkets tvetydiga betydelser i olika
sammanhang. Vidare hävdar Salton att problemen med att tolka den outtalade
innebörden i dokument inte är något tesaurusproblem eftersom detta kan lösas med de
nyare metoderna där en hel fulltextkollektion kan användas som en implicit tesaurus.
Salton tillbakavisar Hjörlands och Albrechtsens påstående att utvecklingspotentialen för
de statistiska återvinningsmetoderna är liten, med "The statistical approaches have
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proved to be by far the most potent, outperforming linguistic, cognitive and other
apparently more sophisticated methods"(Salton, 1996).

Vi uppfattar det som att Salton menar att nu när det är möjligt med fulltextsökningar är
problemet så att säga löst av sig självt, då texten representerar sig själv och alltså inte
behöver representeras. På detta svarar Hjörland, att det just är det som är frågan: om en
text är en representation fullt ut för sig själv eller inte. Och innebörden av det Hjörland
säger är att så inte är fallet, utan man måste söka sig till det sammanhang där texten
uppkommit och används för att komma åt vad den representerar. (Salton; Hjörland,
1996, s. 333-335)

När det gäller begreppet ämnessökning menar Hjörland att deskriptiva data och
ämnesdata ibland uppfattas som varandras motsatser. Hjörland vill istället se det som att
de olika datakategorierna samverkar, samtidigt som han menar att till exempel en
sökning efter vad en speciell författare har utgivit inte är en ämnessökning, men att det
kan utvecklas till en sådan.  Hjörland menar i sin definition att det i ämnessöknings-
begreppet ligger en betydelse om att det är en sökning "efter på forhånd ukendte
dokumenter ud fra indholdmaessige kriterier, der skal bidrage til at belyse et bestemt
problem eller tilfredsstille et bestemt informationsbehov." (1993, s.18).

Ämnesdatabegreppet är enligt Hjörland "et overbegreb for bl. a. klassifikationskoder,
indextermer, emneord, titelord, abstractsord, fuldtekstord m. v." (1993, s. 21). Detta
begrepp delas sedan upp i uttalade och outtalade ämnesdata, där uttalade är sådana data
som är tänkta att vara ämnesdata, medan outtalade är data som inte är tänkta som
ämnesdata, men ändå kan utnyttjas som sådana. I ett dokuments text kan ett ord ur titeln
tänkas vara ett funktionellt och uttalat ämnesdata medan ett outtalat ämnesdata till
exempel kan ligga mellan raderna men ändå vara funktionellt, beroende på vem som
söker efter dokumentet. Denna uppdelning av ämnesdata leder till en uppdelning av
ämnesdata som innehålls- eller behovsorienterad. Hjörland förespråkar den
behovsorienterade indexeringsvarianten, men med tillägget att de två varianterna endast
är teoretiskt möjliga att särskilja.

 
Hjörlands uppdelning mellan, så att säga, neutrala och tolkande ämnesdata får
konsekvenser för frågor kring subjektivitet kontra objektivitet vid indexering och för
maskiners möjlighet att tolka text utifrån användare och dessas sammanhang. Men här
menar Hjörland att poängen med ämnesbestämning måste vara att tillföra information
som inte redan finns i dokumentet, att ämnesdata inte skall ses som surrogat för
dokument då ämnesdatas funktion är att ge information utöver dokumentet. Där kvalitén
"af emnedata er helt afgorende for kvaliteten af emnessogningen" och att kvalitén av de
uttalade "emnedata bestemmes ved deres dannelse." (Hjörland 1993, s. 35).

När det gäller begreppet ämnesanalys är det den "intellektuelle eller automatiserede
proces, hvorved et dokuments emner analyseres for evt. efterfolgende at blive udtrykt i
form af  emnedata." (Hjörland 1993, s 36). Under ämnesanalysen är det enligt Hjörland
viktigt att skilja mellan analysen och det språk som analysresultatet skall uttryckas i.
Här kommer också kritiken mot den objektiva idealismen och den subjektiva idealismen
in. Enligt Hjörland är den objektiva idealismen allt för styrd av det IR-språk som
analysen skall uttryckas i, på grund av att det språket så att säga tvingar sig på analysens
resultat, medan den subjektiva idealismen är allt för styrd av användares individuella
behov. Hjörland menar att om man inte skiljer ämnesanalysen/ förtolkningen från
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översättningen går det aldrig att utveckla täckande teorier om ämnesrepresentation och
informationssökning.

Enligt Hjörland skall ämnesanalysen ta hänsyn till dokuments kunskapsmässiga
innehåll, varvid ämnesanalysen definieras som "en fortolkning af et dokuments (eller en
informationsentitets) potentialer i forhold til et givet informationssystems
erkendelseintresser, der foretages i en given historisk, kulturel, faglig og pragmatisk
kontekst." (1993, s. 38).

Ämnesanalysen är med andra ord en teoretisk process som alltid är beroende av och
under inflytande av en kontext. Där ämnesanalysen resulterar i uttalade ämnesdata, där
ämnet är det något som ämnesanalysen skall finna. Detta något är "dokumenters
erkendelsemaessige potentialer" eller ”informative potential” (Hjörland 1993, s. 79;
1997, s. 40). Denna kunskapsmässiga potential kan man enligt Hjörland aldrig finna
genom att leta efter en sann, absolut kunskap eller genom författares och användares
subjektiva syften. Med denna definition av begreppet ämne förankrar Hjörland, enligt
honom själv, ämnesbegreppet i en realistisk, pragmatisk och materialistisk
kunskapsteori. Vilket förenklat sett innebär att ämnesanalysen måste gå till och följa det
sätt varpå vetenskaplig kunskap skapas.

Ämnesanalysen är enligt Hjörland en tolkande och aldrig avslutad process, då den
liksom kunskapsproduktion är en del i ett historiskt och kulturellt förlopp. Därför blir
också vetenskapliga discipliner vägledande för hur ämne tolkas och organiseras,
eftersom även discipliner är historiska skapelser (1993). Hjörland och Albrechtsen
uttrycker tydligt att de ser den sociala organisationen av kunskap, i till exempel
discipliner, som grundläggande enheter för kunskapsorganisation, men hävdar samtidigt
att det inte nödvändigtvis är det dominerande perspektivet eller självbilden hos en
disciplin som skall vara basen för klassifikation, eftersom de anser att den kan vara
alltför ideologiskt styrd, vilket inte självklart är i användarnas intresse (Hjörland &
Albrechtsen, 1999).

Vidare menar Hjörland att med hans sätt att se på ämnesbegreppet knyter han
diskussionen om möjligheten till objektiv ämnesanalys till frågan om vetenskaplig
objektivitet, eller åtminstone vetenskaplig intersubjektivitet.

Mörch (1994) menar att Hjörland är för kategorisk i sin ensidiga fokusering på
indexeringen som nyckeln till bättre informationssökning. Dels anser Mörch att detta
inte är den enda vägen att gå, och därför är inte heller studiet av sammanhanget
bibliotekarie – användare - återvinningsprocess någon återvändsgränd, dels har han
svårt att se det tillämpbara i Hjörlands metod för att skapa en fruktbärande
indexeringspraxis. Mörch tolkar Hjörland som att ett dokuments kunskapsmässiga
potential skall härröra utifrån en kunskapsteoretisk analys av de i dokumentet
representerade ämnena, samt, inte minst, av andra, möjligen relevanta ämnen. Detta,
menar Mörch, kräver i varje enskilt fall en vetenskaplig insikt av indexeraren som
Mörch anser vara "-en noget ideal fordring" (Mörch 1994, s. 14). Med sådan "ideal"
menar Mörch att det skulle krävas så oerhört kunniga indexerare att de skulle göra de
vetenskapliga författarna överflödiga, eftersom det skulle kräva en så stor vetenskaplig
insikt och överblick. Höivik (1994) framför liknande tankegångar när det gäller de
praktiska konsekvenserna vid/för bedömningen av "ett dokuments erkendelsesmässige
potentialer".  Höivik undrar vem Hjörland föreställer sig, som skulle kunna ha så stora
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kunskaper inom fem eller tio vetenskapliga discipliner att han skulle kunna avgöra ett
dokuments möjliga bidrag till utvecklingen inom dessa respektive områden. Höivik tror
att det är mera realistiskt att tänka sig att en professionell person bedömer ett dokument
i relation till två eller tre discipliner.

Även Wilson (1998) anser att det skulle vara mycket svårt att förutsäga ett dokuments
framtida kunskapsmässiga potential, särskilt som Hjörland hävdar att det är de
långsiktiga möjligheterna och inte de kortsiktiga nyttoaspekterna som är det viktiga.
Wilson hävdar vidare att det är väl optimistiskt att tro, att särskilt många av de
dokument som produceras i dag verkligen skulle ha något framtida värde för att lösa
vetenskapliga problem.

Här vill vi inflika att Boyce (1998) och även vi i skenet av senare texter av Hjörland
uppfattar det som att han menar att ett givet dokument visserligen har en närmast
oändlig kunskapspotential, men att denna i praktiken begränsas av en kontextuellt
präglad indexering och en domänspecifik ämnesanalys:

/…/ a domainanalysis  that includes an analysis of the knowledge domain based
on philosophy of science and the sociology and history of discourse communities.
A subject analysis implies an interpretation of the document (or other information
entity) in relation to the knowledge interests of a given information system, and
this analysis is undertaken in a given historical, cultural, professional and
pragmatic context. (Hjörland 1997, s. 40-41)

För att så återkomma till andra aspekter av Mörchs kritik så skriver han vidare att han
dragit ut Hjörlands teser in extremis för att visa på vilket sätt han anser att Hjörland
skjuter över målet och hävdar att Hjörlands krav på indexeraren bara kan infrias i en
värld som är, vetenskapsteoretiskt, helt genomskinlig och där teser väljs, inte utvecklas,
och där det globala kunskapsteoretiska projektet har lyckats. Eftersom detta, enligt
Mörch, aldrig kommer att inträffa, så kommer Hjörlands indexeringsteori att stöta på
oöverstigliga svårigheter när den skall realiseras.

Vidare hävdar Mörch att Hjörlands indexeringsteori enbart är livsduglig i en
kunskapsteoretiskt statisk värld, där indexeringstermernas inbördes relationer är
fixerade när de väl etablerats och där de därför inte, som under föränderliga
omständigheter, fortlöpande behöver justeras. Mörch anser att Hjörlands
termuppsättningar är mycket mer sårbara för förändringar än de vanliga, mer
pragmatiska indexeringsmetoderna, beroende på att Hjörlands termer, i sig själva, bör
vara framtidssäkrade, eftersom de i idealfallet vid sin uppkomst skall ta hänsyn både till
nuvarande som framtida kunskap. Om detta inte är fallet efterlyser Mörch en
återkopplingsmekanism som löpande kan uppdatera hela konstruktionen allteftersom ny
kunskap avslöjar nya relevanssammanhang. Enligt Mörch påpekar Hjörland själv denna
svaghet i sin avhandling, dock utan att konkretisera hur indexeraren skall hantera
problemet med att bevara överblicken över sina ansvarsområdens kunskapsutveckling
och potentiella nytta eller hur ny kunskap skall avspeglas i en revidering av redan
indexerad litteratur. Mörch menar att Hjörland undviker problemet med att indexeraren,
för att kunna arbeta med kunskapsmässiga potentialer vid varje given tidpunkt måste
befinna sig på en hög kundskapsnivå vad gäller teoriutvecklingen på en mängd
potentiellt relevanta vetenskapliga områden.
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Vi slutar vår redogörelse av Hjörlands förslag till ny teoribildning och kritik som riktats
mot denna genom att citera Mörch:

Denne indeksering är klart önskevaerdig, men lige så klart urealistisk; begrebet
"erkendelsesmaessige potentialer" är med andre ord en selvmodsigelse- det
indebaerer elementet "det endnu ikke erkendte", og hvad der ikke er erkendt, kan
man ikke indeksere. (1994, s.15)

Även Jensen (1994) och Wille (1994) har framfört kritik emot Hjörland på, bland annat,
samma punkter som Mörch.

Om vi tar och sammanfattar det ovan presenterade, kan vi säga att Hjörland kritiserar
informationsvetenskapen för brist på grundläggande teori och att han i det
sammanhanget menar att informationsvetenskapen endast kan utvecklas om den bygger
på teori och metod för hur terminologi och språkbruk framkallas inom domäner. Vidare
att Hjörland i sin kritik riktar in sig på begreppet ämne, där han å ena sidan menar att IR
i sin definition av ämne är allt för styrt av IR-språket och synen på kunskap som något
utanför oss liggande. Å andra sidan menar han att så kallade användarstudier i sin
definition av ämne är alltför styrd av författares och användares subjektiva tendenser.
Mot detta såg vi hur Hjörland definierar begreppet ämne som dokuments
kunskapsmässiga potentialer, och att det för att fånga dessa potentialer krävs en
förtolkning som ser människans psyke och kunskap som av kultur skapade.

Hjörland menar att informationssökningsproblematiken djupast sett inte är av teknisk,
utan av humanistisk natur och att domänanalysen blottlägger strukturer och visar på hur
outtalade normer och kunskapsmässiga antaganden förhåller sig till ämnesområden, och
att detta alltid pågår i en social verklighet. Vilket med andra ord innebär att
informationssökning inte är bunden till själva sökprocessen eller till den teknik som
används, utan till den vetenskapliga strukturen inom ett område. Det är den som avgör
vilka frågor som är möjliga att ställa. Nu kan man emellertid och med fog undra vad en
domänanalys egentligen innebär och hur en sådan rent konkret går till.

2.3 Exempel på domänanalytiska ansatser

Domän Hist: sedan 1729, av fr. domaine, av lat. dominium (äganderätt, egendom),
egendom fr. allt av jord(NE-online, 2003-03-31]).

Med Hjörlands sätt att se är metodologisk kollektivism av grundläggande betydelse
eftersom en domän utgörs av ett fackområdes eller en disciplins terminologi och
kommunikations-mönster och enligt honom görs en typisk domänanalys genom att se
litteraturen inom ett område eller rättare sagt:

/.../ et fags informationsstruktur, herunder storrelsen af dets litteratur, litteraturens
fordelning på publikationsformer, dens nationale/ internationale struktur, dens
citationsmetoder, kumulativitet, spredning, tvaerfaglige udveksling etc. (Hjörland
1993 s. 141)

Utmärkande för domänanalys är alltså att studieobjektet är en disciplin eller ett
kunskapsområde som undersöks. Man kan antingen fokusera på en kunskapsdomän
eller göra jämförande studier av flera domäner, och som vi såg i föregående avsnitt så är
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syftet med domänanalys att fördjupa ämnesförståelse och att förstå användares
informationsbehov utifrån ett socialt perspektiv genom att se informationssystem i
relation till yrkesområden eller discipliner (Hjörland 1997, s. 109).

Domänanalys är alltså inte en specifik metod utan snarare ett perspektiv, en teoretisk
hållning. För den intresserade kan vi rekommendera artikeln Domain analysis in
information science. Eleven approaches-traditional as well as innovative (Hjörland,
2002), i vilken Hjörland går igenom en mängd olika ansatser vilka han definierar som
domänanalytiska.

Läser man On Line Dictionary Library Information Science (ODLIS) definition av
domän så sägs det vara det område av utvalda dokument eller artiklar som skall ingå i
en bibliografi, ett index eller en katalog, där katalogen brukar vara ett resultat av en eller
flera intrasslade domäner. När det gäller indexering och abstracting är domänen

/…/ usually the published literature of an academic discipline (example:
Sociological Abstracts) or group of related disciplines (Child Development
Abstracts and Bibliography). In a national bibliography, the domain is the
published output of an entire country. (www.wcsu.edu/library/odlis.html 2003-02-
25)

Söker man på domain AND (theory OR analysis) som nyckelord i databasen LISA får
man lite drygt 200 träffar varav många relaterar till datavetenskapen, andra till Hjörland
och åter andra som tillexempel den kända artikeln Visualizing a discipline: an author
co-citation analysis of information science, 1972-1995 av White och McCain (1998). Så
av sökresultaten att döma kan en domänanalys vara mycket och göras på många olika
sätt.

Ett sådant exempel är som sagt White och McCain (1998) vilka explicit anser att deras
artikel är en tillämpning av domänanalys i den bemärkelse begreppet har hos Hjörland
och Albrechtsen. Author Co-citationanalysis, (ACA), är enligt dem ett sätt att
åskådliggöra ett kunskapsområde genom att representativt urval av dess litteratur, och, i
detta specifika, arbete skapa ett underlag för att kunna definiera informationsvetenskap
utifrån dess specialiseringar. De ser själva sitt arbete som ”a means for contributing to
intellectual history” (1998, s. 327). De hävdar dock att ACA inte kan ersätta
övergipande inläsning och noggrann innehållsanalys, utan endast kan ses som ett stöd
för att urskilja inflytelserika författare, inte enskilda verk, och hur dessa är relaterade till
varandra, genom citeringar.

White och McCain anser vidare att ACA kan vara ett hjälpmedel för att skapa en
översikt över en litteratur inom ett område eller en sublitteratur innan läsningen börjar,
eller som en litteraturbaserad motsvarighet till ens egen överblick över en disciplin samt
att man kan reproducera en ämnesexperts överblick till nytta för en icke expert, utan att
ta ämnesexperten i anspråk (1998, s.329). De anser att paradigmskiften, i Kuhns
bemärkelse, borde kunna bekräftas, eventuellt även upptäckas, i en disciplin, med deras
ansats (1998, s. 353). De slutsatser White och McCain drar är bland andra att det
utmärkande för de författare inom B & I som de kartlagt är att de arbetar med olika
aspekter av litteraturer som innehållsbärande objekt och medel för kommunikation,
snarare än informationssystem i vid bemärkelse.
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Literatures are the distinguishing mark of  domains likely to interest
dominanalysts, and at least part of their interest in literatures lies in features that
are exploitable for retrieval. The partitioning of  literatures on the basis of such
features, so as to most usefully approximate an answer to a request, defines the
retrievalists enterprise. (White & McCain 1998, s. 353)

White och McCain anser vidare att dessa författare studerar olika problem i relationen
människa-litteratur, alltså de problem som finns i samband med att söka svar på frågor i
publikationer, oavsett medium.

I vårt sammanhang är artikeln av White och McCain intressant som ett exempel på en
variant av domänanalys. Vi fortsätter vår sökning efter fler exempel på domänanalys för
att se efter hur de konkret kan gå till.

Ett annat konkret exempel som vi då fann var en artikel där Hjörlands (1998) fallstudie
av psykologin presenteras: ”The Classification of Psychology: A Case Study in the
Classification of a Knowledge Field”. I artikeln visar Hjörland hur olika metoder och
ansatser har tillämpats för att klassificera psykologi. Hjörland menar att man vid
klassifikation alltid måste göra ett val om vems intressen som skall tillgodoses och det
finns olika ansatser för att undersöka och klassificera ett kunskapsområde.

De teoretiska principer han utvecklar i fallstudien tillämpas sedan i en liten analys av
konkreta klassifikationssystem i PsycInfo/Psycological Abstract. Vad som framhålls är
att när man definierar ett ämnesområde är det viktigt att beakta hur de generella dragen
hos det varande och de kunskapsteoretiska lärorna har influerat definitionen, eftersom
klassifikation av ett ämnesområde aldrig kan vara ahistorisk.

Det tillvägagångssätt som Hjörland använder i artikeln går ut på att han definierar
psykologins element, metoder och strukturer genom att beskriva hur psykologin
uppkom. En fråga som ställs är tillexempel om det fanns psykologi innan det fanns
psykologer. Med hjälp av en sådan fråga belyses intressenter och historiska krafter i
rörelsen innan psykologin stelnade eller institutionaliserades, men den belyser även
utvecklingen efter att psykologi som ämne fått sina ramar. En slags kontenta av
Hjörlands fallstudie är att det gäller att skilja mellan fenomenet och termen, men
framförallt skilja mellan begrepp som disciplin, subdisciplin, (vetenskapliga kategorier,
ämnesområden) och ansatser (eller skolor, system, paradigm). Utifrån detta ger
Hjörland exempel på klassifikationer som empirism, rationalism, historism och
pragmatism vilka kan ligga till grund för klassifikation av ett ämnesområde.

Går vi vidare bland konkreta exempel på domänanalys kan några magisteruppsatser som
på det ena eller andra sättet använt sig av domänanalys nämnas.  Anna Löfgrens uppsats
från 1996 om informationsåtervinning på ett specialbibliotek för tvärvetenskaplig
forskning. Anna-Stina Samuelsson gjorde år 2000 ett försök till domänanalys av en
mindre del av det feministiska forskningsfältet. Slutligen en magisteruppsats, inte helt
olik vår ansats, vilken är skriven av Per Nyström (2001), som frågar vad ett ämne är.
Det som dock är gemensamt för de här nämnda magisteruppsatserna är att de på sitt sätt
uppfattar och tillämpar domänanalys. Därför fortsätter vi i nästa kapitel med en
redogörelse för hur vi har uppfattat och tillämpat domänanalys, vårt tillvägagångssätt.
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3. VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

3.1 Relationen mellan domänanalys och vår undersökning

Givet att vi valt att studera disciplinen Idé- och lärdomshistoria i relation till
informationssystemet LIBRIS, tror vi som sagt att det för vår undersökning skulle
kunna vara fruktbart att försöka arbeta utifrån en domänanalytisk hållning eftersom
denna enligt Hjörland syftar till förståelse av användares informationsbehov utifrån ett
socialt perspektiv och till förståelse av informationssystem i relation till yrkesområden
och discipliner (Hjörland 1997, s. 109). Vi har också sett att det som är utmärkande för
domänanalys är att forskningsfokus ligger på studiet av enskilda kunskapsdomäner eller
komparativa studier av olika kunskapsdomäner (Hjörland 1997, s. 109). Vidare har vi,
vilket framgår av uppsatsens syfte, valt att rikta in oss på att undersöka en disciplin, Idé-
och lärdomshistoria, och att sätta den i relation till ett informationssystem, LIBRIS.

Vi har alltså valt att försöka utgå ifrån ett domänanalytiskt synsätt för att söka uppfylla
vårt syfte och besvara våra frågor eftersom det enligt Hjörland och Albrechtsen finns ett
helt problemkomplex att arbeta med för den domänanalytiska ansatsen, från mycket
enkla problem som kan utforskas empiriskt, till mycket komplexa teoretiska problem.
De hävdar att, vid varje tillfälle då man undersöker problem inom Information Retrieval
eller kunskapsorganisation utifrån någon hypotes där kunskapsdomänen spelar en
central roll, så bidrar man till denna ansats (Hjörland & Albrechtsen 1995, s. 419). Vårt
arbete kan betraktas som en empirisk undersökning, vilken syftar till att lösa relativt
enkla problem.

Vi har funnit att viktiga delar av det vi valt att undersöka, som Idé- och
lärdomshistoriska avhandlingar satta i relation till ämnesrepresentationen i LIBRIS, de
akademiska institutionernas eventuellt olika inriktningar, ansatser eller perspektiv,
korresponderar väl med ett antal centrala begrepp inom det domänanalytiska
perspektivet. Exempel på dessa begrepp är vetenskaplig kommunikation, dokument,
databaser, discipliner, ämnen och paradigm (Hjörland 1997, s. 109). Vi ser det dock inte
som att inriktning, ansats och perspektiv är det samma som paradigm, utan att dessa
snarare är att betrakta som besläktade företeelser, vilket också är något som Hjörland
understrycker i sin fallstudie av psykologin och som vi tidigare refererade till (Hjörland
1998).

Som vi tidigare sett karakteriseras en domänanalytisk hållning av metodologisk
kollektivism och i vårt fall innebär det att vi ser disciplinen och informationssystemet,
och relationen dem emellan, som våra studieobjekt, vi studerar och jämför alltså sociala
praktiker och dess uttryck. Disciplinens uttryck är dess presentation av sig själv, samt
titlar och nyckelorden som dess representationer. Avhandlingarna tillhör disciplinens
primära dokument och behandlas som ett kollektivt uttryck för denna. Informations-
systemets uttryck för disciplinen är ämnesrepresentationen bestående av klassifikation,
rubriker och ämnesord.

Vi undersöker klassifikationen enligt SAB-systemet, SAB-rubrikerna och ämnesorden
såsom de används i och framgår av informationssystemet LIBRIS, och dessa
informationssystemets inre egenskaper ses som goda exempel på tillämpningar där ett
domänanalytiskt synsätt kan vara berikande (Hjörland 1997, s. 109). Kunskaps-
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organisationen är betydelsefull eftersom den återspeglar de objekt som ett kunskaps-
område arbetar med och dess plats i samhället och informationssystemets uppgift är
enligt Albrechtsen och Hjörland  att reflektera domäner (1995, s. 412).  I övrigt kan vi
bara konstatera att vi studerar sociala företeelser i en verklig miljö, det föreligger
således ingen experimentell situation

Vår tolkning av domänanalys kommer att vara det hjälpmedel varmed vi kommer att
genomföra vår jämförelse och motsvara uppsatsens syfte, för att därmed säga något om
idé- och lärdomshistoria och om hur det ämnet representeras genom ämnes-
representationen i informationssystemet LIBRIS. För att besvara uppsatsens frågor har
vi gjort på följande sätt.

Uppsatsens första fråga, hur den idé- och lärdomshistoriska disciplinen representerar sig
själv, bär på en mängd aspekter, eftersom det är så mycket och beroende på vad eller
vem man frågar. Men utifrån det perspektiv vi arbetar med har vi belyst frågan dels
genom att referera artiklar om idéhistoria skrivna av idéhistoriker och dels genom den
presentation av ämnet som ges vid respektive institutions webbplats. Detta syftar till att
försöka fånga någon eventuell gemensam förförståelse eller uppsättningar av
förväntningar på ämnet mellan medlemmarna av disciplinen och för att se eventuella
förändringar eller huvudlinjer hos disciplinen. Till denna uppsatsens första fråga hör
även granskningen av de titlar och nyckelord som valts av författare till idé- och
lärdomshistoriska avhandlingar. Denna fråga kan därför vidareindelas i följdfrågor:

-Vilken bild får man av den idéhistoriska disciplinen genom institutionernas
webbplatser, tidningsartiklarna och de titlar och nyckelord som valts av
avhandlingsförfattarna?
- Kan man i den bilden se några skillnader i inriktning hos de olika idéhistoriska
institutionerna?
- Kan man i den bilden se några förändringar hos disciplinen över tid?

Uppsatsens andra fråga, hur den idé- och lärdomshistoriska disciplinen representeras i
informationssystemet LIBRIS, bär också den på en mängd aspekter, men vi har valt att
undersöka ämnesrepresentationen, närmare bestämt klassifikationskoder enligt SAB,
SAB-rubriker och ämnesord som tilldelats disciplinens avhandlingar. Även denna fråga
kan därför vidareindelas i följdfrågor:

-Vilken bild får man av den idehistoriska disciplinen genom avhandlingarnas
ämnesrepresentationen i LIBRIS?
-Kan man genom ämnesrepresentationen och övriga data i LIBRIS se några skillnader i
inriktning hos de olika idehistoriska institutionerna.
-Kan man genom ämnesrepresentationen och övriga data i LIBRIS se några
förändringar hos disciplinen över tid?

Uppsatsens tredje fråga, hur idé- och lärdomshistoria förhåller sig till andra ämnen så
som dessa representeras i LIBRIS, förstärker de bilder som uppsatsens två första frågor
är tänkta att framkalla och för att belysa denna tredje fråga har vi valt att undersöka ett
slumpvis urval avhandlingars referensers klassifikation.
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Uppsatsens fjärde fråga, om det finns någon motsättning mellan de två
representationerna, disciplinens och informationssystemets, syftar på själva jämförelsen
mellan de två bilder som förhoppningsvis kommer att framkallas.

3.2 Datainsamling

För att, utifrån ett domänanalytiskt perspektiv, söka få en bild av den idé- och
lärdomshistoriska disciplinen valde vi att utgå ifrån de fem idé- och lärdomshistoriska
universitetsinstitutionernas webbplatser därför att dessa på sätt och vis kan sägas vara
en del av disciplinens ansikte utåt, samt artiklar om idehistoria skrivna av idéhistoriker,
vilka finns samlade i den eminenta boken Vad är idehistoria?(Andersson & Björck red.
1999). Framförallt har vi dock valt att utgå ifrån ämnets doktorsavhandlingar, eftersom
dessa enligt Hjörland (1997, s. 128) tillhör en kunskapsdomäns primära dokument, och
undersöka dessas nyckelord och abstrakt. Vi behövde därför söka fram vilka avhand-
lingar som skrivits inom idé- och lärdomshistorisk disciplin i Sverige.

I de fall då flera utgåvor fanns tillgängliga valde vi att använda oss av originalutgåvan,
eftersom vi förutsatte att det är denna som säkrast har med det så kallade spikbladet,
vilket publiceras då avhandlingen spikas. Nyckelord och/eller abstrakt framgår oftast av
detta blads baksida. Att använda förstaupplagorna antog vi även skulle hjälpa oss att
undvika problem om det skulle visa sig att olika upplagor kan ha olika klassifikation
och indexering.

Vår första avsikt var att finna fram alla avhandlingar som framlagts vid institution som
ger doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria, under till exempel tioårsperioden 1992-
2001. Vi valde att ha några års marginal eftersom vi antog att en viss eftersläpning kan
förekomma på vägen mellan utgivning och informationssystem.

Vi beslöt att, om antalet avhandlingar vi undersökte behövde begränsas, täcka in kortare
tid, till förmån för att ta med avhandlingar från alla institutioner. Vi visste alltså vid
denna tidpunkt inte hur många avhandlingar som fanns och inte heller hur de var
fördelade över tid och institution, men vi ville mycket gärna veta hur många
avhandlingar som fanns m.m. för att kunna göra ett någorlunda representativt urval att
undersöka.

Vi valde att utgå ifrån de avhandlingar som förtecknats i den idé- och lärdomshistoriska
årsboken Lychnos 1992/93-2001, därför att dessa år visar en spridning över fler
institutioner än tidigare år. Vi ville därmed få möjlighet att fånga eventuella teman,
paradigm inom ämnesområdet, såsom till exempel olika inriktningar hos institutionerna.

Vi ställde oss även frågan om hur domänen och/eller dess avhandlingars klassifikation
utvecklats över tid och grundat på den såg vi det som en möjlighet att till exempel välja
ut tio avhandlingar från till exempel 60-, 70-, 80- och 90-talen för att försöka fånga
denna aspekt.

Denna nya infallsvinkel medförde att vi fick behov av att finna fram avhandlingar över
en betydligt längre tidsperiod, varför vi använde oss av det utökade sökformuläret i
LIBRIS webbsök (websok.libris.kb.se 2003-03-04). Vi tog hjälp av Svenska ämnesord
och sökte på Idé- och lärdomshistoria, där vi fick fram de underordnade termerna
Idéhistoria, Lärdomshistoria samt att detta även uttrycks med klassifikationskoden Be.
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Vi fann vidare en ”se även” hänvisning till respektive vetenskap med tillägget :k, som i
SAB-systemet  är ett uttryck för både historia och lärdomshistoria. Vi sökte på Be,
avhandlingar och svenska vilket resulterade i 39 träffar. Vi fortsatte vår sökning med att
kombinera de olika alternativ vi nämnt, förutom alternativet att söka på respektive
vetenskap med :k -tillägget eftersom vi inte kände till vilka vetenskaper som var
aktuella, men utan att resultatet nämnvärt förbättrades. Detta gjorde oss misstänk-
samma, för det måste väl ändå ha skrivits mer än 39 stycken idé- och lärdomshistoriska
avhandlingar i landet, så vi frågade en bibliotekarie. Bibliotekarien gav oss rådet att
söka på ungefär samma sätt som vi redan gjort.

Vi sökte alltså, bland annat, enligt följande: ”Be AND svenska AND avhandlingar”,
vilket gav 39 träffar, fördelade över åren 1942-2002, varav 11 stycken 1992-2001
(websok.libris.kb.se 2003-03-04). Detta sätt att söka i LIBRIS gav alltför dålig
återvinning, främst i betydelsen låg recall, eftersom vi genom Lychnos (1992-2002)
kunde se att det enbart mellan åren 1992-2001 lagts fram åtminstone 76 stycken
avhandlingar, vilket bekräftade våra tidigare misstankar.

Vi försökte även använda oss av Svensk bokföreteckning, men den är uppställd
systematiskt efter LIBRIS och kunde därmed inte hjälpa oss. Historisk bibliografi gav
inte heller någon hjälp. Vi försökte istället se om Lychnos register, samt generalregister,
eller recensioner kunde leda fram till fler avhandlingar, men detta lyckades inte. Vi hade
alltså problem med att finna fram samtliga avhandlingar i Idé- och Lärdomshistoria. En
framkomlig väg verkade vara att söka på serietiteln Lychnos-bibliotek och respektive
universitets skriftserie, men detta lyckades endast delvis.

Vi fortsatte därför vår sökning med hjälp av andra metoder, och i fallet Uppsala fann vi
en uppenbart komplett förteckning på www (Uppsala universitet 2003). Vad gäller
institutionen i Göteborg så finns alla avhandlingar, fram till 1995, förtecknade i en skrift
utgiven av Göteborgs universitet (Nilsson 1996). Denna skrift fann vi med hjälp av en
bibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek. Från och med 1995 finns alla från
Göteborg med i Lychnos (1995-2002) och på webbplatsen (Göteborgs universitet 2003).

För att vara tillräckligt säkra på att få med alla avhandlingar från Lund, Stockholm och
Umeå kände vi oss tvungna att vända oss till respektive institutions professor, trots att
institutionerna har webbplatser med förteckningar över avhandlingar. Vi var dock inte
säkra på att dessa var kompletta bakåt i tiden. Vi fick via e-post svar på vår förfrågan
om avhandlingar från professorerna i Stockholm och Lund (Lindberg 2003; Broberg
2003). Enligt Professor Sundin i Umeå, finns alla avhandlingar recenserade i Lychnos
(Idéhistoriska expeditionen 2003). Vi fann avhandlingar från institutionen i Umeå i ett
flertal Lychnos utgåvor mellan åren 1991 till 2002 (Lychnos 1991-2002). Vi fick senare
även en förteckning från institutionen (Umeå, Idéhistoriska expeditionen 2003). Vi
kunde efter cirka två veckors arbete räkna till lite drygt 100 avhandlingar som skrivits
inom den idé- och lärdomshistoriska disciplinen i Sverige mellan 1942 och 1999.

Det gick således inte att med någon större säkerhet få fram tillräckligt många Idé- och
Lärdomshistoriska avhandlingar för vårt syfte genom att söka i LIBRIS, utan vi blev
bland annat tvungna att vända oss direkt till flera institutioners professorer för att få
fram alla avhandlingar.
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Eftersom vi haft sådana problem med att finna disciplinens totala mängd avhandlingar
ansåg vi att det dels fanns ett egenvärde i att verkligen hitta alla, vi behövde ju också
veta hur många avhandlingar som fanns eftersom det skulle kunna påverka vårt arbets-
sätt, dels i att försöka se varför det var så svårt att hitta dem i LIBRIS. Eventuellt tänkte
vi också sammanställa dem i en bibliografi över disciplinens avhandlingar eftersom
någon aktuell sådan inte verkar finnas för tillfället.

Eftersom Idé- och lärdomshistoria är utspritt (scattered) i klassifikationsschemat enligt
anvisningar i systemet, så tyckte vi att det även fanns ett egenvärde i att visa hur denna
disciplin fördelar sig i schemat, och jämföra detta med disciplinens bild av sig själv. Det
är ur en disciplinell synvikel, och därmed även ur ett domänanalytiskt perspektiv,
önskvärt att utan alltför stora svårigheter kunna söka fram samtliga avhandlingar som
skrivits inom en given disciplin. Att ett dokument är producerat inom en specifik
disciplin, eller kontext, säger många och viktiga saker om dokumentet eftersom till
exempel discipliner bygger på olika kunskapsteoretisk premisser mm. Klassifikations-
koden är dessutom ett exempel på value added information (Hjörland 1997, s. 22), ett
mervärde, som tillförs i informationssystemet utöver dokumentet. Följaktligen bör det
även ur en användares synvikel framgå av ämnesrepresentationen vilken kontext
dokumentet är producerat i, eftersom det berikar ämnesrepresentationen.

Uppsatsens inriktning har blivit präglad av att det inte gick att få fram ett tillnärmelsevis
tillräckligt stort antal avhandlingar genom informationssystemet, på ett någorlunda
enkelt sätt. Från början hade vi nog tänkt oss ett annat fokus.

Vi fann att avhandlingarna 1942-1999 var en till antalet ganska hanterbar total
population, alltså inte ett representativt urval utan hela populationen under de åren. Vi
valde att stanna vid 1999, dels därför att det gav jämna, hela decennier för jämförelse,
dels därför att vi inte visste eftersläpningen i systemet i relation till publikationsdatum.

Vi ansåg även att vi hade en empiri lämpad för resultatredovisning med hjälp av
deskriptiv statistik och valde därför att åskådliggöra avhandlingarnas klassifikation, och
avhandlingarnas referensers klassifikation, genom att redovisa med diagram. Vi vill här
nämna att vi i detta avseende inspirerats av Per Nyström (2001) som i sin magister-
uppsats bland annat använder deskriptiv statistik i relation till historia. Vi valde vidare
att redovisa alla de cirka 100 avhandlingarnas klassifikation, för att bland dessa välja ut
30 stycken avhandlingar slumpvis, i syfte att göra en jämförelse mellan nyckelord och
ämnesord.

 Även om vi använder oss av kvantitativa verktyg så vill vi påpeka att det i flertalet fall
inte är de absoluta talen som är viktiga, utan fastmer förhållanden och relationer mellan
talen och vad det kan innebära. Vi är också medvetna om att vår ansats möjligen medför
en viss ytlighet. Vi får dock i denna begränsade undersökning inte ha högre ambitioner
än att urskilja ganska grova förhållanden och tendenser.

3.3 Vår empiri

Vår empiri består dels av material från katalogposterna i LIBRIS för de 104
avhandlingar för doktorsexamen som framlagts vid Idé- och lärdomshistorisk
universitetsinstitution i Sverige mellan åren 1942-1999, dels av de spikblad som ofta
bifogas avhandlingar, av spikbladen framgår bland annat nyckelorden. I katalogposterna
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har vi använt oss av fälten för upphov, titel, publiceringsår, disputationsort och
ämnesrepresentation i bemärkelsen klassifikationskod enligt SAB-systemet, SAB-rubrik
(vilket är klassifikationskoden utskriven i klartext), och de ämnesord som tilldelats
respektive avhandling. Vi har reducerat klassifikationskoderna till enbart avdelning och
underavdelning, alltså tagit bort tilläggsbeteckningarna. Till vår empiri hör även
källförteckningarna i de trettio slumpvis valda avhandlingarna, vilka redovisas i vår
källförteckning under rubriken Avhandlingarna.

Vi samlade in vårt empiriska material i april 2003, det sparades digitalt, bearbetades på
så vis att de uppgifter vi inte behövde tog bort varefter det skrevs ut. En del av det
digitalt sparade materialet förstördes olyckligtvis av datavirus, liksom även materialet
för avhandlingarns referenser. De kompletta katalogposterna för de 104 avhandlingarna
är dock utskrivna i oktober 2003 och finns i författarnas ägo (websok.libris.kb.se. 2003-
10-22/23). Posterna har förändrats mellan april och oktober, vilket vi, efter en över-
siktlig jämförelse, i och för sig inte tror påverkar våra resultat i någon större omfattning,
vi har i våra utskrifter dessutom markerat de förändringar som har samband med detta
arbete. Vilka avhandlingar vi använt kan härledas ur bibliografidelen, vi har använt oss
av de avhandlingar som har publikationsår 1942-1999.

3.4 Vårt slumpvisa urval

Vi fann att vi, dels för att besvara frågan om hur idehistoria förhåller sig till övriga
ämnesområden såsom de representeras i informationssystemet, dels för att besvara
frågan om det finns någon motsättning mellan hur idehistoria representerar sig självt
och hur det representeras i informationssystemet, för att få ett storleksmässigt hanterbart
material behövde göra ett slumpmässigt urval bland de avhandlingar som är vår empiri.

De sammanställda katalogposterna för de 104 avhandlingarna numrerades och därefter
gjordes ett slumpvis urval med hjälp av stickprovsfunktionen i kalkylprogrammet MS
Excel. Vi gjorde bedömningen att 30 stickprov var tillräckligt för våra syften. I de stick-
prov som programmet slumpat fram fanns dubletter. Dessa och de som fördes över till
vår urvalslista togs bort från populationen, varefter ytterligare 5 stickprov togs fram för
att fylla upp till de 30 vi behövde.

Efter att ha letat upp, beställt från magasin och undersökt, hade vi från det första
slumpvisa urvalet om 30 avhandlingar endast 12 stycken med nyckelord. Vi fann att
nyckelord förefaller att ha varit ovanliga före cirka 1980 i den disciplin vi undersökt,
summary in english verkar ha fyllt motsvarande funktioner tidigare. Vi beslöt därför att
begränsa urvalsramen till avhandlingar utgivna mellan 1980-1999.

De avhandlingar vi undersökt på Göteborgs universitetsbibliotek som saknade nyckel-
ord ströks i urvalet och 20 nya avhandlingar mellan 1980-1999 slumpades fram för att
få ytterligare 18 avhandlingar. Eftersom många av dessa 20 nya slumpvis valda av-
handlingar bortföll på grund av att de saknade nyckelord, var utlånade, eller fick be-
ställas från magasin, beslöt vi att, för att komma framåt snabbare, enbart titta på av-
handlingar som fanns omedelbart tillgängligt på hyllan på Göteborgs universitets-
bibliotek. Vi ansåg inte att detta skulle kunna få några negativa följder för vårt urval.

På grund av dessa problem valde vi att därefter göra flerstegsurval om 5 i taget i en
stadigt minskande population och fick på så vis fram 10 grupper om 5 slumpvisa urval.
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Dessa urval av avhandlingar undersöktes sedan ett efter ett på plats på universitets-
biblioteket tills vi hade de 30 avhandlingar med nyckelord som vi behövde. Totalt
behövde 64 slumpvis utvalda avhandlingar kontrolleras innan vi hade de 30 med
nyckelord som vi tänkte undersöka mera ingående.

Vi har följaktligen enbart avhandlingar efter 1980 med i vårt slumpvisa urval på grund
av att nyckelord då förefaller att ha varit etablerade inom vår disciplin. Vi bedömer att
detta inte allvarligt påverkar vårt försök att jämföra disciplinens representation med
ämnesrepresentationen, bland annat eftersom huvuddelen, 80 procent, av avhand-
lingarna är skrivna under 80- och 90-talen.

Detta måste dock finnas i åtanke när man bedömer eller använder vårt material om av-
handlingarnas referensers klassifikation, så att man där vid jämförelser i första hand
använder sig av diagrammet klassifikation över tid, detta är dock i procent och
avhandlingarnas referenser i absoluta tal. Nota bene, avhandlingarnas referensers
klassifikation är alltså inte representativt för disciplinen under hela dess historia men ett
tillräckligt stort urval av avhandlingarna under 80- och 90-talen, 36 procent.

3.5 Redovisning av och jämförelse mellan nyckelord och ämnesord  

Urvalet av avhandlingar som ligger till grund för denna del är det samma som
redovisats ovan. Redovisningen av den här jämförelsen kommer att gå till så att vi
jämför varje avhandlings titel och nyckelord med de SAB-rubriker och ämnesord som
återfinns i LIBRIS posten. I och för sig är varje avhandling, titel och tilldelning av
nyckelord unik, likaså utförs ämnesbeskrivningen av enskilda individer som har
riktlinjer att rådfråga, men genom att göra vår jämförelse kan vi dels se förhållandet
mellan varje avhandling och hur dessa beskrivs av SAB-rubrik och Svenska ämnesord
och dels det som är generellt i de två representationerna.

Först kommer vi att återge avhandlingens titel följt av nyckelord. Därefter återger vi
SAB-rubriker och ämnesord som återfinns i LIBRIS posten. En allmänt hållen
kommentar av de mest utmärkande likheter och olikheter mellan de två represent-
ationerna avslutar varje "avhandling". Avhandlingarnas titel och nyckelord kallar vi i
texten för disciplinens representation medan SAB-rubriker och ämnesord kallas för
ämnesrepresentation.

Denna del av undersökningen tjänar även som ett slags avstämning av hur väl ämnes-
representationen stämmer överens med domänens representation och detta har betydelse
för hur väl den resterande delen av undersökningen stämmer överens med de verkliga
förhållandena.

3.6 Analys och redovisning av avhandlingarnas och dess referensers
klassifikation

Resultatredovisningen är i detta avsnitt uppdelad i fyra delar. Den första delen visar
samtliga avhandlingars klassifikation, dels totalt fördelat på huvudavdelningarna och
dels de största huvudavdelningarna nerbrutna i underavdelningar. Den andra delen visar
fördelningen av klassifikationskoder per institution. Den tredje avdelningen redovisar
klassifikationskodernas fördelning över tid. Den fjärde och sista avdelningen visar
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genom avhandlingarnas referenser vilka andra discipliner och ämnesområden Idé- och
lärdomshistoria främst refererar till.

Vi har för tillgänglighetens och överskådlighetens skull valt att presentera större delen
av våra resultat med hjälp av stapeldiagram. Procenttal är vid behov avrundade enligt
gängse regler, det vill säga avrundade till närmaste hela tal. Vid x.5 avrundas till
närmaste jämna heltal.

Vi har i anslutning till varje diagram kommentarer vars främsta syfte är att förklara de
klassifikationskoder som är mest framträdande i varje diagram samt ge mer detaljerade
beskrivningar av underavdelningar, lyfta fram aspekter etc. De återger även en del av
resultaten i siffror, trots att det inte rekommenderas av till exempel Backman (1998) och
Denscombe (2000).

Där det behövs för tydlighetens skull har högre avdelnings namn lagts till
underavdelningens namn

3.6.1 Redovisning av avhandlingarnas klassifikation

Det totala antalet klassifikationskoder enligt SAB-systemet som tilldelats
avhandlingarna är 211 stycken. I detta diagram har vi reducerat avhandlingarnas
klassifikationskoder till huvudavdelningarna i SAB-systemet, för att tydligt kunna se
hur avhandlingarnas klassifikation är fördelad över hela klassifikationsschemat.

De avdelningar som är representerade med över 10 procent har vi valt att bryta ner
ytterligare, för att visa fördelningen inom varje avdelning. Ett undantag är dock
avdelning L, där endast Lz Särskilda personer förekommer, och ett diagram över den
avdelningen torde därför inte behövas.

3.6.2 Redovisning av undersökning av eventuella skillnader i
inriktning hos institutionerna

Denna del av undersökningen har tillkommit som ett försök att se huruvida man via
klassifikationen kan urskilja eller identifiera eventuella skillnader i inriktning hos de
olika institutionernas forskning. För att uppnå detta har vi delat upp avhandlingarna
utifrån vilken institution de härrör, eller annorlunda uttryckt, framlagts vid. Alla SAB-
klassifikationskoder avhandlingarna har tilldelats har vi hämtat från LIBRIS.

Det totala antalet klassifikationskoder per institution varierar kraftigt, eftersom olika
många avhandlingar lagts fram vid respektive institution. Detta kan bland annat bero på
att verksamheten har bedrivits olika länge, och med olika förutsättningar. Antalet signa
som tilldelats varje avhandling är också olika.

För att trots detta kunna få till stånd en jämförelse mellan de olika institutionerna har vi
därför omvandlat antalet förekomster av enskilda klassifikationskoder inom respektive
institution, till de enskilda klassifikationskodernass procentuella andel av varje
institutions samlade antal klassifikationskoder. Resultaten av undersökningen redovisas
med hjälp av stapeldiagram.
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3.6.3 Redovisning av eventuella förändringar hos disciplinen över tid

I detta avsnitt försöker vi se, och åskådliggöra, om vi kan se någon förändring i
inriktning hos disciplinen Idé- och lärdomshistoria över tid, såsom den representeras
genom SAB-klassifikationskoder i LIBRIS. En fara värd att nämna här kan vara att det
är svårt att veta om det är disciplinens eventuella förändring som kommer till uttryck
genom klassifikationen, eller om det är förändringar i klassifikationspraxis etc. som ger
upphov till förändringar.

För att uppnå målet att försöka se eventuella förändringar över tiden, har vi delat upp
avhandlingarna efter publikationsdatum i tre tidsperioder 1942-1979, 1980-1989 och
1990-1999. Vi har valt denna relativt grova indelning för att vi på så sätt tror oss kunna
få fram tydligare tendenser än med en finare uppdelning. Avgränsningen för perioden
1942-1979 är vald för att få med tillräckligt många avhandlingar, eftersom det under
denna tid sammanlagt inte skrevs mer än 21 avhandlingar. Under perioden 1980-1989
skrevs det 22 avhandligar, alltså en kraftig ökning jämfört med de 37 första åren, vilket
ändå är lite jämfört med perioden 1990-1999 då hela 61 avhandlingar lades fram.
Disciplinen växte alltså kraftigt under 1900-talets två sista decennier.

För att få till stånd en jämförelse tidsperioderna emellan, har vi sedan tagit alla SAB-
klassifikationskoder från avhandlingarnas katalogposter i LIBRIS inom respektive
tidsperiod. Dessa har sedan reducerats till den huvudklass klassifikationskoden ligger
under. Därefter har vi räknat ut den procentuella andelen av enskilda klassifikations-
koder inom varje tidsperiod, alltså satt i relation till det totala antalet klassifikations-
koder i respektive tidsperiod. Vi har på så sätt fått fram varje klassifikationskods
procentuella andel av den totala klassifikationen i varje tidsperiod. Resultatet av denna
del av undersökningen redovisas som stapeldiagram.

3.6.4 Disciplinens kopplingar till andra ämnesområden

Denna del av undersökningen bygger på källförteckningarna i ett slumpvis urval av
avhandlingar mellan åren 1980-1999, samma avhandlingar som användes för att jäm-
föra titlar, nyckelord och ämnesrepresentation. Som vi tidigare sett så tror vi att detta är
ett någorlunda representativt urval för den perioden, och kanske för hela disciplinen i
och med att majoriteten av avhandlingarna faktiskt är utgivna mellan dessa år.

Vi har därefter använt oss av dessa avhandlingars referensers huvudklassifikation för att
söka säga något om hur disciplinen förhåller sig till andra ämnesområden såsom dessa
är klassificerade i LIBRIS. För att få ett hanterbart antal referenser har vi valt att
begränsa oss till enbart monografier utgivna i Sverige. Detta ökar också sannolikheten
för att dessa skall finnas att tillgå i LIBRIS. Vi är medvetna att detta kan ge en skev
bild, tex beroende på publikationsmönstret i olika discipliner, de naturvetenskapliga
kanske använder sig mera av tidskrifter etc. men syftet sträcker ju sig inte längre än att
teckna en grov bild av disciplinens relation till andra områden. Detta gav oss ett rå-
material av klassifikationskoder, 1 641 stycken vilka vi, även i detta sammanhang, har
valt att presentera i form av stapeldiagram för överskådlighetens skull. Detta är
redovisat i absoluta tal.
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4. DET SOM UNDERSÖKS

4.1 Om det idéhistoriska ämnet

I ovanstående text har vi på flera ställen sett att det domänanalytiska perspektivet
betonar vikten av att se informationssystem i relation till yrkesområden och discipliner.
Vidare att dessa är historiska skapelser där analysen och representationen måste utgå
från dessas terminologi och kommunikationsmönster, vilket kan vara mycket, men att
det bland annat är något som finns mellan medlemmarna av t ex en disciplin, de har så
att säga en gemensam förförståelse eller uppsättning av förväntningar. Därför ska vi
under den här rubriken, och innan uppsatsens resultat redovisas, försöka att teckna en
bild av det idéhistoriska ämnet, dels genom att referera artiklar om idéhistoria skrivna
av idéhistoriker och dels genom den presentation av ämnet som ges vid respektive
institutions webbplats. Kapitlet är en bakgrund och ett sammanhang till våran
jämförelse senare i uppsatsen, men kapitlet kan även ses som en del i undersökningen
av disciplinen. Vidare så vill vi i kapitlet visa på förändring över tid och ge en ganska
utförlig bild av idéhistoria som ämne, så att vi i själva jämförelsen längre fram har något
mer än avhandlingarna att förhålla oss till.

4.1.1 Introduktion

”Ta det från början!” (Tore Frängsmyr, ”Idéer och vetenskap i skön förening”, SvD,
2/12 1992) kan kanske vara en idéhistorisk terminologi, åtminstone var det ett svar som
den i Sverige först utnämnde professorn, Johan Nordström, gav en av sina lärjungar då
han ville skriva avhandling om cartesianismens inflytande i Sverige och undrade hur
han skulle lägga upp sitt arbete.

Nordström hade kallats till professuren i idé- och lärdomshistoria, som genom en privat
donation instiftades vid Uppsala universitet 1932, och därmed tillkom det honom att
definiera och utforma ämnet som formellt sett var nytt. Men Nordström hade sin
bakrund i litteraturhistoria där hans lärare Henrik Schuck gärna använde ett perspektiv
som ”innebar en bred historisk utblick, där lärdomens och vetenskapens historia
beskrevs mot bakgrund av såväl världsbildens som samhällets utveckling.” ( NE, ”idé-
och lärdomshistoria”, 1992). Det här perspektivet är något som Nordström ger uttryck
för i sin installationsföreläsning 1933 där han även menar att lärdomshistorien genom
donationen återuppstått som ett självständigt ämne att undervisa i och är en syster av tre,
varav de två andra är historia sacra och historia profana. Nordström talar alltså om
litteraturhistorien eller lärdomshistorien, att lärdomshistorien alltid varit en viktig aspekt
på litteraturhistorien (Nordström, ”om idé- och lärdomshistoria”, Lychnos 1967-68).
Sett på det viset har det idé- och lärdomshistoriska perspektivet en lång tradition.

Hur lång tradition det idé- och lärdomshistoriska perspektivet har är alltså svårt att säga,
men i nämnda installationsföreläsning kan vi läsa att perspektivet i mångt och mycket
för Nordström innebar att med fantasins hjälp rätt uppskatta idéers inflytande, se hur
våra egna föreställningar täcker över och att försöka finna de förborgade principer som
ger historien rörelse och liv. Då dessa enligt Nordström bildar betydelsefulla element i
varje tids ”atmosfär”



28

Att fastställa dessa föreställningars verkliga innebörd och betydelse – de må nu
härröra från teologisk dogmatik, från filosofisk, juridisk, politisk spekulation, från
naturvetenskapen, från den psykologiska forskningen, från historieskrivningen –
att söka fatta dem som levande realiteter, som verkande krafter i en epoks tanke-
och handlingsliv, att studera dem i deras samspel, i deras dramatiska mot-
sättningar, i deras kraft, i deras tillbakagång, att söka bestämma deras roll i
religionens öden, i livsåskådningens förvandlingar, i kulturens skiftande former, i
seders och lagars omdaning, i politikens och styrelsesättens växlingar, i de stora
hövdingarnas viljeakter, i partiernas strider, i massans rörelser, i nationernas
patriotiska ideologier – alla dessa idéhistoriens uppgifter ställa oss inför det
historiska vardandets viktigaste, mest fascinerande problem. ( Nordström, ”om
idé- och lärdomshistoria”, Lychnos 1967-68)

Innan vi lämnar exemplet Nordström och hans uppfattning om ämnet kan vi säga att det
med fantasins och inlevelsens hjälp handlar om att försöka förstå innebörder och
samband mellan föreställningar oavsett varifrån de har sitt ursprung. Det är med andra
ord inte en isolerad specialhistoria med fackliga redogörelser som Nordström drar upp
linjerna för i sin installationsföreläsning, utan ett ämne som handlar om att blottlägga
föreställningar och se deras funktion, vilken roll de spelar och samspelar i olika
sammanhang.

Från det att Nordström tillträdde som professor, grundade Lärdomshistoriska sam-
fundet, som fick stor betydelse genom årsskriften Lychnos och publikationsserien
Lychnos-bibliotek, för så där 70 år sedan har det hänt en hel del, ämnet har expanderat
och det finns mer idéhistorisk kunskap i form av avhandlingar skrivna vid idéhistorisk
institution, (vilka för övrigt och enligt det domänanalytiska perspektivet ses som en
disciplins primära representation av sig själv).

Av en liten skara idéhistoriker har det blivit en större och idag finns det även
institutioner vid Göteborg, Lund, Stockholm och Umeå universitet. I samband med att
allt fler människor sökt sig till det idéhistoriska ämnet har också ämnet breddats och
fördjupats. Därför kan det, med den i Sverige formellt sett första ämnesföreträdarens ord
i minnet, vara intressant att besöka de olika institutionernas webbplatser för att där se
efter hur ämnet presenteras.

4.1.2 Webbplatser

Vid Umeå universitet uppkom den idéhistoriska institutionen 1970, av anledningar som
vi inte känner till valdes det andra ledet; och lärdomshistoria bort i benämningen, men
hur som helst så tillträdde Gunnar Eriksson som professor, han hade disputerat vid
Uppsala universitet 1962 på en avhandling om Elias Fries och den romantiska biologin
(Andersson & Björck red. 1999, passim; websok.libris.kb.se).

Idag är idéhistoria ett ämne som i Umeå och tillsammans med ämnena historia, historisk
demografi och miljöhistoria ryms inom institutionen för historiska studier. Professorer
vid institutionen för historiska studier som tidigare disputerat inom idé- och
lärdomshistoria är Ronny Ambjörnsson som disputerade i Göteborg 1974 på en
avhandling om Ellen Keys kvinnouppfattning, Kjell Jonsson som disputerade i Umeå
1987 på en avhandling om skiljelinjen mellan naturvetenskap och metafysik i svensk
kulturdebatt, Bosse Sundin som var den förste att disputera i Umeå, 1981 på en
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avhandling om den teknologiska forskningen i början av 1900-talet och Sverker Sörlin
1988 på en avhandling om debatten om Norrland och naturresurserna under det
industriella genombrottet (Ibid).

På idéhistorias webbplats i Umeå kan man läsa att ämnet är historien om tankar och
föreställningar om natur, samhälle och det övernaturliga, där idéhistorikerns uppgift
bland annat är att rekonstruera de världsbilder som skapats av vårt kulturarv och för att
kunna förstå och göra detta måste idéerna ses tillsammans med samhälleliga
förändringar

I själva verket kan detta sägas vara det viktigaste i idéhistorien: att se och beskriva
sammanhang och därvid inte vara rädd att ibland överskrida de traditionella
ämnesgränser som vuxit fram inom den högre utbildningen. 
(www.umu.se/histstud/ presentation/idehistoria.html , 2003-05-08)

Läser man vidare blir man upplyst om att de integrerar genusperspektiv i sin forskning
och att de arbetar med att försöka utveckla en så kallad global och jämförande idé-
historia eftersom det anses att ämnet bör innefatta fler kulturer än den västerländska.
Presentationen avrundas med att det är ett användbart ämne som ger humanistisk
allmänbildning för de flesta yrkesgrupper. Grupper som nämns är självständiga
intellektuella, utbildning, forskning, massmedier, museer, kultur och politik.

Vid Stockholms universitet försökte man introducera idé- och lärdomshistoria 1964,
men det dröjde till 1977 då historiken Nils Runeby tillträdde som professor och även
här väljer man benämningen idéhistoria. Nils Runeby disputerade 1962 på en
avhandling om maktfördelningsdebatt i Sverige under den tidigare stormaktstiden
(Andersson & Björck red. 1999, passim; websok.libris.kb.se).

Idag hälsas man välkommen till avdelningen för idéhistoria vid Stockholms universitet
av professor Bo Lindberg. Han disputerade i Göteborg 1976 på en avhandling om
naturrätten i Uppsala 1655-1720 (Ibid). På webbplatsens presentationen av ämnet sägs
det handla om tänkandets historia, om kosmos, världen, naturen, kulturen, etiken,
politiken och mycket annat. Det är om stora namn som Platon, Newton och Beauvoir
men idéhistorien ger också svar på varför, när och hur begrepp och föreställningar dyker
upp och styr vårt tal och tänkande. Ämnet är historiskt därför ges inga svar huruvida
idéerna är sanna eller inte "vad man skall tycka om dem är inte föremål för veten-
skapligt studium" (www.ideh.su.se/, 2003-05-08). Presentationen avslutas med några
ord om att forskningen är spridd från 1500-talet och en bra bit in på 1900-talet och på
ämnen som alkemi, djurskydd, kärlek och tyrannmord.

I Lund fick Rolf Lindborg företräda ämnet idé- och lärdomshistoria från starten 1966
och året därpå blev det ett examensämne, men professors namn fick Lindborg först
1989. Disputerade gjorde han 1965 i Uppsala och på en avhandling om cartesianismens
inflytande i Sverige (Andersson & Björck red. 1999, passim; websok.libris.kb.se).

Idag och sedan 1997 är idé- och lärdomshistoria ett ämne som ligger under institutionen
för kulturvetenskaper. Gunnar Broberg som disputerade 1976 i Uppsala på en av-
handling om Carl von Linnés naturuppfattning och människolära är professor vid
institutionen sedan 1990 (Ibid). På webbplatsens presentation sägs det att ämnet är en
möjlighet att bättre förstå dagens samhällsdebatt då man följer idéer från antiken till
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våra dagar och därmed kan tillägna sig ett djupt historiskt perspektiv. Ämnet är
gränsöverskridande både när det gäller de ämnesgränser som vanligen möter inom den
högre utbildningen och när det gäller nationella, geografiska och tidsliga. Idé- och
lärdomshistoria vill visa att människors föreställningar formas i mötet och i samspel "att
följa dessa rörelser och förändringar ger möjlighet till en bättre förståelse av vår egen
tid" (www.kult.lu.se/index.php?page=32, 2003-05-08).

I Göteborg lanserades ämnet vid mitten av 1950-talet i samband med att Henrik
Sandblad började hålla sin introduktionsföreläsningsserie till lärdomshistorien. Han
hade, som den första av Nordströms lärjungar, disputerat 1942 på en avhandling om de
eskatologiska föreställningarna i Sverige under reformation och motreformation. I
Göteborg tillträdde Sandblad som professor i idé- och lärdomshistoria 1966 (Andersson
& Björck red. 1999, passim; Björck, red. 1997, passim; websok.libris.kb.se).

Idag och sedan några år tillbaka benämns institutionen idéhistoria och vetenskapsteori,
man väljer att dela webbplatsen i: vad är idé- och lärdomshistoria och vad är
vetenskapsteori. Professorer i idéhistoria är Eva Lena Dahl som disputerade 1980 i
Göteborg på en avhandling om överideologi och politiskt handlingsprogram: en studie i
Lockes och Rousseaus tänkande, Nils Eriksson som disputerade i Göteborg 1973 på en
avhandling om historieforskning och historieskrivning i Sverige 1747-1787, Sven-Eric
Liedman som disputerade 1966 i Göteborg på en avhandling om det organiska livet i
tysk debatt 1795-1845, Ingemar Nilsson disputerade 1978 i Göteborg på en avhandling
om själen i laboratoriet: vetenskapsideal och människosyn i den experimentella
psykologins framväxt, Lennart Olausson disputerade även han i Göteborg men 1982
och på en avhandling om marxism och nykantianism (Ibid).

Webbplatsen i Göteborg presenterar ämnet genom att studenter först får besvara frågan
vad idé- och lärdomshistoria enligt dem är, för att avslutas med en mening av Liedman.
I studenternas svar är termer som omständigheter, insikt, sammanhang, förståelse,
perspektiv och föreställningar centrala. Liedmans mening citerar vi i dess helhet

Idéhistorikern är brobyggare. Uppgiften är att slå broar mellan humanvetenskaper
och naturvetenskaper, mellan nuet och det förflutna, mellan det lärda och det
folkliga, mellan det närliggande och det exotiska, med det sunda förnuftet, den
gnagande kritiken och den ystra fantasin. (www.hum.gu.se/~idewww/, 2003-05-
08)

Innan vi lämnar vår rundvandring mellan institutionernas webbplatser och
presentationer ska vi avsluta vid institutionen i Uppsala. Tidigare nämndes det att
Nordström kom från litteraturhistoria, där hade han disputerat 1924 på en avhandling
om Georg Stiernhielm : Filosofiska fragment med inledning och kommentarer
(Andersson & Björck red. 1999, passim; websok.libris.kb.se).

Idag heter institutionen idé- och lärdomshistoria och på välkomstsidan finns en se även
hänvisning till avdelningen för vetenskapshistoria. Professorer i personalförteckningen
över idé- och lärdomshistoria är Gunnar Eriksson, han nämndes i samband med Umeå
1970, Tore Frängsmyr som disputerade i Uppsala 1969 på en avhandling om geologi
och skapelsetro: föreställningar om jordens historia, Karin Johannisson disputerade
1974 i Uppsala på en avhandling om magnetisörernas tid: den animala magnetismen i
Sverige, Magnus Nyman disputerade i Uppsala 1988 på en avhandling om press mot
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friheten: opinionsbildning i de svenska tidningarna och åsiktsbrytningar om minoriteter
1772-1786. (www.idehist.uu.se).

Uppsalas webbplats presenterar ämnet i form av frågor som hur det goda livet ska levas,
vad som är rättvist, människans syn på sig och omvärld och vilken kunskapens grund är.
I grunden sägs ämnet vilja vara en brygga mellan de två kulturerna och att man försöker
förklara processer om hur upptäckter och föreställningar uppkommer och förändras,
vilket ses i breda sociala, filosofiska och politiska sammanhang

Astronomin, fysiken och medicinen, de stora filosofiska systemen, de politiska
ideologierna och de religiösa trossystemen ingår alla i formandet av kulturen.
(www.idehist.uu.se/presentation.htm, 2003-05-08)

Yrkesmässigt sägs ämnet vara användbart för alla som arbetar med kulturella frågor i
vid mening. Presentationen avslutas med ett utdrag ur Nationalencyklopedin om idé-
och lärdomshistoria vilket är författat av Tore Frängsmyr.

Försöker vi sammanfatta presentationerna och företrädarnas avhandlingsämnen kan man
tycka att Nordströms föreställning om ämnet lever kvar, om den var att förstå och
beskriva världsbilder genom att koppla samman de företeelser som utgör grunden för
sådana, samtidigt som det ser ut att ha olika inriktningar eller betoningar för att uppnå
detta. Idag benämns t.ex. ämnet med idé- och lärdomshistoria på två institutioner,
medan det på andra ställen har uppgått eller ingått i större enheter. Varje sådan
förändring har så klart sin egen historia av viljeakter och rörelser. Läser man den
nämnda artikeln om idé- och lärdomshistoria i Nationalencyklopedin sägs ämnet sedan
1970-talet ha utvecklat två huvudlinjer, där den ena mer studerar naturvetenskapens
förutsättningar, med medicin- och teknikhistoria som egna discipliner och att den andra
huvudlinjen är mer idéhistorisk genom sitt studium av humanistiska discipliner och
grundläggande idéer inom t.ex. idrott och folkbildning. Dessa linjer är inte synliga,
möjligen antydda, för oss när vi läser i de olika presentationerna. För att sådana linjer
ska bli synliga behövs det kanske en mer grundläggande diskussion om ämnets karaktär.
En sådan kan man bland annat få ta del av under slutet av 1960-talet.

4.1.3 Ämnets karaktär

Under slutet av 1960-talet infördes idéhistoria som ett element i den nya läroplanen för
gymnasiet. I samband med detta gav skolöverstyrelsen ut en lärobok: Idé och samhälle:
Den kulturella evolutionen i västerlandet vilken var författad av fysikern Tor Ragnar
Gerholm och litteraturvetaren Sigvard Magnusson. Boken fick många idéhistoriker att
reagera, då den indirekt presenterade ämnet som osammanhängande, något som god-
tyckligt kunde plockas in lite här och där i undervisningen. Till den akademiska nivån
signalerade boken att ämnet på grund av sin bredd omöjligen kunde hålla sig med teori
och metod och därmed kom ämnets vetenskaplighet att ifrågasättas. Detta gav en
pågående debatt om bildningsbegreppet och de två kulturerna förnyat bränsle
(Andersson & Björck red. 1999, s. 105-106, 126).

Reaktionen och debatten kring boken utvecklades sig alltså till att handla om det
idéhistoriska ämnets karaktär och dess möjlighet att utbilda gymnasielärare eller att
överhuvudtaget bedriva forskning. De frågor som styrde debatten var: vad håller
idéhistorikerna på med, vad är deras studieobjekt, vilken är deras teori och metod, vilka
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är möjligheterna till ett tvärvetenskapligt ämne och har verkligen idéhistorikerna den
kunskap som krävs. Naturligtvis så varierar åsikterna om detta i debatten (Andersson &
Björck red. 1999, s. 126-172).

En grupp främst företrädd av ämnesspecialister som är skeptiska mot idéhistoria, då de
uppfattar ämnet som en "diffus och grumlig restpott" (Tor Ragnar Gerholm & Sigvard
Magnusson, "Replik till Sten Lindroth" DN 27/1 1967) och att idéhistoriker ofta brister i
specialkunskaper. Idéhistoria kritiseras för att vara antikvariskt inriktat genom att
fokusera för mycket på materialet, vilket görs på problemorienteringens bekostnad så att
avhandlingarnas bakgrunder tenderar att hamna i förgrunden.

Det idéhistoriska ämnet betonar att det är samspelet mellan olika företeelser som står i
centrum och det är bland annat här som kritiken om bristande specialkunskaper kommer
in. Kritikerna menar att man för att kunna se samspel måste vara insatt i vad det är som
samspelar. På den här punkten har filosofen Manfred Moritz frågat olika ämnes-
företrädare hur långt man kan följa olika vetenskaper med enbart gymnasiekunskaper
och det svar han får är att gränsen i allmänhet går vid 1800-talet, eftersom det sedan blir
för komplicerat. Kontentan av detta menar Moritz vara att idéhistoria inte kan följa den
moderna tidens utveckling, med motiveringen att det sedan blir för svårt och på sådana
grunder kan inte en vetenskap bygga. Man måste alltså behärska respektive disciplins
teori, metod och begreppsapparater om man vill skriva deras historia "insikten i hur en
politisk åsikt är uppbyggd är betydelsefull för den som vetenskapligt skall följa de
politiska ideologiernas utveckling." (Manfred Moritz, "Idéhistorien som serviceämne",
DN 21/4 1967).

En annan kritik om bristande specialkunskaper var den om att idéhistoriker oftast är
skolade inom humaniora och sedan skriver vetenskapernas historia. På den här punkten
menade kritikerna att endast yrkesspecialister har den kompetens som behövs och här
får de till viss del medhåll av idéhistorikerna Ambjörnsson och Losman. Ett citat från en
fysiker och litteraturvetare kan få belysa saken

I bibliotekens dammigaste vrår rotar forskare som ofta inte ens har realgymnasiets
kunskaper i de matematiska och naturvetenskapliga annalerna (Tor Ragnar
Gerholm & Sigvard Magnusson, "Replik till Sten Lindroth", DN 27/1 1967)

Till viss del och indirekt fick alltså de som kritiserade idéhistorikerna för bristande
specialkunskaper medhåll av Ambjörnsson och Losman då dessa i sina artiklar
förespråkade en mer inriktad men allmän idéhistoria.

Ambjörnsson och Losman menade att ämnet var i behov av att pröva nya vägar och
klarare definiera vad ämnet gör och kan göra. I detta tycker de att kompetensområdet
bör minskas och ta avstånd från anspråk som ämnet inte kan leva upp till. I deras förslag
på avgränsningar nämns att det tyvärr endast kan syssla med västerlandet, det kan inte
vara tal om renodlad vetenskapshistoria bland annat för att humanister har svårt för att
tränga in i naturvetenskaperna, för att skriva fysikens historia bör man ha läst fysik, och
vidare föreslår de att ämnet benämns med endast idéhistoria. Det ämnet bör enligt
artikelförfattarna ha till uppgift att undersöka idékomplex, t. ex idéer om könen, men det
innebär också att se efter hur specialvetenskapliga rön under bestämda tider påverkar
världsuppfattningar, liksom att se efter hur det vetenskapliga livet kommunicerar och
organiseras. I stora drag menar de att ämnet och idéhistorikens uppgift är att följa
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processer och se hur teorier och rön färgar av sig, "eftersom de vetenskapshistoriska
specialisterna saknar tillräcklig överblick." (Ronny Ambjörnsson & Arne Losman,
"Idéhistoriens framtid", DN 10/2 1967).

Många var de idéhistoriker som kom att kommentera Ambjörnssons och Losmans
artikel. Nordströms efterträdare i Uppsala, Sten Lindroth ogillade ett särskiljande av
idéhistoria och lärdoms- eller vetenskapshistoria om det rubbade grundsynen inom
ämnet som enligt honom var alltings enhet och menade att en idéhistoria utan en
vetenskapshistoria skulle bli ganska så fruktlös, men rent principiellt spelar det enligt
Lindroth ingen roll hur ämnet benämns så länge grundsynen om alltings enhet lever
kvar.

Lindroth var också ganska oförstående för Ambjörnssons och Losmans sätt att ställa
upp kompetenskrav i förväg på vad en idéhistoriker bör och inte bör kunna

Det finns numera, också bland historiker och andra humanister, ett behov att
teoretiskt motivera och begrunda, att arbeta efter "modeller" och abstrakta direktiv
som jag själv aldrig upplevt som särskilt trängande /…/ jag tycker vem som helst
kunde få göra det, efter sina förutsättningar välja ut och undersöka ett stycke
historisk verklighet. (Sten Lindroth, "Idé- eller vetenskapshistoria" DN 21/2 1967)

Lindroth motiverar sin uppfattning med att ämnet har en ren humanistisk prägel, med
sitt ursprung i historisk metod som han menar vara att tolka texter, och att tolkningen
bör göras utifrån den aktuella textens tids förutsättningar. Enligt Lindroth riskerar
vetenskapshistoriker, med specialkunskaper, att hellre peka på fel och brister i de gamla
texterna än att lägga krutet på den historiska förståelsen. Därför menar han att om inte
naturvetenskapen ska utvecklas till att vara en angelägenhet för enbart naturvetare bör
humanister också skriva naturvetenskaplig historia (Ibid).

Lindroth får medhåll av bland andra Gunnar Aspelin, Gunnar Eriksson och Rolf
Lindborg fast dessa använder andra argument. Aspelin kanske konkretiserar och
problematiserar det lite mer genom att betona forskningens möjligheter genom att
studera vetenskapens sociala betingelser, olika slag av påverkningar och att man här kan
knyta an till samhällsvetenskaplig och sociologisk metod, då den idéhistoriska uppgiften
enligt Aspelin mycket handlar om att se hur tänkesätt förhåller sig till samhällsformer,
dock så tillägger han att man kan medge att idéhistorikerna har vissa teoretiska och
metodologiska problem, men att det i längden lönar sig att "först handla och sedan
teoretisera över sin metodik." (Gunnar Aspelin, "På gränsen mellan två världar" SDS
1/3 1967).

Både Eriksson och Lindborg hävdar att det är vetenskapshistoria som utgör stommen i
det som kallas idé- och lärdomshistoria och inte någon allmän idéhistoria, som
Ambjörnsson och Losman menar. Vidare så tycker Lindborg att uppfattningen om att
det idé- och lärdomshistoriska ämnet är någon slags gränsvetenskap är direkt vilse-
ledande, både då det gäller synen på ämnet och synen på historia som sådan. Ämnet har
forskningsobjekt och det har metoder. Talet om gränsvetenskap och studiet av samspel
kan enligt Lindborg antagligen grunda sig i den historiska missuppfattningen att veten-
skapernas antal har varit de samma sedan de gamla grekernas dagar, vilket alltså inte är
fallet då dagens ämnesspecialisering är något som hör till den moderna tiden och därför
blir talet om att studera vetenskapernas samspel lätt ahistorisk. Däremot kan en ny
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vetenskaplig disciplins uppkomst vara en indikation "på att en mer eller mindre radikal
ändring av "världsbilden" inträffat och det är just "världsbildens" förändringar som är
idé- och lärdomshistoriens väsentligaste forskningsföremål." (Rolf Lindborg,
"Lärdomshistoriens framtid" SDS 15/3 1967).

Vi nämnde, inledningsvis under den här uppsatsdelens rubrik, att vi skulle teckna en
slags bild av det idéhistoriska ämnet genom att dels referera artiklar om idéhistoria
skrivna av idéhistoriker och dels genom den presentation av ämnet som ges vid
respektive institutions webbplats. I vårt försök att sammanfatta institutionernas
presentationer på webben tyckte vi oss se att Nordströms föreställningar om ämnet
levde kvar, samtidigt som, och kanske så klart, det ser ut att ha olika inriktningar,
problematiseringar eller betoningar. För att teckna eller göra bilden av ämnet mer
mångfacetterad och eventuellt fånga någon gemensam förförståelse eller uppsättning
förväntningar hos några av disciplinens medlemmar, som enligt det domänanalytiska
perspektivet är så viktigt, tyckte vi oss i behov av en mer grundläggande diskussion om
ämnets karaktär. En sådan har vi nu och i stora drag redogjort för, men vet ändå inte vad
vi ska säga. Därför frågar vi vad som hände efter debatten (slaget) under slutet av 1960-
talet och fram till webbplatsernas tid.

Enligt Sven-Eric Liedman började det idé- och lärdomshistoriska ämnet att expandera
efter debatten på 1960-talet (slaget), forskningsområdet breddades och ämnet tillväxte
på såväl grundnivå som forskarnivå. Expansionen berodde inte direkt på slaget, mer än
att det kanske uppmärksammade många på ämnet, utan mer på att de positivistiska
förändringarna under mitten av 1960-talet hade lämnat ett tomrum som bland annat
fylldes av ett ökat intresse för historiska perspektiv (Liedman,”Om Gunnar
Aspelin”,1997).

Ser man på ämnet innehållsligt så står, enligt Lindberg, inte längre den lärda historien i
centrum, avhandlingsämnena har blivit mer internationella, framförallt då det gäller
institutionen i Göteborg, medan de på andra håll fortfarande domineras av svenska
ämnen, men mycket om 1900-talet. Teoretiskt är skillnaden inte heller så stor mellan de
olika institutionerna, menar Lindberg, dock så saknas den för Göteborg så utmärkande
ideologianalysen som teoretisk riktning, men hans intryck är ändå att de svenska idé-
och lärdomshistorikerna "rör sig inom samma eklektiska teoretiska panorama."
(Lindberg, ”Metod, teori och retorik: Idé- och lärdomshistorien i Göteborg i retrospekt”,
1997). Vilket innebär att teorier sällan är uttalade och utarbetade i modeller eller
begreppsapparater;

/.../det förhärskande idealet, representerat av benådade och mönsterbildande
skribenter i ämnet, är att man skall vara teoretiskt medveten utan att det syns och
inte belasta sin text med en tyngande teoretisk apparat /…/ Teorin införlivas med
och underordnas retoriken – retorik återigen använt i icke förklenande mening.
(Lindberg,”Metod, teori och retorik: Idé- och lärdomshistorien i Göteborg i
retrospekt”, 1997)

Med dessa ord om det idéhistoriska ämnet hoppas vi att vår presentation av uppsatsens
resultat längre fram har fått en fyllig bakgrund och satts i ett disciplinärt sammanhang.
Innan dess ska vi emellertid göra en kort beskrivning av det undersökta informations-
systemet.
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4.2 Om informationssystemet

Detta är en presentation av informationssystemet LIBRIS och dess, för vår uppsats
relevanta, delar såsom Klassifikationssystem för Svenska bibliotek (SAB), Svenska
ämnesord med regler etc. Alltså de principer som ligger bakom de praktiker ute på fältet
som vi valt att undersöka, vilka påverkar hur ett dokument de facto ämnesrepresenteras i
vårt nationella biblioteksdatasystem, informationssystemet.

4.2.1 LIBRIS

LIBRIS (LIBRary Information System) är det nationella biblioteksdatasystemet, vilket
bland annat innehåller funktioner för katalogisering sökning och fjärrlån av litteratur.
Systemet skall främja forskning utbildning, och kultur genom att så fritt som möjligt
tillgängliggöra den centrala samkatalogen som är en nationell resurs för universitet och
högskolor, offentlig förvaltning, näringsliv och allmänhet

LIBRIS-avdelningen vid Kungliga biblioteket ansvarar för drift, förvaltning och
utveckling av systemet (Kungliga biblioteket 2003-04-03).

Utvecklingen av LIBRIS började 1970 som ett stort nationellt projekt för datorisering
av forskningsbibliotekens samtliga funktioner och drevs från 1972 som ett
försöksprojekt vid fem bibliotek, med den mest omfattande verksamheten vid KB och i
Linköping.

Försöksverksamheten utökades 1974 till att omfatta tio bibliotek och implementeringen
av LIBRIS startade.1975 kom LIBRIS II och under de följande åren utvärderades
projektet, vilket resulterade i beslutet att LIBRIS skulle övergå i reguljär drift. Efter
systemomläggning och byte till ny dator kom LIBRIS III igång 1980. LIBRIS
omfattade nu 21 bibliotek (Olsson 1995, s. 199, 208-209).

Från att tidigare ha varit centralt och nationellt styrd via LIBRIS, utvecklades
datoriseringen av forskningsbiblioteken under 1980-talet till att istället ske genom lokal
planering och installation av biblioteksdatasystem. Kommunikationen mellan centrala
och lokala system var fullt utbyggd 1987. LIBRIS utnyttjades främst för katalogisering
och fjärrlån.

Med början 1985 kunde man göra ämnessökningar i LIBRIS med hjälp av IR-systemet
IMDOC, vilket gav möjlighet att i fritext söka på bland annat ämnesord  och
klassifikationskoder. IMDOC ersattes 1991 med Storage and Information Retrieval
System (STAIRS), vilket ökade sökmöjligheterna (Olsson 1995, s. 199-200). STAIRS
är fortfarande i drift.

Omkring 200 universitets-, högskole- och specialbibliotek registrerar för närvarande
sina litteraturbestånd i LIBRIS. Systemet samutnyttjas, vilket innebär att varje
publikation endast behöver registreras en gång i databasen. Katalogposterna kan sedan
kompletteras utifrån lokala behov. Titlar som ingår i den svenska nationalbibliografin
katalogiseras dock av KB.

Kopplat till systemet finns tjänsten LIBRIS webbsök, vilken möjliggör sökning på circa
4, 5 miljoner titlar via www. LIBRIS innehåller svenska titlar från och med 1976 i
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enlighet med den svenska nationalbibliografin och de är således katalogiserade på
nationalbibliografisk nivå. Dessutom finns huvuddelen av all svensk utgivning från och
med 1866 samt en stor mängd svensk litteratur från tiden före 1866. I övrigt även ett
stort urval referenser till artiklar, uppsatser och recensioner m.m. i svenska tidskrifter,
årsböcker och samlingsverk och specialdatabaser/ämnesbibliografier.

Vad gäller utländska titlar finns större delen av de som förvärvats av svenska
universitets och specialbibliotek, tidskrifter och årsböcker i cirka 100 nordiska bibliotek
samt utvalda referenser till utländska tidskrifter och samlingsverk (Kungliga biblioteket
2003-01-31; 2003-04-03).

Ämnesrepresentationen i LIBRIS katalogposter sker i huvudsak, efter vad vi kan
bedöma, med hjälp av klassifikationskoder enligt  SAB-systemet, SAB-rubriker
(klassifikationskoden utskriven i klartext) och (Svenska) ämnesord, det är dessa vi har
inriktat vår undersökning på och de presenteras längre fram.

I LIBRIS samarbetar ett antal bibliotek kring ämnesordsindexeringen i syfte att
rationalisera arbetet och höja kvaliteten, till exempel vad gäller ökad sökbarhet.
Ämnesorden läggs i generella fält, och ska hämtas från en godkänd ämnesordslista, som
Svenska ämnesord, och konstrueras enligt gällande riktlinjer. Grundprincipen i sam-
arbetet är att varje verk ämnesordsindexeras av det bibliotek som först katalogiserar det,
och att övriga bibliotek accepterar dessa ämnesord, de behöver alltså inte upprepas. Vid
behov kan biblioteken dock komplettera poster med ytterligare ämnesord om man
bedömer att det finns mer i verkets innehåll som bör lyftas fram. t.ex. inom  något
specialområde (Enheten för bibliografisk utveckling och samordning: BUS 2003, s.15)

4.2.2 Klassifikationssystem för svenska bibliotek : SAB-systemet

Första upplagan av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” utkom 1921. Det var
resultatet av ett arbete som sedan 1917 pågått inom Sveriges allmänna biblioteks-
förening (SAB), vilken fortfarande är huvudman för klassifikationssystemet. Det
började omgående användas i den svenska nationalbibliografin och spreds snabbt till
alla folk- och skolbibliotek.

Nya upplagor utgavs 1943 och 1950, men det var först i den fjärde upplagan 1956 som
några omfattande förändringar genomfördes. Vid denna tidpunkt infördes det även vid
universitetsbiblioteken. Den femte upplagan utkom 1963, och trycktes med mindre
förändringar fram till tredje tryckningen 1972. Den sjätte upplagan 1984 föregicks av en
diskussion om systemets fortsatta berättigande, men beslut togs om en delvis mycket
omfattande revision. Den nu aktuella sjunde omarbetade upplagan utgavs 1997.

Allteftersom systemets omvärld förändras, så måste klassifikationssystemet förändras.
Det ändras och uppdateras därför kontinuerligt av ”SAB:s kommitté för katalogisering
och klassifikation”, som även beaktar förslag till förändringar från alla kategorier av
användare. Flertalet förslag till förändringar kommer dock från bibliotekens katalog-
avdelningar. Antalet förändringar ökar stadigt och därför är målsättningen att systemet
skall komma ut i en ny, tryckt och reviderad upplaga med omkring tio års intervall
(Berntsson 1997, s.2-4).
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SAB-systemet är ett så kallat universalsystem, det behandlar alla tänkbara ämnes-
områden, till skillnad från specialsystem, vilka behandlar ett givet ämnesområde. I ett
universalsystem kan man således inte klassificera ett ämnesområde lika utförligt som i
ett specialsystem (Berntsson 1997, s.8).

SAB-systemet består av 25 huvudavdelningar, vilka följer nedan:

Huvudtabell : sammandrag

A   Bok- och biblioteksväsen
B   Allmänt och blandat
C   Religion
D   Filosofi och psykologi
E   Uppfostran och undervisning
F   Språkvetenskap
G  Litteraturvetenskap
H   Skönlitteratur
I    Konst, musik, teater och film
J   Arkeologi
K  Historia
L   Biografi med genealogi
M   Etnografi, socialantropologi och etnologi
N   Geografi
O   Samhälls- och rättsvetenskap
P   Teknik, industri och kommunikationer
Q   Ekonomi och näringsväsen
R   Idrott, lek och spel
S   Militärväsen
T   Matematik
U   Naturvetenskap
V   Medicin
X   Musikalier
Y   Musikinspelningar
Ä   Tidningar
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 20)

Varje avdelning är vidareindelad, efter i huvudsak hierarkiska principer, det vill säga
man finindelar varje avdelning genom att lägga till någon bokstav (Berntsson 1997, s. 8-
9).

Vi kan exemplifiera med ”vårt” studieobjekt Idé- och Lärdomshistoria. Avdelning B
Allmänt och blandat är ytterligare indelad och där finner vi Be Allmän idé- och
lärdomshistoria. Det är inte uppdelat mer än så, men rent hypotetiskt skulle vi kunna
tänka oss att man finindelade Be ytterligare genom att lägga till bokstäver enligt vissa
givna principer, och få till exempel Bea.

De avdelningar som ligger på samma hierarkiska nivå, till exempel Bd, Be och Bf kallas
sidoställda, eller koordinerade avdelningar (Berntsson 1997, s.9).
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System där man räknar upp ämnena brukar kallas enumerativa klassifikationssystem, till
skillnad från facetterade klassifikationssystem där man utgår ifrån aspekter på ett ämne
,och genom att sammanföra dessa bildar de signa som uttrycker dokumentets ämne.
Dock har även SAB-systemet med tiden kommit att bli alltmer facetterat, såsom de
andra stora universalsystemen. I SAB-systemet uttrycks aspekter på ett ämne genom de
tilläggsbeteckningar som kan läggas till, till exempel till Be, enligt vissa givna regler
(Berntsson 1997, s.9-10)

Be   Allmän idé- och lärdomshistoria

Uppdelas geografiskt och kronologiskt, t ex Be-j.3 Allmän idé- och
lärdomshistoria: Frankrike: medeltiden. Kronologisk uppdelning görs enl K.

Särsk vetenskapers historia à resp avd (vanligen med tilläggsbeteckningen :k),
t ex språkvetenskapens historia à F:k, historieforskningens historia à K:k,
medicinens historia à V:k, Kulturhistoria à Kt.
Kunskapsteorins och vetenskapsteorins historia à Ddb:k resp Ddc:k.
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s. 27)

Tilläggsbeteckningarna I SAB-systemet tillhör två huvudgrupper, allmänna tilläggs-
beteckningar och särskilda tilläggsbeteckningar. De allmänna tilläggsbeteckningarna
kan användas på de flesta avdelningarna i systemet, och har samma betydelse var de än
används. De särskilda tilläggsbeteckningarna däremot, används för att uttrycka en
indelning eller aspekt som är specifik för den avdelning där de används, de har alltså
olika betydelser beroende på var de används. Följande allmänna tilläggsbeteckningar
finns i systemet:

Geografiska tilläggsbeteckningar (-”strecktillägg”)
Innehållsliga tilläggsbeteckningar (: ”kolontillägg”)
Kronologiska tilläggsbeteckningar (.2--.59”tidstillägg”)
Tilläggsbeteckningar för monografier (”z-tillägg”)
A. Tilläggsbeteckningar för innehållslig form ( () ”parentestillägg”)
B. Språkliga tilläggsbeteckningar (=”likhetsteckentillägg”)
C. Tilläggsbeteckningar för medier och målgrupper
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s.13-16)

Särskilt intressant i relation till idé- och lärdomshistoria är kolontillägget :k, om vilket
vi kan läsa följande på sidan 14 i systemet:

:k historia, lärdomshistoria
/…/
:k betecknar både historisk aspekt och lärdomshistoria/vetenskapshistoria.
I de fall :k betecknar historisk aspekt och en geografisk utbyggnad är utförd, läggs
:k efter den geografiska utbyggnaden. När :k betecknar
lärdomshistoria/vetenskapshistoria läggs detta direkt till signaturen med
geografisk utbyggnad utförd efter :k.
Ex. Qd-c:k.4 Jordbruk : Sverige : historia : Nya tiden, Qd:kc.4
Jordbruksforskningens historia : Sverige : Nya tiden.
Vid tveksamhet föredrages alltid modellen Qd-c:k.4.
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s.14)
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Ett dokument behandlar i flertalet fall mer än ett ämne. Det dominerande ämnet
klassificeras i första hand, det blir huvudsignum, och anges alltid först. Denna
huvudklassning styr också dokumentets placering i samlingen. Övriga klassningar
betecknas dubbelklassificeringar, och ökar dokumentets sökbarhet. Om två ämnen
förefaller lika framträdande i dokumentet, försöker man att avgöra turordningen genom
att studera titel och/eller innehåll för att på så sätt fastställa vilket ämne som uppträder
först.

Om ett ämne i något avseende tycks påverka, öva inflytande, på ett annat,
huvudklassificerar man på det ämne som är föremål för inflytande. (Berntsson
1997, s.12)

I inledningen till klassifikationssystemet heter det:

Ofta behandlar ett arbete mer än ett ämnesområde. Detta gäller särskilt
tvärvetenskapliga arbeten. I första hand bör sådana arbeten klassificeras på det
ämne som kan anses dominera, med dubbelklassificering på övriga aktuella
ämnen. I de fall där inget ämne kan anses dominera placeras verket på det först
behandlade ämnet, om ej särskilda instruktioner ges på de aktuella avd. När verket
är av så allmän art att det inte kan placeras in någonstans i schemat rekom-
menderas avdelning B. Normalt används högst 3 signaturer för att beskriva ett
arbete. I särskilda fall kan dock denna gräns överskridas. (Klassifikationssystem
för svenska bibliotek 1997, s. 10)

Kopplade till de flesta klassifikationssystem finns register, så även till SAB-systemet.
Det består av två delar en alfabetisk, uppställd från A till Ö, och en systematisk, vilken
är uppställd efter klassifikationskoderna.

Avsikten med den systematiskt uppställda delen av registret är, att man skall
kunna se vilka ämnesord som förs till ett visst signum. Ordningsföljden är
fortfarande alfabetisk, men det är i första hand förekommande klassifikationssigna
som ordnats alfabetiskt. I anslutning till respektive signum uppräknas de
ämnesord som är relevanta. (Berntsson 1997, s. 5)

Följande ämnesord är kopplade till signat Be enligt GEN-praxis för SAB, vilket utläses,
praxis för SAB klassning i det gemensamma fältet för klassifikation i LIBRIS:

Be           Bildningsresor
Be           Facklitteratur- historia
Be           Idé- och Lärdomshistoria
Be           Idéhistoria
Be           Lärdomshistoria
Be           Naturuppfattning- historia
Be           Orientalister
Be           Orientalistik
Be           Socialdarwinism
Be           Vetenskapshistoria
Be           Vetenskapsmän
Be.4        Vetenskapliga revolutionen
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Be.41      Humanister- renässansen
Be.43      Upplysningen
Be-c.43   Upplysningen- Sverige
Be-fa.43 Sturm-und-drang- idé- och lärdomshistoria
Be-fa.43 Upplysningen- Tyskland
Be-j.43   Upplysningen- Frankrike
Be-j.44   Encyklopedisterna
(Kungliga biblioteket 2003c)

4.2.3 Svenska ämnesord och ämnesordsindexering

Databasen och indexeringsspråket Svenska ämnesord administreras av Enheten för
bibliografisk utveckling och samordning (BUS) vid Kungliga biblioteket (KB). Kopplad
till ämnesordsarbetet finns en referensgrupp bestående av representanter för KB och
flera andra bibliotek. Denna behandlar regelbundet nya ämnesord och gör revideringar,
vilka ligger till grund för en kontinuerlig uppdatering av databasen.

Databasen innehåller omkring 30 000 kontrollerade ämnesordskombinationer inom
flertalet ämnesområden, samt riktlinjer för hur ämnesordsindexeringen skall göras. KB
använder den för nationalbibliografin och den används även av flera bibliotek inom
LIBRIS, liksom av, till exempel, söktjänster på webben. Svenska ämnesord kan också
användas som ett hjälpmedel vid sökning i databaser.

Svenska ämnesord är en allmän ämnesordslista, som i första hand är avsedd för
indexering av facklitteratur. Den används inom ett brett humanistiskt och
samhällsvetenskapligt område, men för bibliotek specialiserade på medicin,
naturvetenskap och teknik finns det andra system som är mer lämpliga.

Riktlinjerna för Svenska ämnesord grundar sig på internationella principer, vilka
tillämpas av till exempel Library of Congress Subject Headings (LCSH).

Till största delen bygger den på en reviderad sammanställning av det tryckta
ämnesordsregistret till SAB-systemet och på den kumulerade ämnesordslista som
funnits på KB:s webbsidor. Vanligtvis finns det en SAB-kod knuten till ett givet
ämnesord. Dessa ämnesord och SAB-koder används i en mängd bibliotekskataloger och
databaser, varav LIBRIS är en (Enheten för bibliografisk utveckling och samordning:
BUS 2003, s. 7; Kungliga biblioteket 2003a, 2003b).

Att ämnesordsindexera innebär att analysera ett dokuments innehåll och att så väl som
möjligt skapa en representation av dokumentets innehåll, till exempel genom att försöka
matcha ihop det med termerna i en ämnesordslista, som Svenska ämnesord, samt att
använda ämnesorden enligt de riktlinjer som finns (BUS 2003, s. 14, 17; Lancaster
1998, s. 1).

Detta syftar till att användare vid sökning  skall kunna hitta så många relevanta
dokument som möjligt om ett visst ämne, och även att finna så många som möjligt av
det totala antalet relevanta dokument som finns i den aktuella databasen.
Ämnesordsindexering bör ske konsekvent så att dokument om samma ämne förses med
samma ämnesord (BUS 2003, s. 14; Hellsten & Rosfelt 1999, s. 15).
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En ämnesordlista är en i olika hög grad systematiserad  förteckning över kontrollerade
och godkända ämnesord, och där man med kontrollerade ämnesord menar ämnesord
som kontrollerats enligt vissa rutiner vad gäller ordens yttre form, innehåll och funktion.
Indexeringsspråket innehåller också olika typer av hänvisningar och anmärkningar.
I Svenska ämnesord finns dessutom SAB-klassifikationskoder och Library of Congress
Subject Headings.(BUS 2003, s. 68; Hellsten & Rosfelt 1999, s. 22-23).

Indexerarens uppgift är att ge  katalogposten ämnesord som dels täcker dokumentets
ämne och dels är av sådan art att de förefaller naturliga att använda för en intresserad
användare. För att precision och återvinningsgrad skall bli tillfredsställande bör index-
eraren använda så specifika ämnesord som möjligt och dessutom ta med klassi-
fikationen med dess olika hierarkier i beräkningen (Hellsten & Rosfelt 1999, s.16-17)

Det som enligt Hellsten och Rosfelt mest försämrar återvinningsmöjligheterna är när
alltför många katalogposter saknar ämnesord eller har missvisande klassifikationer, eller
när de ämnesord som ges är irrelevanta, inkonsekvent valda eller har andra brister
(1999, s.15).

Man bör vid indexeringen försöka förutse så många olika sökbehov som möjligt,
eftersom användarnas informationsbehov är mångskiftande (Hellsten & Rosfelt 1999, s.
16). Detta kan kanske jämföras med Hjörlands begrepp informative potential eller
kunskapsmässiga potential (Hjörland 1993; 1997), och även sättas i relation till
användarens kontext.

4.2.4 Ämnesord och klassifikation

Det är vid indexering viktigt att vara medveten om förhållandet mellan klassifikations-
koder och ämnesord eftersom det möjliggör en konsekvent användning av ämnesorden
(Hellsten & Rosfelt 1999, s. 21-22), vilket i sin tur påverkar återvinningsmöjligheterna i
informationsssystemet.

Klassifikation och ämnesord är två olika sätt att, fristående från varandra, beskriva ett
dokuments innehåll. Klassifikation grupperar ihop dokument, utifrån det som är
gemensamt för dem, i klasser som är hierarkiskt ordnade, ofta med discipliner som t.ex.
historia som utgångspunkt. Ämnesorden däremot lyfter fram det specifika ämnet och
aspekter på ämnet i ett dokument, och uttrycker alltså det specifika med dem (BUS
2003, s.14; Hellsten & Rosfelt, s. 21).

Hellsten och Rosfelt identifierar tre olika sätt att hantera de fall där ämnesord och
klassifikation sammanfaller:

/…/ antingen gör man rutinmässigt en standardiserad översättning av alla
klassifikationer till ämnesord och kan då använda enbart ämnesord vid sökningen. I
annat fall kan man utgå ifrån att sökning på ämnesord skall kombineras eller
kompletteras med sökning på klassifikationskoder och använder då inte ämnesord
som motsvarar klassifikationen. En tredje variant är att låta klassifikationskoderna
automatiskt översättas till klartext i posterna, utformade som ”riktiga” ämnesord
(eller snarare ämnesrubriker) och att dessa ämnesord också blir sökbara vid
sökningar på kontrollerade ämnesord. Det är vad som till en viss del blivit möjligt
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bl.a. i LIBRIS- och BURK-baserna genom de automatgenererade klassifikations-
rubrikerna i klartext. Alla tre metoderna har svagheter och fördelar av olika slag.
(Hellsten & Rosfelt 1999, s. 21-22)

Av arbetsbesparande skäl väljer många svenska bibliotek, till exempel KB, att inte
ämnesordsindexera dokument där klassifikationskoden exakt täcker dokumentets
innehåll (BUS 2003, s. 14).

Flertalet ämnesord i Svenska ämnesord har SAB-klassifikationskoder knutna till sig.
Dessa är tänkta att vara vägledande vid klassifikation, ämnesordsindexering och
sökning. De anger dock endast hur verk om ett visst ämne brukar klassificeras. I många
fall är även andra klassifikationskoder tänkbara. Vid klassifikation skall alltid
klassifikationsschemat användas (BUS 2003, s. 75).

Bodil Gustavsson  konstaterar i SAB:s klassifikationssystem – slutrapport 1999-01-15 ,
en viss inkonsekvens i praxis vad gäller relationen klassifikation och ämnesord, samt att
det ofta är samma katalogposter som är utförliga och djupa både vad gäller
klassifikation och ämnesord. Hon konstaterar också att det i dessa fall är vanligt
förekommande att klassifikation och ämnesord ger dubblerad information, istället för
kompletterande. Denna rapport avslutas med, bland annat, följande rekommendationer:

Klassifikationskoden bör fånga in disciplinen, ämnesordet (sökordet) precisera
vad boken handlar om. Man bör alltså använda SAB för att ange bokens ämnes-
område, ämnesord för att beskriva vad den handlar om.
(www.kb.se/bus/slutrapport.htm, 2003-05-12)
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5. RESULTAT : EMPIRISK UNDERSÖKNING

5.1 Inledning

Vi har nu kommit till uppsatsens kärna. Här presenterar vi vår undersökning av hur idé-
och lärdomshistoria representerar sig själv i form av avhandlings titlar och de nyckelord
som avhandlingsförfattarna själva tilldelat sina arbeten. Detta ställs emot de SAB-
rubriker och de ämnesord som återfinns i varje avhandlingspost, vilket tillsammans med
kapitlet ’Om det idéhistoriska ämnet’ är tänkt att belysa uppsatsens första fråga: hur
representerar den idé- och lärdomshistoriska disciplinen sig själv, men i och med SAB-
rubrikerna och ämnesorden belyses även uppsatsens andra fråga: hur representeras den
idé- och lärdomshistoriska disciplinen i en del av informationssystemet LIBRIS. Denna
andra fråga belyses dock fullt ut genom att vi också presenterar hur avhandlingarnas
klassifikation är fördelad över hela klassifikationssystemet. Denna presentation sker ur
en mängd olika aspekter, av vilka en berör uppsatsens tredje fråga: hur förhåller sig idé-
och lärdomshistoria till andra ämnen så som dessa representeras i en del av
informationssystemet LIBRIS. Syftet med det här är att försöka besvara uppsatsens
fjärde fråga: finns det någon motsättning mellan hur den idé- och lärdomshistoriska
disciplinen representerar sig själv och hur den representeras i en del av
informationssystemet LIBRIS.

5.2 Nyckelord och ämnesord: två representationer

Under den här rubriken kommer vi att jämför varje avhandlings titel och nyckelord med
de SAB-rubriker och ämnesord som återfinns i LIBRIS posten. I och för sig är varje
avhandling, titel och tilldelning av nyckelord unik, likaså utförs ämnesbeskrivning av
enskilda individer som har riktlinjer att rådfråga, men genom att göra vår jämförelse kan
vi dels se förhållandet mellan varje avhandling och hur dessa beskrivs av SAB-rubrik
och Svenska ämnesord och dels det som är generellt i de två representationerna.

Tidigare i texten har vi sett att domänanalys syftar till fördjupad ämnesförståelse och att
ett resultat av detta bör vara kunskapsteoretiska antaganden som en del i ämnes-
beskrivningen. Nu utförs emellertid inte ämnesbeskrivningen i SAB och Svenska
ämnesord efter domänanalytiska riktlinjer och därför kommer vi inte att diskutera
kunskapsteoretiska antaganden, eftersom det skulle vara som att jämföra äpplen och
päron. Men däremot kan det vara intressant att ha med sig detta i huvudet för att se om
avhandlingarnas titlar och nyckelord signalerar några kunskapsteoretiska antaganden
som skulle kunna användas i en ämnesbeskrivning enligt den domänanalytiska
modellen. Något som man också kan tänka på vid jämförelsen av de två
representationerna är den osäkerhet som kan finnas om vad det är som egentligen
jämförs, jämförs praktiker och praxis eller termerna?

Nu till jämförelsen av de två representationerna som går till så att vi först återger
avhandlingens titel följt av nyckelord. Därefter återger vi SAB-rubriker och ämnesord
som återfinns i LIBRIS posten. En allmänt hållen kommentar av de mest utmärkande
likheter och olikheter mellan de två representationerna avslutar varje "avhandling".
Avhandlingarnas titel och nyckelord kallar vi i texten för disciplinens representation
medan SAB-rubriker och ämnesord kallas för ämnesrepresentation.
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1. Den rationella konsumenten : KF som folkuppfostrare 1899-1939.

Avhandlingens nyckelord: Consumer, Co-operation, Housewife, Consumption, Ideal-
type, Education, Thrift, Natural Needs, Rationality, Civilization.

SAB-rubrik: Kooperation Konsumentkooperation Sverige Historia Modern Tid
SAB-rubrik: Företag Särskilda

Ämnesord: Kooperation idéhistoria Sverige 1899-1939
Ämnesord (inst.): Kooperativa förbundet

Kommentar: i de båda representationerna framkommer det att kooperation,
konsumentkooperation och Kooperativa förbundet behandlas i ett historiskt perspektiv.
Den största skillnaden är att avhandlingen också antyder Kooperativa förbundets roll i
det historiska sammanhanget genom ord som folkuppfostrare, hemmafru, konsument,
rationalitet, sparsamhet och civilisation. Något som förvisso kanske är tänkt att fångas
in genom användandet av ämnesord: Kooperation idéhistoria Sverige 1899-1939?

2. Medaljens baksida : instrumentmakaren Daniel Ekström och hans efterföljare i 1700-
talets Sverige.

Avhandlingens nyckelord: Scientific instruments, astronomy, land surveying,
technology transfer, 18th century science, Academy of sciences.

SAB-rubrik: Finmekanik Historia Sverige Nya Tiden
SAB-rubrik: Biografi Genealogi

Ämnesord: Instrumenttillverkning Sverige 1700-talet
Ämnesord: (person): Ekström, Daniel, 1711-1755

Kommentar: i de båda representationerna framkommer det att instrumenttillverkning
och en speciell instrumenttillverkare behandlas i ett historiskt perspektiv. Den största
skillnaden är att naturvetenskapliga instrument, astronomi, landmätning och
teknologiöverföring i avhandlingen, beskrivs som biografi eller finmekanisk historia i
ämnesrepresentationen.

3. Runor, magi, ideologi : en idéhistorisk studie

Avhandlingens nyckelord: Language, history of literacy, runology, magic, cultural
dissemination, ideology, nazism.

SAB-rubrik: Språk Runologi

Ämnesord: Runologi

Kommentar: i de båda representationerna framkommer att det är fråga om runor och
språk. Medan ämnesrepresentationen stannar vid runologi och språk visar disciplinens
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representation mer på en förbindelse mellan runor, magi, kulturell spridning och
ideologi, även en bestämd sådan; nazism. Häri ligger även den största skillnaden mellan
de två representationerna.

4. Mellan byråkrati och laissez faire : en studie av Camillo Sittes och Patrick Geddes
stadsplaneringsstrategier.

Avhandlingens nyckelord: Geddes, Patrick (1854-1932);  Sitte, Camillo (1843-1903);
Town Planning; History of Town Planning; Intellectual History.

SAB-rubrik: Arkitektur Stadsplanekonst Europa Nya Tiden
SAB-rubrik: Samhällsplanering Kommunal Planering Historia Vetenskapshistoria

Ämnesord: Stadsplanekonst Europa
Ämnesord (person): Sitte, Camillo
Ämnesord (person): Geddes, Patrick

Kommentar: De båda representationerna är mycket lika varandra.

5. Borgerskapets Marx : Eugen von Böhm Bawerk : ämbetsman och nationalekonom i
sekelskiftets Wien.

Avhandlingens nyckelord: Böhm-Bawerk, economics, critique of Marx, ideology,
higher officials (Beamten), fin-dè-siécle, Vienna.

SAB-rubrik:  Ekonomiska Teorier Efter 1850
SAB-rubrik:  Biografi Genealogi

Ämnesord:  Österrikiska skolan
Ämnesord (person):  Böhm-Bawerk, Eugen von

Kommentar: i de båda representationerna framkommer det att ekonomisk teori
behandlas på det ena eller andra sättet. Ämnesrepresentationen som ekonomiska teorier
efter 1850, den Österrikiska skolan och en person, medan disciplinens representation
mer framställer det som hur en ekonomisk teori framläggs i Wien vid sekelskiftet och
hur Eugen von Böhm-Bawerk förhöll sig till Marx.

6. The enlightenment of matter : the definition of chemistry from Agricola to Lavoisier.

Avhandlingens nyckelord: Georgius Agricola (1494-1555), Antoine-Laurent Lavoisier
(1743-1794), History of chemical nomenclature, history of chemical notation, history of
18th century chemistry in Europé.

SAB-rubrik: Kemi Allmänt Historia Nya Tiden
SAB-rubrik: Idéhistoria Lärdomshistoria Nya Tiden

Ämnesord: Kemi Historia
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Kommentar: i de båda representationerna framkommer det att kemihistoria behandlas.
Disciplinens representation talar om kemi i relation till upplysningen, knutet till två
personer och definitionen av kemi. I ämnesrepresentationen är det värt att notera att
arbetet är idéhistoria och lärdomshistoria.

7. Barnet, libido och samhället : om den svenska diskursen kring barns sexualitet 1930-
1960.

Avhandlingens nyckelord: Childhood sexuality; Child psychiatry; Sexology; Sexual
abuse; Alice Hellström (1886-1981); Gustav Jonsson (b. 1907);  Sigmund Freud (1856-
1939); Wilhelm Reich (1897-1957); Alexander S. Neill (1883-1973).

SAB-rubrik: Sexologi Historia Modern Tid
SAB-rubrik: Kulturhistoria Sverige Modern Tid

Ämnesord: Barn och sexualitet Sverige 1930-1960

Kommentar: De två representationerna är väldigt lika varandra. Största skillnaden skulle
kunna vara de personnamn som nämns i disciplinens representation, men inte i
ämnesrepresentationen.

8. Nietzsche's ethics of character : a study of Nietzsche's ethics and its place in the
history of moral thinking.

Avhandlingens nyckelord: Nietzsche, virtue, character, ethics of virtue, ethics of
character, antiquity, Mill, Kant, Aristotle, Homer, Greek, morality, ethics, utilitarianism,
deontology.

SAB-rubrik: Filosofi Historia

Ämnesord (person): Nietzsche, Friedrich, 1844-1900

Kommentar: av båda representationerna framkommer det att Nietzsche behandlas.
Ämnesrepresentationen är mer allmän genom filosofi och historia, medan titel och
nyckelord talar om Nietzsches etik i relation till karaktär och dygd, samt dess plats i
etikens, eller det moraliska tänkandets, historia.

9. Överideologi och politiskt handlingsprogram : en studie i Lockes och Rousseaus
tänkande.

Avhandlingens nyckelord: Locke-Rousseau-History of Science and Ideas- History of
political Philosophy-Ideology

SAB-rubrik:  Filosofi Historia
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Kommentar: i båda representationerna framkommer det att arbetet är historiskt. Den
största skillnaden är att disciplinens representation är mer utförlig genom att benämna
två personer, lärdomshistoria, idéhistoria och politisk filosofi- eller ideologihistoria.
Något som saknas i ämnesrepresentationen.

10. Brev till Hjalmar Branting och Fredrik Ström ; inledning och kommentarer: Rut
Berggren

Avhandlingens nyckelord: socialist agitation, social democracy, communism, Dalström
Kata, Branting Hjalmar, Ström Fredrik.

SAB-rubrik: Biografi Genealogi

Ämnesord (person): Dalström, Kata

Kommentar: i de båda representationerna framkommer det att arbetet har med uppgifter
om personers liv och verksamhet att göra. Disciplinens representation är mer utförlig då
det gäller verksamheten, häri ligger också den största skillnaden mellan de två
representationerna.

11. Kroppens idéhistoria : disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950

Avhandlinens nyckelord: History of Ideas; Body; Power; Education; Sex-history; Child
care; Carl von Linné (1707-1778); Nils von Rosenstein (1706-1773); Adolf Lichtenstein
(1884-1950); Seved Ribbing (1845-1921); Anton Nyström (1842-1931); Alexander
Lowen (1910-); Michel Foucault (1926-1984).

SAB-rubrik: Kulturhistoria

Ämnesord: Karaktärsdaning

Kommentar: i de båda representationerna framkommer det att arbetet är historiskt och
att karaktärsdaning behandlas. Största skillnaden är att disciplinens representation talar
om idéhistoria, vilket inte görs i ämnesrepresentationen.

12. Platsens blick : Vetenskapsakademien och den naturalhistoriska resan 1790-1840.

Avhandlingens nyckelord: travel, apodemics, natural history, Royal Swedish Academy
of Science, Swedish Museum of Natural History, plant geography, zoology, Linnaeus,
Göran Wahlenberg.

SAB-rubrik: Vetenskap Kultur Allmänt Sverige
SAB-rubrik: Naturvetenskap Historia Sverige Gustavianska Tiden

Ämnesord: Forskningsresor
Ämnesord (inst.): Kungl. Vetenskapsakademien
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Kommentar: de båda representationerna tycks vara överrens och oemotsägliga.

13. ”Socialistprästen" : H.F. Spak (1876-1926).

Avhandlingens nyckelord: religion, Socialism, Christian Socialism, Communism,
Bolschevism, eschatology, humanism, science, necessity, Syndicalism, proletariat.

SAB-rubrik: Kyrkohistoria
SAB-rubrik: Socialism Sverige

Ämnesord: Präster
Ämnesord (person): Spak, Henrik Fredrik, 1876-1926
Kommentar: i båda representationerna framkommer det att arbetet behandlar socialism,
en särskild präst och den kristna kyrkan på ena eller andra sättet.
Ämnesrepresentationen som kyrkohistoria, disciplinens representation som religion,
kristen socialism och eskatologi.

14. Den innersta kärnan : djuppsykologi och kvantfysik: Wolfgang Paulis dialog med
C.G. Jung

Avhandlingens nyckelord: history of science, history of ideas, scientific
correspondence, history of quantum physics, epistemology, depth-psychology, Jungian
psychology, theory of archetypes, psychology of  scientific discovery, positivism, fin de
siècle.

SAB-rubrik: Idéhistoria Lärdomshistoria Modern Tid
SAB-rubrik: Fysik Kvantfysik Fältteori Historia Modern Tid

Ämnesord: Naturvetenskap
Ämnesord (person): Pauli, Wolfgang
Ämnesord (person): Jung, Carl Gustav

Kommentar: i båda representationerna framkommer det att arbetet behandlar Wolfang
Pauli och Carl Gustav Jung, likaså att det är idéhistoria och lärdomshistoria.
Ämnesrepresentationen betonar kanske mer det naturvetenskapliga, medan disciplinens
representation mer framhäver vetenskaplig korrespondens och de vetenskapliga
upptäckternas psykologi, ävensom samspelet mellan naturvetenskap och psykologi.

15. Humanismens kris : bildningsideal och kulturkritik i Sverige 1848-1933.

Avhandlingens nyckelord: humanism, culture, self-cultivation, crisis, cultural criticism,
perfectibility, tradition, modernity, modern Swedish history, history of concepts.

SAB-rubrik: Filosofi Historia Humanism

Ämnesord: Humanism idéhistoria Sverige 1800-talet 1900-talet
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Kommentar: Här ser vi ett exempel på hur disciplinens representation är mera specifik
och utförlig, då den definierar vilka aspekter av humanismen som behandlas och i
relation till vad.

16. Schartauanismen och samhället : en studie i religiösa och politiska
idémotsättningar 1890-1933.

Avhandlingens nyckelord: Henrik Schartau, the Württembergish pietism, the Diocese of
Gothenburg, confessional loyalty, anti-liberalism, anti-socialism, anti-parliamentarism,
country patriotism, Nazi sympathy.

SAB-rubrik:  Kyrkohistoria Sverige

Kommentar: i de båda representationerna framkommer det att arbetet är historiskt,
Sverige och att någon kyrka är inblandad. Största skillnaden mellan de två
representationerna är att disciplinens representation är precisare och mer mångfacetterad
än ämnesrepresentationen genom att den nämner bland annat Schartau, schartauanismen
och motsättningar mellan den trosriktningen och ett flertal politiska idéer.

17. Freuds psykoanalys.

Avhandlingens nyckelord: Sigmund Freud (1856-1939), psychoanalysis, history of
psychoanalysis, exile, criticism, resistance, struggle for recognition, Poul Bjerre (1876-
1965), Emanuel af Geijerstam (1867-1928), Pehr Henrik Törngren (1908-1965), Ola
Andersson (1919-1990), Lajos Székely (1904-1995), Carl Lesche (1920-1993), Swedish
Psychoanalytic Society.

SAB-rubrik : Psykologi Psykoanalys Freud
SAB-rubrik : Psykologi Historia

Ämnesord (person): Freud, Sigmund

Kommentar: det är inte mycket tillägga om de här två representationerna, förutom att
disciplinens representation är något fylligare.

18. "Att anpassa sig efter det möjliga" : utsugningsbegreppet och SAP:s ideologiska
förändringar 1911-1944

Avhandlingens nyckelord: Ideological change, social democracy, exploitation, nodal
point, folkhem, antagonism, hegemony, compromise, condensation, splitting, power
relations, social fantasy.

SAB-rubrik: Statskunskap Politik Sverige Politiska Partier
SAB-rubrik: Reformistisk Socialism Socialdemokrati Sverige

Ämnesord (inst.): Sveriges socialdemokratiska arbetareparti
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Kommentar: Båda representationerna gör klart att det är svensk socialdemokrati som
behandlas. Största skillnaden är att disciplinen tar upp att det är ideologiska
förändringar som avhandlas, samt hur och under vilka förutsättningar förändringen
verkar.

19. Värdenihilism och vetenskap : Uppsalafilosofin i forskning och samhällsdebatt
under 1920- och 30-talen.

Avhandlingens nyckelord: Hägerström-philosophy and social science-technology of
economics-value nihilism

SAB-rubrik:  Filosofi Historia Humanism Sverige
SAB-rubrik:  Filosofi Historia

Kommentar: Disciplinens representation är mer avgränsad och visar även på
sammanhanget, medan det mer allmänna Filosofi : Historia : Humanism : Sverige i
ämnesrepresentationen inte säger så mycket.

20. Freud i Sverige: Psykoanalysens mottagande i svensk medicin och idédebatt 1900-
24.

Avhandlingens nyckelord: History of psychoanalysis, History of Psychiatry, 20th

century Sweden, Dissemination of science,  Sigmund Freud (1856-1939).

SAB-rubrik:  Psykologi Psykoanalys Freud

Ämnesord:  Freudianismen Sverige 1900-1924
Ämnesord (person):  Freud, Sigmund

Kommentar: Här kan vi återigen se att disciplinens representation är mer utförlig och
även visar vilken kontext som psykoanalysen sätts i relation till.

21. Mwalimu och Ujamaa : Julius Karambage Nyerere och nationsbildningen i
Tanzania.

Avhandlingens nyckelord: Africa, nation building, Nyerere, Tanzania, Catholic social
teaching, Fabian Society, African Socialism, African Personality, ujamaa, development,
democratization, communitarianism.

SAB-rubrik: Historia Tanzania Tanganyika Efterkrigstiden
SAB-rubrik: Biografi Genealogi

Ämnesord: Politiker
Ämnesord (person): Nyerere, Julius

Kommentar: i båda representationerna framkommer det att Afrika och Tanzania
behandlas. I ämnesrepresentationen genom politiker och ett personnamn, medan
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disciplinens representation betonar nationsbildning och efter vilka förebilder eller
mönster.

22. Det intuitiva livet : Hans Larssons vision om enhet i en splittrad tid.

Avhandlingens nyckelord: intuition, discursion, art/science, Ola Hansson,
division/unity, opposites, philosophy of life, organicism, rationality/irrationality, logic,
mysticism, Henri Bergson, social advancement, identity, utopia, home, community.

SAB-rubrik: Filosofi Historia
SAB-rubrik: Kunskapsteori

Ämnesord: Intuition
Ämnesord (person): Larsson, Hans, 1862-1944

Kommentar: De båda representationerna överensstämmer, men som så ofta är
disciplinens representation mer utförlig och specifik.

23.  Kön och evolution : Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911-1916

Avhandlingens nyckelord: Charlotte Perkins Gilman (1860-1935), feminist utopias
evolutionary theory, Charles Darwin (1809-1882), sexual selection, Lester Frank Ward
(1841-1913), neo-lamarckianism.

SAB-rubrik: Litteraturhistoria Amerikansk Engelskspråkig
SAB-rubrik: Könsroller Kvinnofrågor Förenta Staterna Historia Nya Tiden

Ämnesord: Feminism litteraturhistoria idé- och lärdomshistoria
Ämnesord (person): Gilman, Charlotte Perkins

Kommentar: notera ämnesrepresentationens idé- och lärdomshistoria, och disciplinens
mera precisa och utförliga representation.

24. Folkhemmets röst : radion som folkbildare 1925-1950.

Avhandlingens nyckelord: Radio history, adult education, ”folkhem” [people’s home],
Yngve Hugo (1886-1969), popular science lecture, radio talks, radio circle / listening
group, , university extension.

SAB-rubrik: Radio Sverige Historia Modern Tid
SAB-rubrik: Folkbildning Sverige Historia Modern Tid

Ämnesord: Radio

Kommentar: inte mycket att säga, ämnesrepresentationen visar att arbetet handlar om
radio och radion som folkbildare, vilket även disciplinens representation ger intryck av.
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25. -med andra medel : från Clausewitz till Guevara : krig, revolution och politik i en
marxistisk idétradition.

Avhandlingens nyckelord: Clausewitz (1780-1831), war, revolution, politics, guerrilla,
foquismo, ideological translations.

SAB-rubrik:  Samhällsvetenskap Rättsvetenskap Filosofi
SAB-rubrik:  Revolutionär Socialism Kommunism

Ämnesord:  Filosofisk statslära
Ämnesord (person):  Clausewitz, Carl von

Kommentar: i båda representationerna nämns generalen och krigsteoretikern
Clausewitz. Ämnesrepresentationen talar om filosofisk statslära rättsvetenskap och
socialism, medan disciplinens representation mer talar om idétradition och ideologisk
överföring.

26. Condillac, statyn och barnet : en studie i upplysningens filosofi och pedagogik

Avhandlingens nyckelord: Condillac, statue experiment, childhood history, ,
Enlightenment pedagogy, Descartes, Locke.

SAB-rubrik: Filosofi Historia

Ämnesord: Filosofer
Ämnesord (person): Condillac, Étienne Bonnot de

Kommentar: båda representationerna framställer att arbetet behandlar filosofi och
historia. Även ämnesrepresentationen nämner ett personnamn, men disciplinens
representation betonar mer upplysningen, pedagogik och barndom.

27. Viva vox och den akademiska religionen : ett bidrag till tidiga 1900-talets svenska
teologihistoria.

Avhandlingens nyckelord: History of theology, fundamental theology, hermeneutics,
historicism, motif-research, ”realistic” interpretation of the New Testament.

SAB-rubrik: Kristendom Allmänt Historia Sverige
SAB-rubrik: Idéhistoria Lärdomshistoria Sverige Modern Tid

Ämnesord: Idé- och lärdomshistoria Sverige 1900-talet

Kommentar: även om disciplinens representation är mer precis och fyllig, så
framkommer det i båda representationerna att kristendomen behandlas i arbetet. I
ämnesrepresentationen som kristendomen allmänt och idé- och lärdomshistoria, medan
disciplinen talar om teologihistoria, tolkningar av Nya testamentet och akademisk
religion.



53

28. Ingenjörsvetenskapens tidevarv: Ingenjörsvetenskapsakademin,
Pappersmassekontoret, Metallografiska institutet och den teknologiska forskningen i
början av 1900-talet

Avhandlingens nyckelord: Science and industry – 20th century Sweden – Research
associations – History of technology – Wood-pulp research – Metalography –
Engineering.

SAB-rubrik:  Idéhistoria Lärdomshistoria Sverige
SAB-rubrik:  Teknik Industri Kommunikationer Allmänt Historia Sverige

Ämnesord:  Forskning (Tillämpade vetenskaper) (Sverige)
Ämnesord (inst.):  Institutet för metallforskning
Ämnesord (inst.):  Pappersmassekontoret
Ämnesord (inst.):  Ingenjörsvetenskapsakademien

Kommentar: inga större olikheter att orda om.

29. Framtidslandet : debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella
genombrottet.

Avhandlingens nyckelord: Natural Resources, Modernization, Industrialization,
Attitudes to Modernization, Critique of Civilization, Northern Issues, Norrland, 19th-
20th Century Sweden, History of Science, History of Ideas.

SAB-rubrik:  Geografi Norrland Historisk

Ämnesord: Naturresurser Historia Sverige

Kommentar: i de båda representationerna framkommer det att arbetet behandlar
Norrland, historia och naturresurser. Disciplinens representation går längre genom att
nämna modernisering, civilisationskritik, idéhistoria och lärdomshistoria.

30. Versions of exile morality : refugees in Britain, 1790-1845.

Avhandlingens nyckelord: Exile, banishment, morality, periodicals, nation, concept,
Mallet du Pan, Blanco White, Mazzini.

SAB-rubrik: Publicistik Tidningshistoria Frankrike
SAB-rubrik: Publicistik Tidningshistoria Spanien

Ämnesord: Exilpress Storbritannien 1790-1845 1790-talet 1800-talet

Kommentar: båda representationerna är överrens om att det är exilpress som arbetet
behandlar, men disciplinens representation tar upp vissa centrala begrepp.
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När vi nu tar och tittar tillbaks på jämförelsen mellan de två representationerna kan vi
först konstatera att av trettio undersökta avhandlingar, som skrivits vid idé- och
lärdomshistorisk institution, har åtta tilldelats SAB- rubriken eller ämnesordet
idéhistoria/lärdomshistoria. Bland dessa åtta ser det vid ett första ögonkast ut som att
mer naturvetenskapliga ämnen på temat ingenjörer och akademier dominerar, vilket
kanske kan få en att tro att detta har fått avgöra vid ämnesrepresentationen. Men vid
närmare granskning är detta inte fallet, det finns helt enkelt inget bland de åtta
avhandlingarna som talar om varför just dessa tilldelats idéhistoria/ lärdomshistoria,
utan tilldelningen verkar ha skett helt godtyckligt.

Vi kan även konstatera att olikheten mellan de två representationerna är liten, de skiljer
sig oftast inte alls då det gäller vad arbetena handlar om eller behandlar. Det som
framkommit är att disciplinens representation är mer utförlig och går vidare till att även
tala om hur det som arbetena handlar om behandlas, vilken påverkan är på något annat
och i vilket sammanhang. Detta gör att den bild av idéhistoria som tecknades tidigare i
uppsatsen på sätt och vis bekräftas av den här jämförelsen.

Vad sedan gäller frågan om kunskapsteoretiska antaganden i representationen så kan
man väl se ett och annat begrepp av det slaget, men knappast så det av oss skulle vara
möjligt att säga något av värde för den typen av representation.

Vi kan konstatera att ämnesrepresentationen förefaller att ge en någorlunda rättvisande
bild av disciplinens avhandlingar, om än något trubbig. Att ämnesrepresentationen ger
denna bild kan kanske delvis ha sin förklaring i att indexerarna påverkas av titlar och
nyckelord. Vi tror därför att följande diagram kan ge en relativt god bild av vad idé- och
lärdomshistoria sysselsätter sig med. Dock, måste vi här betona, blir även detta en något
grov framställning. Dessutom bör vi ha i åtanke att den disciplinella aspekten, eller
vilken domän eller kontext ett dokument härrör ifrån, kanske saknas även i de
avhandlingarnas referenser som vi undersökt.
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5.3 Diagram över idé- och lärdomshistoriska avhandlingars
klassifikation ur en mängd aspekter

Observera att resultaten redovisas dels i absoluta tal, dels som procenttal.

5.3.1 Redovisning av avhandlingarnas klassifikation

Diagram 1. Avhandlingarnas klassifikation : 
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Källa: LIBRIS

Kommentar: Som vi ser i ovanstående digram är avhandlingarna ojämnt fördelade över
schemat. Den enskilt största avdelningen är D Filosofi och psykologi med 42 stycken,
eller 20 procent av det totala antalet klassifikationskoder. Därefter följer B Allmänt och
blandat, med 31 förekomster, eller 15 procent, och O Samhälls- och rättsvetenskap,
med 27 förekomster, eller cirka 13 procent. Nästan lika många förekomster har L
Biografi med genealogi med 26 förekomster, vilket ger cirka 12 procent. Övriga
klassifikationskoder med fler än 10 förekomster är U Naturvetenskap med 16 före-
komster, eller 8 procent, E Uppfostran och undervisning med 12 förekomster, eller 6
procent, samt slutligen K Historia med 11 förekomster, eller 5 procent.
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Diagram 2. Fördelning inom B Allmänt och 
blandat
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Kommentar: Här kan vi konstatera att Be Allmän idé- och lärdomshistoria är den enskilt
största avdelningen med 22 förekomster av totalt 31, eller 71 procent inom B. Detta är
dock endast drygt 10 procent av det totala antalet signa som avhandlingarna tilldelats.
Bt Publicistik har 5 förekomster, eller 16 procent av B.

Diagram 3. Fördelning inom D Filosofi och 
psykologi
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Källa: LIBRIS

Kommentar: Inom avdelning D framträder Dbz Särskilda filosofer och Dbc Nya tidens
filosofi (fr o m Descartes) tydligt som de största avdelningarna med 15 respektive 11
förekomster, eller 36 respektive 26 procent. I övrigt är det enbart Dob Psykologins
historia med 4 förekomster, eller 10 procent, och Doc Psykologi : Särskilda riktningar
och skolor med 3 förekomster, eller 7 procent.
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Diagram 4. Fördelning inom O Samhälls- och rättsvetenskap
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Källa: LIBRIS

Kommentar: Det totala antalet klassifikationskoder inom O Samhälls- och
rättsvetenskap som tilldelats avhandlingarna är  som vi tidigare sett 27 stycken, eller 13
procent. Inom O framträder tydligt Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar
och Ohj Sociala frågor och socialpolitik : Könsrollsfrågor som de största
avdelningarna. Ocg med 8 förekomster, eller 30 procent Ohj med 7 förekomster, eller
26  procent.

5.3.2 Redovisning av eventuella skillnader i inriktning hos
institutionerna

Kommentar till diagram 5-9 : Procentuell fördelning av klassifikationskoder för
avhandlingar inom varje institution.

Det totala antalet signa per institution varierar kraftigt, eftersom olika många
avhandlingar lagts fram vid respektive institution. Verksamheten har ju bedrivits olika
länge, och med olika förutsättningar. Antalet signa som tilldelats varje avhandling är
också olika. I medeltal har varje avhandling tilldelats 2.03 klassifikationskoder.För att
kunna se de stora dragen har vi här valt att, utom i undantagsfall, stanna på den andra
hierarkiska nivån i SAB-systemet, tex Db.
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Diagram 5. Procentuell fördelning av klassifikationskoder för 
avhandlingar per institution : Uppsala
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Kommentar: Vid den äldsta institutionen, Uppsala, har det, till och med 1999, framlagts
31 avhandlingar, vilka tillsammans tilldelats 63 signa. B Allmänt och blandat står för 21
procent av alla signa som tilldelats avhandlingar från Uppsala, och inom B är för-
delningen Be  Allmän idé- och lärdomshistoria 10 stycken förekomster, Bh Allmänna
utställningar med två förekomster och Bt  Publicistik med en förekomst. D Filosofi och
psykologi representerar 16 procent av det totala antalet signa och där är fördelningen Db
Filosofins historia med 5 förekomster, Dd : Kunskapsteori och vetenskapsteori 2
förekomster och Do Psykologi med 3 förekomster. Lz Särskilda personer  med 16
procent eller 10 förekomster.U Naturvetenskap representerar 16 procent och för-
delningen är U Naturvetenskap en förekomst, Ub Geofysik en förekomst, Uc Fysik och
kemi 5 förekomster, Ud Geologi och paleontologi en förekomst och Ue Biologi två
förekomster.

Diagram 6. Procentuell fördelning av klassifikationskoder för 
avhandlingar per institution : Göteborg
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Kommentar: I Göteborg som har den näst äldsta institutionen, har 38 stycken
avhandlingar lagts fram, och  de har tilldelats sammanlagt 83 signa. Av dessa
representerar B Allmänt och blandat 11 procent med fördelningen Be Allmän idé- och
lärdomshistoria 5 förekomster och Bt Publicistik 4 förekomster. D Filosofi och
psykologi är den största avdelningen med 25 procent fördelad på Db Filosofins historia
13 förekomster, Dg Etik en förekomst, Dh Filosofisk antropologi och Do Psykologi 5
förekomster. Lz Särskilda personer har 12 procent, eller 10 förekomster. O Samhälls-
och rättsvetenskap representerar 18 procent och fördelningen är, O tre förekomster, Oc
Statskunskap och politik sju förekomster, varav 5 Ocgd Politiska begrepp och politiska
åskådningar : Socialism, Oe Rättsvetenskap en förekomst och Ohj Sociala frågor och
socialpolitik : Könsrollsfrågor 5 förekomster.

Diagram 7. Procentuell fördelning av klassifikationskoder för 
avhandlingar per institution : Umeå
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Kommentar:Umeå med 16 avhandlingar, och 34 signa. Umeå har fördelningen B
Allmänt och blandat 18 procent varav Be Allmän idé- och lärdomshistoria fyra före-
komster, Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet en förekomst och Bu Radio
och television en förekomst. E Uppfostran och undervisning representerar 12 procent,
varav Em Undervisningsväsen : allmänt en förekomst och Ev Folkbildning tre före-
komster.  O Samhälls och rättsvetenskap representerar 15 procent och fördelar sig på
Ocg Politiska begrepp och politiska åskådningar med två förekomster, Oh Sociala
frågor och socialpolitik med två förekomster och Oma Kooperation : Konsument-
kooperation.
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Diagram 8. Procentuell fördelning av klassifikationskoder för 
avhandlingar per institution : Stockholm
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Källa: LIBRIS

Kommentar: Stockholm bidrar med 10 avhandlingar, och 17 signa, C Religion med 18
procent varav Cj : Kyrkohistoria en förekomst, och Cnaa Moderna religionsbildningar
: Antroposofi två förekomster. Även D Filosofi och psykologi står för 18 procent för-
delat på Db Filosofins histotia med två förekomster och Dg Etik med en förekomst. E
Uppfostran och undervisning representerar 12 procent med två förekomster av Epib
Högskolepersonal och studerande : Studerande. O Samhälls och rättsvetenskap står för
24 procent med fördelningen Oc Statskunskap och politik två förekomster och Oh
Sociala frågor och socialpolitik två förekomster.

Diagram 9. Procentuell fördelning av klassifikationskoder för 
avhandlingar per institution : Lund
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Kommentar: Lund med 9 avhandlingar, och 14 signa, fördelat  över  Be Allmän idé- och
lärdomshistoria med 14 procent och två förekomster,  Db Filosofins historia 36
procent, eller 5 förekomster. Lz Särskilda personer med två förekomster och 14 procent
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och slutligen U Naturvetenskaper, 21 procent, fördelat på Ua Astronomi med två
förekomster och Uf Botanik med en förekomst.

5.3.3 Redovisning av eventuella förändringar hos disciplinen över tid

Diagram 10. Klassifikation över tid
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Kommentar: Perioden 1942-1979 publicerades 21 avhandlingar. Under perioden 1980-
1989 publicerades 22 avhandligar, alltså en kraftig ökning jämfört med de 37 första
åren, vilket ändå är lite jämfört med perioden 1990-1999 då hela 61 avhandlingar lades
fram. Disciplinen växte med andra ord kraftigt under 1900-talets två sista decennier.

Avhandlingarna i perioden 1942-1979 har tilldelats 35 klassifikationskoder (i genom-
snitt 1.7 per avhandling), 1980-1989 48 klassifikationskoder (2.2 per avhandling) och
1990-1999 128 klassifikationskoder (2.1 per avhandling).

Vi skall nu analysera varje enskilt signas förändring över tiden. A Bok- och
biblioteksväsen förekommer bara en gång, under perioden 1980-1989, och kan lämnas
därhän. B Allmänt och blandat, som vi sedan tidigare vet till omkring 70 procent består
av Be Allmän Idé- och lärdomshistoria, har ökat ifrån att utgöra 9 procent av det totala
antalet signa som tilldelats avhandlingar under perioden 1942-1979 till 15 respektive 16
procent under de två nästföljande perioderna. Vid en närmare granskning av för-
delningen av den specifika klassifikationskoden Be över de tre perioderna har vi dock
sett att andelen Be under perioden 1942-1979 uppgick till 9 procent, under 1980-talet
till 12 procent, för att under 1990-1999 falla tillbaka till 10 procent. För C Religion ser
vi en minskning från 9 procent under den första perioden till 2 procent för 1980-1989
och 4 procent 1990-1999. D Filosofi och psykologi står under perioden 1942-1979 för
20 procent, ökar under perioden 1980-1989 till 25 procent, men faller under 90-talet till
18 procent av det totala antalet signa under den perioden. E Uppfostran och under-
visning pendlar från 9 procent 1942-1979, ner till 2 procent under 80-talet, för att öka
till 6 procent 1990-1999. F Språkvetenskap och G Litteraturvetenskap förekommer med
2 respektive 3 procent, båda under perioden 1990-1999. I Konst, musik, teater och film
saknas helt under perioden 1942-1979, men finns med under 80-talet med 6 procent och
under 90-talet med 1 procent. K  Historia har varierat mellan 6 procent 1942-1979 och
1990-1999 och 2 procent 1980-1989. Den största förändringen finner vi för Lz  Sär-
skilda personer som fallit från 23 procent under perioden 1942-1979, via 17 procent
under 80-talet till 8 procent under 1990-1999. M Etnografi, socialantropologi och
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etnologi har bara förekommit en gång med 1 procent under 90-talet. N Geografi saknas
helt under ämnets första period och förekommer bara med 2 procent under vardera 80-
talet och 90-talet. O Samhälls- och rättsvetenskap har förändrats relativt mycket i det att
avdelningens andel av klassifikationen ökat från 9 och 10 procent under första och
andra perioden till att nå 15 procent under 1990-talet. P Teknik, industri och
kommunikationer saknas helt under den första perioden, men nådde upp till 8 procent
under 80-talet för att sedan falla tillbaka till 3 procent under 90-talet. Även Q Ekonomi
och näringsväsen förekommer i ringa omfattning med endast 2 procent under de båda
senare perioderna. S Militärväsen har bara en förekomst, med en procent under perioden
1990-99. U Naturvetenskaper är en mera framträdande avdelning med 14 procent under
perioden 1942-79. Dock minskar den till endast 2 procent under den mellersta perioden,
men ökar till 8 procent under 90-talet.  Avdelning V Medicin har en ganska ringa, men
jämn förekomst under alla tidsperioder, 3 procent under den första perioden och 4
procent vardera under de följande två perioderna.

5.3.4 Disciplinens kopplingar till andra ämnesområden

Diagram 11. Avhandlingarnas monografiska referensers 
huvudklassning : totalt   

0

50

100

150

200

250

300

350

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

Klassifikationskod/SAB

A
nt

al
 fö

re
ko

m
st

er

Källa: LIBRIS*

Kommentar: Avdelning B Allmänt och blandat har 105 förekomster, varav Be Allmän
idé- och lärdomshistoria står för 51 förekomster eller 49 procent. Detta är dock endast 3
procent av det totala antalet av avhandlingarnas referensers huvudklassifikation.
G Litteraturvetenskap har 139 förekomster, och av dessa står Gc Svensk litteratur-
historia och Gcz svensk litteraturhistoria : Särskilda svenska författare för den större
delen med 93 förekomster fördelat på 36 respektive 57 förekomster. Avdelning L Bio-
grafi med genealogi består, som vi sett tidigare, till den absolut övervägande delen av
Lz Särskilda personer med 136 av totalt 146 förekomster.
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Diagram 12. Avhandlingarnas monografiska referensers 
huvudklassning : fördelning inom O Samhälls- och rättsvetenskap  
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Källa: LIBRIS*

Kommentar: Det till antalet största enskilda signa som tilldelats avhandlingarnas
referenser tillhör som vi tidigare sett huvudavdelning  O Samhälls och rättsvetenskap.
När vi så går in och tittar djupare ser vi att de två klart dominerande underavdelningarna
är Oc Statskunskap och politik samt Oh Sociala frågor och socialpolitik, med 111
respektive 90 förekomster av sammanlagt 311 förekomster av O. Här kan det vara värt
att nämna att underavdelningen Oc till 46 procent består av Ocgd Politiska begrepp och
politiska åskådningar: Socialism och till 32 procent Occ Sveriges Statskunskap och
politik samt att underavdelningen Oh Sociala frågor och socialpolitik till 38 procent
består av Ohj Könsrollsfrågor och till 21 procent av Oha Arbete och arbetsmarknad.

Diagram 13. Avhandlingarnas monografiska referensers 
klassifikation : fördelning inom D Filosofi och psykologi
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Kommentar: Den näst största huvudavdelningen som avhandlingarnas referenser
tilldelats signa ifrån är D Filosofi och psykologi med 237 förekomster. De två största
under-avdelningarna under D är Db Filosofins historia och Do Psykologi med 74 res-
pektive 88 förekomster. Vi vill här lyfta fram att den enskilt största underavdelningen
under Db är Dbz Särskilda filosofer med 54 procent, och under Do är det Docb
Psykologi : Särskilda riktningar och skolor : Psykoanalys med 57 procent.

Diagram 14. Avhandlingarnas monografiska referensers 
klassifikation : fördelning inom K Historia
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Kommentarer: Avdelning K Historia är den tredje största avdelningen bland av-
handlingarnas referenser, med 191 förekomster. Vi kan se fem dominerande under-
avdelningar. Vi börjar med K Historia med 19 förekomster. Kc Historia : Sverige är den
största underavdelningen med 57 förekomster, varefter följer Kt Allmän kulturhistoria
med 32 förekomster, Ku Allmän socialhistoria med 42 förekomster och Kv Allmän
ekonomisk historia med 18 förekomster.

Diagram 15. Avhandlingarnas referensers klassifikation : fördelning 
inom C Religion
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Kommentar: Avdelning C Religion är representerad med 191 förekomster bland
avhandlingarnas referenser. Vi ser också att det är en förhållandevis jämnare spridning
inom avdelning C jämfört med flera av de andra avdelningarna, som till exempel inom
O. C Religion förekommer 23 gånger, Ca Kristendomen : allmänt har 16 förekomster,
Ce Kristendomen : Dogmatik och symbolik 30 förekomster och Cg Kristendomen :
Praktisk teologi 15 förekomster. Den största underavdelningen är Cj Kristendomen :
Kyrkohistoria  46 förekomster varav Cjz Kristendomen : Kyrkohistoria : särskilda
personer har 13 förekomster. Det är värt att notera den stora övervikten av referenser till
monografier som relaterar till kristendomen, Cm Allmän religionsvetenskap och icke-
kristna religioner : Religionshistoria och Cn Allmän religionsvetenskap och icke-kristna
religioner : Moderna religionsbildningar har 11 respektive 1 förekomst, vilket
tillsammans motsvarar drygt 7 procent av det totala antalet referenser inom C.

5.3.5 Reflektion över avhandlingarnas klassifikation

Vi skall nu sammanfatta och kort reflektera över de resultat diagrammen visat. Om vi
betraktar resultaten från analysen av avhandlingarnas klassifikation, diagram 1-4, så
framträder bilden av en disciplin som i huvudsak intresserat sig för de områden som
enligt SAB-systemet betecknas B Allmänt och blandat, D Filosofi och psykologi, Lz
Särskilda personer samt O Samhälls- och rättsvetenskap. Som vi tidigare sett så består
avdelning B till större delen av Be Allmän idé- och lärdomshistoria, men uppgår ändå
inte till mer än 10 procent av det totala antalet signa som avhandlingarna tilldelats. Vi
har även kontrollerat hur stor andel Be har om vi bara tar hänsyn till avhandlingarnas
huvudklassning, alltså det första signat i posten, men även då fått en andel av endast 10
procent. Systemet tillåter inte en djupare klassifikation av idé- och lärdomshistoria i
huvudtabellen, och eftersom vi valt att bortse från alla tilläggsbeteckningar så kommer
vi inte längre än så på den underavdelningen. Däremot så kan vi vad gäller filosofi se att
det i huvudsak är särskilda filosofer och den nya tidens filosofi (fr.o.m. Descartes), eller
filosofin från och med circa 1600, som vår disciplin behandlat.

Inom området psykologi framträder psykologins historia och särskilda riktningar och
skolor inom psykologin som de områden idéhistoriker intresserat sig för. Särskilda
personer, eller Lz, är endast något mindre framträdande än avdelningen O Samhälls-
och rättsvetenskap, men säger oss inte särskilt mycket på det sätt vi lagt upp vår
undersökning. Därför kommer vi inte heller vidare att kommentera Lz. Avdelningen
samhälls- och rättsvetenskap är mer uttrycks-full och där ser vi mycket tydligt att det är
politiska begrepp och politiska åskådningar samt könsrollsfrågor inom sociala frågor
och socialpolitik som framträder tydligast. Övriga områden värda att nämna är, i
fallande ordning, naturvetenskaper, uppfostran och undervisning samt historia.

Vi går vidare och betraktar, i syfte att urskilja eventuella inriktningar, klassifikationen
för de avhandlingar i idé- och lärdomshistoria som framlagts vid de olika idehistoriska
institutionerna och börjar med Uppsala universitet, diagram 5, där det först är värt att
notera att avhandlingarna från Uppsala har tilldelats nästan hälften av alla Be-signa som
totalt har tilldelats de idé- och lärdomshistoriska avhandlingar som ingår i vår under-
sökning. Avdelning B är för övrigt den största avdelningen för avhandlingar från
Uppsala, följt av filosofi och psykologi, där filosofins historia står för hälften av antalet
koder. Det är värt att notera att området naturvetenskap, med tyngdpunkten på fysik och
kemi, i Uppsala är lika stort som filosofi och psykologi.
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Vid institutionen i Göteborg, diagram 6, ser det ut som om man i huvudsak intresserat
sig för filosofi och psykologi, med tonvikt på filosofins historia, följt av samhälls- och
rättsvetenskap, inom vilket det största intresset verkar inriktat på den politiska
åskådningen socialism och könsrollsfrågor. Allmän idé- och lärdomshistoria samt
publicistik framträder vidare som områden man intresserat sig för vid institutionen i
Göteborg.

Det vi kan konstatera vid ett betraktande av klassifikationskoderna härrörande från
avhandlingar i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet, diagram 7, är att de
största underavdelningarna är allmän idé- och lärdomshistoria, folkbildning, politiska
begrepp och politiska åskådningar samt sociala frågor och socialpolitik.

Institutionen i Stockholm, diagram 8, förefaller att i huvudsak ha intresserat sig för
kyrkohistoria och den moderna religionsbildningen antroposofi, filosofins historia och
etik, högskolepersonal och studerande samt statskunskap och politik, ävensom sociala
frågor och socialpolitik.

Det som dominerar bilden av Lund, diagram 9, är vad som verkar vara intresset för
filosofins historia och naturvetenskaperna astronomi och botanik.

Om vi, ur ett tidsperspektiv, först tittar på de största avdelningarna i diagram 10, så
framgår det att andelen avhandlingar som tilldelats B har ökat, men vi vet också sedan
tidigare att detta inte gäller för Be, som ligger kring 10 procent under alla tre perioderna.
D är en avdelning som under alla tre perioderna har varit väl representerad bland
avhandlingarnas klassifikationskoder, med den högsta nivån under1980-tale och den
lägsta under den sista. För avdelningen O kan vi se en tydlig ökning över tiden, särskilt
under 1990-talet.

Bland de avdelningar som minskat framträder i synnerhet Lz Särskilda personer där vi
kan se ett kraftigt fall. Det ser även ut som om ämnets intresse för religion, uppfostran
och undervisning, teknik och naturvetenskaper har minskat. Gemensamt för religion,
uppfostran och undervisning och naturvetenskaper är att disciplinens intresse för dessa
områden förefaller att ha varit störst under den första perioden, nådde sin botten under
1980-talet, men sedan ökat igen under 1990-talet. Dock inte upp till den första
periodens nivå och vi kan därför se en minskande tendens. Staplarna för avdelning K
Historia liknar de föregående på så vis att den lägsta nivån uppträder under 80-talet,
men skiljer sig på så sätt att intresset under den första och sista perioden är lika högt.

Avdelningarna N och Q är lika på så sätt att de saknas under åren 1942-1979, men sedan
förekommer i en liknande ringa omfattning under de två sista perioderna.
Gemensamt för avdelningarna I och P är att de helt saknas under ämnets första period,
rönte ett visst intresse under 1980-talet, men sedan gått tillbaka under den sista
perioden. Avdelningarna F Språkvetenskap, G Litteraturvetenskap, M Etnografi,
socialantropologi och etnologi, S Militärväsen liknar varandra såtillvida att de
uppträder först under perioden 1990-1999 och i ringa omfattning. Intresset för V
Medicin verkar ha varit ganska jämnt, även om det varit något högre under de två sista
perioderna.
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I detta sammanhang vill vi även för ett ögonblick betrakta disciplinen ur ett
genusperspektiv, vilket ger följande bild av fördelningen kvinnor-män bland
avhandlingarnas författare:

1942-1979:   5 % kvinnor  95 % män
1980-1989: 23 % kvinnor  77 % män
1990-1999: 30 % kvinnor  70 % män

Vid studiet av följande resultat, vilka är tänkta att belysa idé- och lärdomshistorias
relationer till andra ämnesområden, bör vi ha i minnet att det slumpvisa urval
avhandlingar, som undersökningen av avhandlingarnas referenser bygger på, härrör från
perioden 1980-1999, det är alltså inte ett urval att jämföra med disciplinens hela historia
utan endast med de två sista perioderna. Den bild som framträder vid betraktandet av
avhandlingarnas referensers klassifikation, diagram 11-15, har, delvis, en vid det här
laget en ganska bekant karaktär, i det att de två största avdelningarna är O Samhälls och
rättsvetenskap samt D Filosofi och psykologi. Något överraskande är den fallande
ordningen därefter: K Historia, C Religion, L Biografi med genealogi, G
Litteraturvetenskap och B Allmänt och blandat.

Om vi går in och tittar närmare på fördelningen inom O så ser vi att det även här finns
en övervikt i intresset för statskunskap och politik, särskilt den politiska åskådningen
socialism, och för sociala frågor och socialpolitik, och då i synnerhet för könsrolls-
frågor, arbete och arbetsmarknad. Även avdelning D känns igen från tidigare vid ett
närmare betraktande, då det framgår att det är filosofins historia med tonvikt på sär-
skilda filosofer, och psykologi, till stor del psykoanalys, som röner intresse. Det är
dock, tror vi, en viss överrepresention av just Docb Psykologi : särskilda riktningar och
skolor : psykoanalys i vårt urval. Andelen Do Psykologi tror vi annars är någorlunda
korrekt.

I relation till vad vi sett tidigare förefaller dock avdelningen K Historia som
oproportionerligt stor, men vid närmare eftertanke är det inte särskilt märkligt med
tanke på disciplinens historiska karaktär. Den enskilt största underavdelningen är Kc
Historia : Sverige, alltså svensk politisk historia, men socialhistoria, kulturhistoria och
ekonomisk historia är tillsammans betydligt större än den politiska historien som
referensområde. Vad gäller C Religion tror vi möjligen att dess framträdande plats bland
referenserna kan bero på att någon enstaka avhandling i urvalet kan ha rubbat balansen,
särskilt med tanke på att disciplinens intresse för religionsområdet fallit under de två
sista perioder vi undersökt. I övrigt kan vi på denna avdelning konstatera en stor
övervikt av litteratur som behandlar kristendomen i ett eller annat avseende.

L behöver inte kommenteras vidare, eftersom avdelningen domineras av Lz. G
Litteratur-vetenskap kan tyckas vara överraskande stort, men disciplinens intresse-
område överlappar nog till viss del litteraturvetenskapens, eftersom till exempel
filosofer också ofta har varit verksamma som författare. Inom G verkar intresset för
svensk litteraturhistoria och svenska författare dominera. Inom avdelning B vill vi bara
avslutningsvis lyfta fram att Be Allmän idé- och lärdomshistoria endast når upp till tre
procent av det totala antalet av avhandlingarnas referenser.

Vi kan vidare se att vissa avdelningar i klassifikationssystemet saknas helt i
avhandlingarnas klassifikation. Dessa är, vilket vi kan se i diagram 1, H Skönlitteratur,



68

J Arkeologi, R Idrott, lek och spel, T Matematik, X Musikalier, Y Musikinspelningar
samt Ä Tidningar. Lägg här märke till att avdelningarna X, Y och Ä inte är avdelningar
som representerar ämnesområden som sådana. Bland avhandlingarnas referensers
klassifikation, diagram 11, förekommer dock vissa av dessa klassifikationskoder i
varierande grad, om än i ringa omfattning. Av dessa har H flest förekomster med 42
stycken, därefter följer J och T med 3 förekomster vardera. R förekommer bara en gång.
Det förefaller som om idé- och lärdomshistoria i viss mån refererar till skönlitteratur,
men nästan inte eller inte alls har intresserat sig för övriga ovanstående områden

Vi lämnar nu redovisningen av våra resultat och går vidare till vår avslutande
diskussion.
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6. DISKUSSION

Vi har kommit till den del i uppsatsen där det är lämpligt att våra redogörelser, resultat
och kommentarer tas upp till diskussion. Därför skall vi först och i all hast friska upp
minnet.

I uppsatsens inledning berättade vi om vårt intresse för övergripande frågor som den om
vad ett ämnesområde egentligen är och frågor som rör analys och bestämning av
dokuments ämne hur dokument skall representeras och göras sökbara. Detta problem-
atiserades sedan med hjälp av Langridges och Hjörlands uppfattningar om saken,
eftersom Langridge menar att det alltid bör vara dokumentet, oberoende av systemet,
som står i centrum vid ämnesanalys och ämnesrepresentation och att discipliner är för
ostadiga för att utgöra ämneskategorier, medan Hjörland betonar sociala praktiker vid
ämnesanalys och ämnesrepresentation samt att just discipliner bör ligga till grund för
ämneskategorier.

Problematiseringen och dess olika uppfattningar gjorde att vi kände ett behov av att öka
vår förståelse för informationsbehov, informationssystem, ämnesanalys, ämnes-
representation och discipliner. Syftet med uppsatsen blev därför att tillgodose det
behovet och konkretisera det genom att jämföra hur en disciplin, den idé- och
lärdomshistoriska, representerar sig själv med hur den representeras i en del av ett
informationssystem, LIBRIS.

För att vi skulle kunna genomföra vår jämförelse och motsvara uppsatsens syfte ställdes
fyra frågor och varje fråga bär en mängd aspekter eller faktorer. Dessa fick vi fram med
hjälp av den teoretiska ramen, eftersom denna lyfter fram begrepp som disciplin,
domän, ämnesanalys och ämnessökning. Hjörland talar om att man bör söka sig till det
sammanhang där texten uppkommit för att komma åt vad den representerar, så kallat
ämnesspecifikt språkbruk och att syftet med själva ämnesrepresentationen bör vara att
tillföra information som inte redan finns i ett dokument. För att lyckas med detta är,
enligt den teoretiska ramen domänanalys metoden, bland annat därför att discipliner är
vägledande för hur ämne tolkas och organiseras.

Tankarna i den teoretiska ramen tog vi till oss och de aspekter eller faktorer som då kom
fram ur våra frågor och som bedömdes som viktiga var följande:

I uppsatsens första fråga, hur den idé- och lärdomshistoriska disciplinen representerar
sig själv, blev viktiga faktorer texter om idéhistoria skrivna av idéhistoriker,
institutioners webbplatser, titlar och nyckelord som valts av författare till idé- och
lärdomshistoriska avhandlingar. Den här första frågan fick då, mot bakgrund av den
teoretiska ramen, följdfrågorna:

-Vilken bild får man av den idéhistoriska disciplinen genom institutionernas
webbplatser, tidningsartiklarna och de titlar och nyckelord som valts av
avhandlingsförfattarna?
-Kan man i den bilden se några förändringar hos disciplinen över tid?
-Kan man i den bilden se några skillnader i inriktning hos de olika idéhistoriska
institutionerna?
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I uppsatsens andra fråga, hur den idé- och lärdomshistoriska disciplinen representeras i
en del av informationssystemet LIBRIS, blev viktiga faktorer klassifikationskoder enligt
SAB, SAB-rubriker och ämnesord som tilldelats disciplinens avhandlingar. Även den
här frågan fick då följdfrågor, nämligen:

-Vilken bild får man av den idéhistoriska disciplinen genom avhandlingarnas
ämnesrepresentation i LIBRIS?
-Kan man genom ämnesrepresentationen och övriga data i LIBRIS se några skillnader i
inriktning hos de olika idéhistoriska institutionerna?
-Kan man genom ämnesrepresentationen och övriga data i LIBRIS se några
förändringar hos disciplinen över tid?

I uppsatsens tredje fråga, hur idé- och lärdomshistoria förhåller sig till andra ämnen så
som dessa representeras i LIBRIS, blev viktiga faktorer våra slumpvis utvalda
avhandlingars referensers klassifikation. I syfte att förstärka eller nyansera de två ovan
nämnda frågor och bilder som kom fram av dessa.

Uppsatsens fjärde fråga, om det finns någon motsättning mellan de två represent-
ationerna, disciplinens och informationssystemets, är den fråga där de faktorer som
bedömts vara viktiga sätts i samband med varandra. Det är alltså på grund av den fjärde
frågan som vi, med hjälp av den teoretiska ramen funnit fram alla de ovan nämnda
faktorer. Då det är dessa som bildar underlaget för själva jämförelsen.

Vi har hittills endast belyst uppsatsens tre första frågor, men även, fast indirekt,
uppsatsens fjärde fråga; motsättningen. Därför skall vi nu och i samband med att vi
diskuterar resultaten även komma till denna.

Börjar vi med uppsatsens första fråga och resultatet av den kan vi säga att det aldrig
framkallades någon enhetlig bild, utan snarare ett antal bilder av hur den idé- och
lärdomshistoriska disciplinen representerar sig själv. I själva verket kan vi säga att det i
huvudsak framkom tre grova och olika bilder, som inte är motsägelsefulla, utan snarare
bekräftar varandra.

Först de olika institutionernas webbplatsers presentationer, som trots olika
ämnesbenämningar är slående lika och utgör en bild. Där ämnets innebörd är att se,
förstå och beskriva sammanhang, eller rekonstruera världsbilder, och att man i det
arbetet gör utflykter över vedertagna ämnesgränser. Stannar vi här så är även likheten
med den i Sverige formellt sett första ämnesföreträdarens uppfattning om ämnet stor
och alltså då även den andra grova bilden som framkom i de texter om idéhistoria av
idéhistoriker. Då Nordström i sin installationsföreläsning just betonade att med fantasi
och inlevelse förstå innebörder och se sammanhang mellan föreställningar oavsett deras
ursprung. Nu är det som vi tidigare nämnt inte tillräckligt för att vara gällande för
disciplinens representation av sig själv, utan snarare exempel på en kontinuitet i ämnet
och på en bekräftelse.

Den andra bilden, texterna om idéhistoria av idéhistoriker, är mer svårtolkad än den
första. Det beror nog mycket på att det i underlaget är färgstarka personer som kommer
till tals och som alla på sitt sätt haft stort inflytande på ämnets riktning. I stora drag
handlade det mycket om förutsättningarna för att bedriva idéhistoria, vilka anspråk som
kan ställas. Det som var utmärkande bland rösterna var att metod och teori inte är något
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självändamål. Det får stå tillbaka för sammanhang och förståelse, eller som en skribent
uttryckte sig: det lönar sig att först handla och sedan spekulera över sin metod. Flertalet
av dessa artiklar skrevs förvisso under slutet av 1960 talet och har kommit att gå under
benämningen ’Slaget om idéhistorien’, men med hjälp av senare texter av idéhistoriker
om idéhistoria och vår undersökning av avhandlingstitlar och deras nyckelord är det
ändå nog så att detta, fast med modifikation, står sig. Egentligen så kan vi bara uttala
oss om det som syntes i undersökningen av avhandlingarna, som också är den tredje
bilden, och där är det sällan teoretiska begrepp bland nyckelorden. Åtminstone inte så
att vi kan tala om Metoden och Teorin för det idéhistoriska.

Det som vi däremot kan säga vara generellt i den tredje bilden kan fångas med ordet
som, alltså hur det som undersöks har påverkat något annat. Ett bra exempel är av-
handlingen Folkhemmets röst : radion som folkbildare 1925-1950 (Nordberg 1998). Så
trots dessa tre olika och grova bilder kanske man ändå kan tala om en minsta gemen-
samma nämnare och att den i så fall framställer idéhistoria som sammanhangens ämne.

Hur detta har förändrats över tid och om de olika institutionernas inriktningar, är utifrån
vårt material av webbplatser, tidningsartiklar, avhandlingstitlar och deras nyckelord
svårt att säga mycket om. Vi har kunnat konstatera att en del institutioner har ändrat
benämning och att andra har uppgått eller ingått i större enheter. Dessa förändringar har
troligen sina orsaker i viljor och tider, men som sagt orsakerna är för oss dolda. Tidigare
såg vi att enligt Frängsmyrs artikel i Nationalencyklopedin har idé- och lärdomshistoria
utvecklats i två huvudlinjer sedan 1970- talet. Det är något som vi till viss del tycker oss
se i de avhandlingstitlar och nyckelord vi undersökt, inte själva utvecklingen dock,
snarare uppdelningen. Vidare så kan vi, när det gäller jämförelsen av titlar, nyckelord,
rubriker och ämnesord, se att det i den inte finns någon motsättning. Tidigare i upp-
satsen kunde vi konstatera att ämnesrepresentationen ger en någorlunda rättvisande bild
av disciplinens avhandlingar, om än något trubbig.

Ytterligare en anledning till detta arbetssätt, utöver att försöka framkalla en bild av idé-
och lärdomshistoria som refersenspunkt i vår jämförelse mellan representationer, är att
det enligt Hjörland är viktigt att söka sig till det sammanhang där texter uppkommit, i
syfte att där försöka urskilja förförståelse eller förväntningar hos disciplinen, eller så
kallat ämnesspecifikt språkbruk. Med det sätt varpå vi arbetat med webbplatserna,
tidningsartiklarna och avhandlingarna kan vi inte säga att vi utöver det redan nämnda
kan se något sådant språkbruk. Om det är vi som arbetat fel, brustit i uppmärksamhet
eller om det är idéhistorias karaktär vet vi helt enkelt inte.

Uppsatsens andra fråga, hur den idé- och lärdomshistoriska disciplinen representeras i
informationssystemet LIBRIS, bär också den på en mängd aspekter, men vi har valt att
undersöka ämnesrepresentationen, närmare bestämt klassifikationskoder enligt SAB,
SAB-rubriker och ämnesord som tilldelats disciplinens avhandlingar.

Eftersom disciplinen inte syns särskilt tydligt i informationssystemet på grund av att
idéhistoria är utspritt, scattered, i klassifikationssystemet ansåg vi att det fanns ett värde
i att helt enkelt ta reda på och beskriva hur det såg ut, att försöka teckna en bild av
disciplinen genom ämnesrepresentationen. Vi fann då att vi framför oss hade en
disciplin som huvudsakligen förefaller att ha ägnat sig åt de områden som enligt SAB-
systemet betecknas B Allmänt och blandat, D Filosofi och psykologi, Lz Särskilda
personer samt O Samhälls- och rättsvetenskap.
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Inom dessa områden utmärker sig framförallt, inom filosofi studiet av specifika
filosofer och filosofin från och med circa 1600, inom psykologi framträder psykologins
historia samt särskilda riktningar och skolor inom psykologin tydligt. Särskilt fram-
trädande inom samhälls- och rättsvetenskap är områdena politiska begrepp och politiska
åskådningar samt könsrollsfrågor inom sociala frågor och socialpolitik. som framträder
tydligast. Övriga områden värda att nämna är, i fallande ordning, I övrigt såg vi att
disciplinen, i varierande omfattning, intresserat sig för naturvetenskaper, uppfostran och
undervisning samt historia.

Som vi tidigare visat så består avdelning B till större delen av Be Allmän idé- och
lärdomshistoria, men vi såg då även, vilket vi fann mycket anmärkningsvärt, och gärna
vill lyfta fram, att andelen Be, trots att vi räknat på flera olika sätt, inte i något fall
uppgick till mer än omkring en tiondel av antalet signa. I det här sammanhanget vill vi
även fästa uppmärksamhet på att avhandlingar från Uppsala, vilket såg tidigare, har
tilldelats en stor del av alla Be-signa som totalt har tilldelats de idé- och
lärdomhistoriska avhandlingar. Detta tror vi möjligen kan bero på att Uppsala som
äldsta institution, i större omfattning än de övriga institutionerna, sysslat med det SAB-
systemet benämner allmän idé- och lärdomshistoria i disciplinens tidigare skeden.

Vi fann vidare att det förefaller som om det genom ämnesrepresentationen går att
identifiera två huvudlinjer, eller inriktningar, inom svensk idé och lärdomshistoria,
vilket vi också känner igen ifrån avsnittet ”Om det idéhistoriska ämnet”. Den ena linjen
representeras av Uppsala och Lund, och verkar ägna sig åt kombinationen allmän idé-
och lärdomshistoria, filosofins historia och naturvetenskap. Vi skall dock vara lite
försiktiga när det gäller att karaktärisera inriktningen i Lund eftersom det är ett så litet
antal avhandligar, och därmed sammanhörande klassifikationskoder, att varje enskild
avhandling, eller kod, får ett mycket stort utslag på procenttalen, Uppsala däremot kan
vi nog vara ganska säkra på har intresserat sig för naturvetenskaperna i en icke ringa
omfattning. Det är även institutionen i Uppsala som, på sin webb-plats, tydligast
uttrycker ett intresse för naturvetenskaperna och säger sig vilja vara en brygga mellan
de två kulturerna, humanismen och naturvetenskapen.

Den andra linjen representateras av Göteborg, Umeå och Stockholm vilkens tydligaste
gemensamma nämnare är intresset för det som i SAB-systemet placeras under avdelning
O Samhälls och rättsvetenskap, och där fokus verkar ligga på statskunskap, politik,
politiska begrepp och politiska åskådningar, särskilt socialism, samt sociala frågor och
socialpolitik, med tonvikt på könsrollsfrågor. Den andra tunga avdelningen bland dessa
tre institutioner är D Filosofi och psykologi, där filosofins historia verkar få den större
delen av intresset. Övriga relativt stora avdelningar bland dessa institutioner är Be
Allmän idé- och lärdomshistoria, C religion, E Uppfostran och undervisning samt K
Historia.

Vi fann även att de olika tidsperioderna, under vilka idéhistoriker har varit aktiva,
förefaller att ha olika karaktär. Den första perioden kännetecknas av att disciplinen
under denna tid i huvudsak verkar ha intresserat sig för, i fallande ordning Lz Särskilda
personer, D Filosofi och psykologi samt U Naturvetenskap. Därefter följer fyra lika
stora områden vilka är B Allmänt och blandat, C Religion, E Uppfostran och
undervisning samt O Samhälls- och rättsvetenskap.
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Den andra periodens tre dominerande ämnesområden var D Filosofi och psykologi, Lz
Särskilda personer, B Allmänt och blandat följt av O Samhälls- och rättsvetenskap, P
Teknik, industri och kommunikationer, I Konst, musik, teater och film samt slutligen V
Medicin.

Den tredje periodens karaktärsämnen ser ut att ha varit D Filosofi och psykologi, B
Allmänt och blandat samt O Samhälls och rättsvetenskap, därefter de lika stora
avdelningarna Lz Särskilda personer och U Naturvetenskaper samt sist, och även dessa
lika stora, E Uppfostran och undervisning samt K Historia.

Vi tolkar det vi nu sett som att disciplinen ökat sitt intresse för samhällsfrågor och
sociala frågor på bekostnad av bland annat studiet av enskilda historiska personligheter.
En av förklaringarna till denna tendens kan möjligen vara kopplat till den vid
institutionen i Göteborg efterhand framväxande ideologianalysen, vilket vi såg i
avsnittet ”Om det idéhistoriska ämnet”.

En annan aspekt, som även den förändrats över tiden, är avhandlingsförfattarnas
fördelning mellan män och kvinnor, där vi sett att andelen kvinnliga disputerade inom
idéhistoria ökat från en mycket låg nivå till ett relativt jämställt läge. Det är nog inte
alltför djärvt att här se att samband med den över tiden ökande andelen avhandlingar
som tilldelats klassifikationskoder inom O, särskilt då Ohj Könsrollsfrågor.

Uppsatsens tredje fråga, hur idé- och lärdomshistoria förhåller sig till andra ämnen så
som dessa representeras i LIBRIS, är tänkt att belysa de bilder som uppsatsens två första
frågor är tänkta att framkalla och för att besvara denna tredje fråga har vi valt att
undersöka ett slumpvis urval avhandlingars referensers klassifikation.

Vi fick i den del av undersökning som syftade till att försöka klarlägga idéhistorias
relationer till andra ämnen till stora delar bekräftelse av de karaktäristiska drag vi
tidigare sett hos disciplinen. Vi blev föga överraskade av att finna samhälls- och
rättsvetenskap samt filosofi och psykologi som de två mest refererade områdena, en
likhet som även återfanns längre ner i dessa avdelningar. Så långt kan vi tycka att
avhandlingarnas referenser i stort bekräftar de bilder av disciplinen som vi sett tidigare.
Oväntat rikt representerade i relation till våra övriga resultat var dock de efterföljande
avdelningarna historia, religion, särskilda personer, litteraturvetenskap samt allmänt och
blandat.

Vi vill här lyfta fram att en mycket ringa andel av avhandlingarnas referenser tilldelats
klassifikationskoden Be Allmän idé- och lärdomshistoria. Detta kan tolkas som att vår
disciplin är ett område som ofta, så att säga, går utanför sig självt, men eftersom vi
genomgående sett att Be används som klassifikationskod i ytterst begränsad omfattning,
kan vi inte dra någon sådan slutsats i detta avseende. Det kan, annorlunda uttryckt,
finnas mycket som är skrivet vid idé-och lärdomshistorisk institution dolt bland
referenserna, särskilt som det enbart är huvudklassningarna hos referenserna som
undersökts. Eftersom disciplinen idéhistoria inte i någon större omfattning syns i
klassifikation eller ämnesord i LIBRIS, kanske det även är så att också avhandlingarnas
referenser klassifikation är ”missvisande” på samma sätt, alltså den eventuella disciplin
referensen härrör ifrån kanske inte heller här är redovisad.
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Att bilden av referensernas klassifikation avviker från bilderna av disciplinen under de
två sista perioderna kan kanske även bero på skiftande publikationsmönster inom de
olika områden idé- och lärdomshistoria intresserat sig för och arbetat med. Natur-
vetenskaperna, till exempel, kan ha en större andel av sin publicering via vetenskapliga
tidskrifter och mindre i monografier, än till exempel humaniora. Vi måste nog tillstå att
det faktum att vi begränsat oss till att enbart undersöka de monografier avhandlingarna
refererar till kan ha haft en störande inverkan på utfallet i den delen av undersökningen.

Det kanske också är så att idé- och lärdomshistoria som ämne är alltför litet och
heterogent för att behandlas på detta sätt. Enskilda avhandlingar i urvalet kan ge
slagsida. Detta är dock inget problem i samband med vår statistiska beskrivning av de
104 avhandligarna eftersom de är den totala populationen 1942-1999 och inget urval.

Det kan i samband med vad vi hitintills sett även vara intressant att sätta våra resultat
avseende avhandlingarnas klassifikation i relation till den indelning Hansson (1999) gör
vid sin läsning av SAB-systemet, då han delar in systemet i de tre följande olika
nivåerna:

1. Människan som själslig och intellektuell varelse (C, D, E, F, G, H, I)
2. Samhället som konstruktion och social praktik (J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S)
3. Naturen (T, U, V)
(Hansson 1999, s. 147)

Vi ser då att idéhistoria finns representerat på samtliga av de tre nivåer Hansson
identifierat, även om det finns en övervikt på de två första nivåerna, utom för Uppsala
och, i viss mån, Lund. I jämförelse med den bild som ämnet självt vill ge, och som vi
sett i ”Om det idéhistoriska ämnet”, så stämmer detta väl överens med bilden av idé-
historia som brobyggare mellan olika sfärer. Sett ur ett tidsperspektiv tolkar vi det som
att det går att urskilja en svagt fallande tendens för den tredje nivån, parad med en något
ökande tendens för den andra nivån, och då till större delen beroende av ökningen för O.
Vi såg i vår resultatredovisning även att det finns några ”vita fläckar” i den idéhistoriska
forskningen, närmare bestämt på områdena arkeologi, idrott och matematik.

Uppsatsens fjärde fråga, om det finns någon motsättning mellan de två representation-
erna, disciplinens och informationssystemets, syftar på själva jämförelsen mellan de två
bilder som förhoppningsvis skulle komma att framkallas.

En motsättning, eller snarare ett problem, som vi stött på handlar inte i första hand om
huruvida det råder överensstämmelse mellan den bild disciplinen har av sitt område
kontra den bild man får av disciplinen genom ämnesrepresentationen, utan är kopplat
till, vilket vi sett tidigare, detta att disciplinen idé- och lärdomshistoria inte framgår av
ämnes-representation i någon större omfattning, och därför inte heller är sökbart utifrån
denna aspekt, vilket vi nämnt tidigare i samband med att vi beskrivit vår material-
insamling och sett i våra resultat. Det är vid en jämförelse mellan ämnets bild av sig
själv och ämnesrepresentationen i LIBRIS inte problem med, vad vi kan se, hur
disciplinen är representerad utan snarare om den är representerad.

Innan vi går vidare med att diskutera ytterligare orsaker till varför det ser ut som det
gör, och möjliga förslag till lösningar på dessa problem, så vill vi kort ringa in de
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problemområden inom biblioteks- och informationsvetenskapen som vi föreställer oss
att dessa frågor hänger samman med.

Vi har tidigare tagit upp hur Hjörland (1995; 1997) visar hur man kan dela upp
spridningen av information från kunskapsproducenter till användare i olika nivåer. Vi
har under vår undersökning sett att en del av de problem vi identifierat kan sägas hänga
samman med en del av de svårigheter som kan uppkomma mellan den primära och den
sekundära nivån. Hjörland pekar på detta i Information Seeking and Subject
Representation : an Activity Theoretical Approach to Information Science, där han
skriver:

An obvious problem to investigate includes suboptimal utilization of information
due to lack of visibility, for example, unsatisfactory coverage of the primary
information in the secondary systems. (1997, s. 126)

Som vi sett har de problem vi stött på beröringspunkter med detta av Hjörland de-
finierade problem i spridningen av information, nämligen hur de primära dokumenten
från idéhistoria, avhandlingarna, är representerade, och därmed sökbara, i den sekundära
nivåns informationssystem. I vårt fall är det dock inte på grund av unsatisfactory
coverage som den sökta informationen är dold, alla avhandlingar i Idé- och
lärdomshistoria som vi känner till finns i LIBRIS, utan det Lancaster benämner
retrievability:

For someone seeking information on a particular subject, the coverage of a
database on that subject will be important, especially if a comprehensive search is
required. Also important, of course, is retrievability; given that a database
includes n items on a subject (which can be established through a study of
coverage) how many of these is it possible to retrieve when searching the
database? (Lancaster 1998, s. 137)

Enligt Lancaster definieras retrievability som: ”How much of the literature on the topic,
included in the database, can be found using ”reasonable” search strategies”(Lancaster
1998, s. 127). Detta är relaterat till de problem vi ställdes inför när vi ville söka fram
avhandlingar för vår undersökning. Vi sökte ju utifrån en disciplinorienterad synvinkel
och det kan nog ses som en rimlig sökstrategi, vi blev ju även rekommenderade att söka
på samma sätt av bibliotekarier. Detta sätt att söka gav mycket låg recall och det beror
sannolikt, bland annat, på klassifikation och ämnesordsindexering. I efterhand kan vi se
att det finns en mängd andra ingångar, än ämnesrepresentationen, till idéhistoriska
dokument som serietitlar, institutionella beteckningar, förlagsnamn etc., eller annor-
lunda uttryckt det Hjörland kallar outtalade ämnesdata (1993), vilka kanske hade gått att
exploatera vid till exempel boolesk sökning i LIBRIS. Som sagt, det vet vi nu efter
domänanalysen.

Vi har under arbetets gång slagits av att det är anmärkningsvärt att andelen Be uppgår
till endast 10 procent av alla signa som tilldelats avhandlingar som skrivits i idé-och
lärdomshistoria mellan 1942-1999. Vi kände oss därför manade att undersöka detta
ytterligare och fann att omkring 20 procent av våra 104 avhandlingar tilldelats
klassifikationskoden Be. Dessa får då också koden utskriven i klartext som SAB-rubrik.
Om vi ser på ämnesorden, så har endast omkring 5 procent av de övriga avhandlingarna
tilldelats ämnesorden idéhistoria eller idé- och lärdomshistoria. Omkring 9 procent av
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avhandlingarna har fått SAB-rubriken vetenskapshistoria, denna förefaller att vara
genererad av :k och :kc, vilket inte alltid förefaller att vara konsekvent utfört. Detta
innebär att man i praktiken inte kan vara säker på vad dessa tillägg står för (jmfr.
tidigare avsnitt i uppsatsen om desssa tillägg i SAB-systemet).

En av orsakerna till att det förhåller sig så här, är de instruktioner som ges i
klassifikationsschemat, där vi ser att särskilda vetenskapers historia skall föras till
respektive avdelning i systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997, s.
27). Idéhistoria sprids alltså i systemet utifrån vilket ämnesområde dokumentet
behandlar, man kan kanske säga utifrån sitt studieobjekt. Detta är säkert, i många fall,
en god lösning rent praktiskt och även ur ett användarperspektiv. Det medför ju
exempelvis att en användare som besöker ett bibliotek, och är intresserad av något
särskilt område, kan finna all litteratur inom det området samlad, oavsett ur vilken
aspekt det är behandlat. Ett exempel kan vara teknisk idéhistoria på avdelning P Teknik,
industri och kommunikationer. Det är dock inte alls säkert att detta är den enda rätta,
eller möjliga, lösningen för till exempel ett forsknings eller specialbibibliotek.

Däremot så kan det leda till problem av annat slag och i andra sammanhang. Vi själva
fick, som vi tidigare beskrivit, problem med att finna avhandlingar i idé- och
lärdomshistoria när vi samlade in material för detta arbete. Någon kanske invänder att
det är ett konstruerat problem, men det förefaller oss inte alls osannolikt att exempelvis
en student, eller forskarstudent, i idé- och lärdomshistoria skulle vilja söka fram alla
avhandlingar i idé- och lärdomshistoria för att se exempel på forskning, få inspiration
till eget arbete eller för att undvika att lägga tid på något område som det redan är
forskat inom.

Som vi tidigare sett så rekommenderar Bodil Gustavsson i en slutrapport 1999 att
klassifikationskoden bör fånga in disciplinen, det vill säga SAB-koden skall användas
för att ange bokens ämnesområde (Gustavsson, 1999). Liknade rekommendationer såg
vi också från  BUS (Enheten för bibliografisk utveckling och samordning) i Riktlinjer
och tillämpnings-anvisningar för ämnesordsindexering(2003) samt från Hellsten och
Rosfelt (1999).

Det kan finnas risk för oklarheter i samband med dessa två olika rekommendationer, där
det i klassifikationssystemet rekommenderas att idé- och lärdomshistoria skall spridas ut
i systemet beroende av studieobjekt, men där Gustavsson (1999) rekommenderar att
klassifikationen skall ange disciplin. Gustavsson anger inte vilken disciplin i anslutning
till ett dokument som skall styra klassifikationen. En disciplin kan ju i anslutnig till ett
dokument vara antingen den disciplin dokumentet härrör ifrån, eller vara en disciplin
som är studieobjekt för den disciplin dokumentet är producerat i.

Om vi tolkar Gustavssons (1999) rekommendationer som att det är den disciplin ett
dokument härrör ifrån, alltså den disciplinella kontext där dokumentet är producerat,
som skall anges, så kan denna rekommendation komma att leda till oklarhet i relation
till instruktionerna för idé- och lärdomshistoria i klassifikationssystemet. Nu skulle väl
detta egentligen bara kunna leda till problem vid val av huvudsignum, eller upp-
ställningssignum, eftersom det finns möjligheter att förse ett dokument med flera signa.
Vi kan hur som helst konstatera att man vid ämnesrepresentation i LIBRIS i allmänhet
inte anger ursprungsdisciplinen för idéhistoriska avhandlingar, men där det görs är det
oftast via klassifikationskoden, inte via ämnesorden.
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En invändning mot vårt resonemang skulle i detta sammanhang kunna vara att man,
som vi sett tidigare i uppsatsen, genom tilläggsbeteckningarna i systemet kan ange att
ett dokument är lärdomshistoria med :k (Klassifikationssystem för svenska bibliotek
1997, s. 14). Vi kan inte argumentera i den frågan eftersom vi inte haft med tilläggs-
beteckningarna i vår undersökning, men kan konstatera att Gustavsson (1999) hävdar att
tilläggsbeteckningarna i SAB-systemet är svåra att utnyttja vid sökning och nämner
särskilt de geografiska och historiska tilläggsbeteckningarna, samt att ”tilläggs-
beteckningarna är överhuvudtaget en komplicerande faktor” (Gustavsson 1999).

Om det förhåller sig så, kanske det är bättre att använda klassifikationskoden Be för att
visa att det är en idéhistorisk eller lärdomshistorisk framställning. Som vi har sett
tidigare i uppsatsen så finns det ju, även vid tillämpning av praxis att helst ange högst
tre signa, utrymme för en klassifikationskod till i de flesta av de poster vi undersökt.
Detta är en möjlighet som vi tycker borde utnyttjas i större utsträckning för en disciplin
med så många aspekter som Idé- och lärdomshistoria, och där disciplinen som sådan är
ganska osynlig i informationssystemet.

Vi vill här infoga att vi lagt märke till att man, efter det att vi gjorde vår undersökning,
har lagt till en mängd nya klassifikationskoder i LIBRIS-posterna för ”våra” av-
handlingar. Vid en flyktig överblick ser det dock ut som om användningen av
klassifikationskoden Be inte har ökat i någon nämnvärd omfattning, utan man verkar
istället ha lagt in fler nivåer från hierarkierna i SAB, så att till exempel en avhandling
som tidigare endast hade koden Ocgde nu även har fått sig tilldelad Ocgd och Ocg. Vi
har även hastigt överblickat klassifikationen för de avhandlingar som publicerats efter
1999 och då sett att andelen avhandlingar som tilldelats koden Be knappast har ökat,
vilket vi uppfattar som att de som klassificerar ute på fältet inte har tolkat Gustavssons
(1999) rekommendation på så sätt att det är ursprungsdisciplinen som skall re-
presenteras genom klassifikationen.

Ur disciplinens synvinkel, och även ur ett domänanalytiskt perspektiv, skulle det kanske
vara önskvärt att kunna samla all idé- och lärdomshistoria under Be på samma sätt som
till exempel för Kv Allmän ekonomisk historia, där systemet ger forsknings- och
specialbibliotek möjlighet att hålla ekonomisk historia samlad på Kv med kronologisk
och geografisk uppdelning (Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 1997, s. 113).
Mot detta kan det kanske invändas att idéhistoria är ett mera mångfacetterat ämne som
inte på samma sätt kan eller bör samlas men en möjlighet, som fanns i 1972 års upplaga
av SAB-systemet, var att samla vetenskapshistoria under Be:

Alternativt kan även särsk. vetenskapers historia föras hit, varvid Be kan uppdelas
enl. systemet, t.ex. Bet Matematikens historia, Bev Medicinens historia
(Klassifikations-system för svenska bibliotek 1972, s. 6).

I 1984- och 1997-års upplagor av SAB-systemet finns, vad vi kan se, inte denna
möjlighet (Klassifikations-system för svenska bibliotek 1984, s. 25; 1997, s. 27). Även
om Klassifikationsgruppen på SAB säkert har haft väl genomtänkta och god skäl för
denna förändring så tycker vi att det är något märkligt att det inte är möjligt att samla all
idé- och lärdomshistoria på en plats i systemet, särskilt med tanke på den idéhistoriska
disciplinens stora tillväxt under de sista tio åren, vilket, antar vi, även ökar behovet av
att kunna finindela avdelningen ytterligare.



78

Det framgår, vad vi kunnat se, oftast inte heller av titlar eller nyckelord att det är ide-
och lärdomshistoria som är ursprungskontexten, desto viktigare kan det då tyckas vara
att denna information tillförs i informationssystemet, som ämnesdata utöver
dokumentet, vilket som vi tidigare sett, föreslås av Hjörland (1993; 1997).

Vad idéhistoria studerar, intresserar sig för och sysselsätter sig med redovisas genom
ämnesrepresentation i informationssystemet, dock oftast inte, eftersom dokumentets
ursprungskontext är dold, att det är studerat ur en idéhistorisk synvinkel, vilket som vi
tidigare sett i mycket handlar om sammanhang, samspel och relationer. För att spetsa till
det skulle man, annorlunda uttryckt, kunna ställa frågan om huruvida de avhandlingar
som skrivits vid idéhistoriska institutioner är idéhistoria, även om framställningen i
avhandlingen inte explicit handlar om idéhistoria?

Vi måste också ställa frågan om ursprungsdisciplinen bör återges i ämnes-
representationen? Kan det finnas nackdelar med detta? Det finns säkerligen ett stort
antal fall där man mera bör ta hänsyn till användarkontexten snarare än ursprungs-
kontexten, vid klassifikation och ämnesordsindexering av ett dokument, men i en
allmän katalog som LIBRIS, kan vi inte se att det skulle innebära några nackdelar att i
ämnesrepresentationen ange den disciplin ett dokument härrör ifrån. I synnerhet om det
gäller avhandlingar, vilka, som vi sett tidigare, kan ses som primära utryck för en
disciplin.

Om ett dokument inte är ämnesrepresenterat, och därmed ganska uppenbart, sökbart
utifrån vilken disciplin det härrör, kan det innebära att någon, för att tala med Hjörland,
kunskapsmässig potential, eller informative potential, hos dokumentet inte kan
realiseras (1993; 1997). Det kan antas att en användare har förväntningar (förförståelse)
i relation till dokument utifrån vilken disciplin de är producerade i, vilket om det
framgår av ämnesrepresentationen, kan hjälpa användaren att hitta relevanta dokument
eller, vilket kanske är lika viktigt, att vid sökning få möjlighet att välja bort att vidare
undersöka det som producerats inom till exempel idéhistoria, i relation till ett särskilt
ämnesområde om det inte anses relevant. Hjörlands ovan nämnda begrepp, och dess
implikationer för indexeringspraktiken har, som vi sett tidigare, kritiserats av framförallt
Mörch (1994), men även av Höivik (1994), Jensen (1994), Wille (1994) och Wilson
(1998). Vi använder dock dessa begrepp ur en något annorlunda synvinkel i detta
sammanhang, mera utifrån en användares perspektiv, snarare än ur ett indexerings-
perspektiv.

 Hjörland och Albrechtsen uttrycker tydligt att de ser den sociala organisationen av
kunskap, i till exempel discipliner, som grundläggande enheter för kunskaps-
organisation syftande till att informationssystemen skall kunna reflektera kunskaps-
domäner (1995; 1999). Om så hade varit fallet i det informationsystem vi undersökt så
kan vi konstatera att idé- och lärdomshistoria varit mera sökbart. Nu blev det i stället så
i att vi själva fick vända oss direkt till de socialt och historiskt betingade institutionerna
för att finna fram ett tillräckligt trovärdigt underlag för vår undersökning.

Vi kan se att trots att SAB-systemet till stor del har discipliner som en indelningsgrund
(Hansson 1999), vilket som vi sett tidigare, även framhålls som viktigt av Hjörland
(1999), så medför anvisningarna i systemet att disciplinen idéhistoria sprids ut i
systemet utifrån vilka studieobjekt disciplinen intresserat sig för, disciplinen per se blir
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alltså osynlig. Gustavsson (1999) anser att man skall ange disciplin i klassifikations-
koden, men särskiljer inte explicit disciplin som studieobjekt i ett dokument kontra den
disciplin dokumentet härrör ifrån. Detta torde vara extra viktigt när det gäller en tvär-
vetenskaplig disciplin som idéhistoria.

Det skulle med tanke på den utveckling vi kan se i den akademiska världen, närmare
bestämt att  antalet tvärvetenskapliga arbetssätt ökar, inte förvåna oss om även problem
av den art vi beskrivit skulle kunna bli vanligare. Detta är något som Victoria Fareld
diskuterar i magisteruppsatsen Kunskapens konstellationer: om ämnesanalys och
tvärvetenskaplighet (2002), där hon tar upp en del av de frågor som kan uppkomma då
kunskapsorganisation och akademiska arbetssätt går i otakt. När det gäller de äldre, mer
etablerade disciplinerna tror vi kanske inte att dessa problem är lika stora, men det kan
ju vara en uppgift för en annan undersökning att undersök huruvida så är fallet.

Avslutningsvis vill ta upp något av det vi sett vilket kan uppfattas som eventuella
svagheter i vår uppsats, samt några förslag till ytterligare forskning. Det första som
slagit oss är att det är mycket Hjörland och Albrechtsen, men vi har dock redovisat en
hel del av den kritik som riktats mot dem. Dessutom är Albrechtsen och Hjörland
relevanta för vårt syfte.

En undersökning av det här slaget är ganska hanterbar när det gäller en liten disciplin
som idéhistoria men blir nog ganska omfattande, och därmed eventuellt svår-
genomförbar, i relation till större discipliner. De discipliner som är mera konsoliderade
är möjligen inte så utspridda i systemet som det tvärvetenskapliga idéhistoria, och då
faller kanske en del av argumenten för att arbeta så som vi gjort.

Idé- och lärdomshistoria kan möjligen som ämnesområde vara alltför litet och
heterogent för att behandlas på det sätt vi gjort. Enskilda avhandlingar i urvalet kan
eventuellt ge slagsida. Det var hur som helst intressant att göra ett försök att använda
deskriptiv statistik som ett, av flera, arbetssätt i domänanalys.

Ytterligare en ansats i relation till vår empiri skulle kunna vara att göra en mer formell
IR-undersökning där man provar med att även söka på andra disciplinella aspekter
såsom serietitlar, förlags- och institutionsuppgifter. Eftersom vi vet det totala antalet
relevanta dokument i samlingen LIBRIS vid en given tidpunkt så skulle det gå att få
mycket tillförlitliga precision och recall resultat.

Att även ta med tilläggsbeteckningarna i en undersökning skulle kunna ge ytterligare
förståelse av disciplinen. Att idé- och lärdomshistoria kan betraktas som tvär-
vetenskapligt innebär möjligtvis att det skulle finnas ett värde i att upprätta en
specialklassifikation över idéhistoria. Det kanske också skulle kunna gå att göra en
undersökning av hur olika klassifikationskoder etc. samförekommer eller samvarierar,
inspirerat av bibliometrin. En annan inriktning skulle, avslutningsvis, kunna vara att
göra en mer epistemologiskt inriktad undersökning med hjälp av till exempel
diskursanalys eller begreppsanalys.
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7. SAMMANFATTNING

Mot bakgrund av olika uppfattningar och problem rörande analys och representation av
dokuments ämne i förhållande till informationssystem och discipliner, är syftet med
uppsatsen att öka vår förståelse för informationsbehov, informationssystem, ämnes-
analys, ämnesrepresentation och discipliner, genom att jämföra hur en disciplin, den
idé- och lärdomshistoriska, representerar sig själv med hur den representeras i en del av
ett informationssystem, LIBRIS.

De frågor vi utgått från är:

Hur representerar den idé- och lärdomshistoriska disciplinen sig själv?

Hur representeras den idé- och lärdomshistoriska disciplinen i en del av
informationssystemet, SAB/LIBRIS?

Hur förhåller sig idé- och lärdomshistoria till andra ämnen så som dessa representeras i
en del av informationssystemet, SAB/LIBRIS?

Finns det någon motsättning mellan hur den idé- och lärdomshistoriska disciplinen
representerar sig själv och hur den representeras i en del av informationssystemet,
SAB/LIBRIS?

Frågorna vi utgått från är något vidlyftiga, men får med arbetets gång en klarare
innebörd genom att vi i en teoretisk ram finner fram de faktorer som är av vikt för det vi
vill studera.

Den teoretiska ramen bygger till stor del på texter av Birger Hjörland, i vilka han och
ofta i polemik mot mer vedertagna definitioner diskuterar centrala begrepp inom
biblioteks- och informationsvetenskapen. En grundläggande tanke hos Hjörland är att
informationssökning kan förbättras kvalitativt om man vid ämnesanalys och ämnes-
representation beaktar det sammanhang där dokument uppkommer och där de används.
Betydelsen av att arbeta med begrepp som domän eller disciplin vid ämnesanalys och
ämnesrepresentation lyfts fram. I det här så har vi framför allt tagit fasta på hur sam-
manhang kan beaktas. Närmare bestämt hur vi genom domänanalys kan fördjupa
ämnesförståelse, undersöka en disciplin och hur vi kan se den i relation till
informationssystem. Vilket senare utvecklas och förklaras i och genom vårt till-
vägagångssätt.

I kapitlet ’Vårt tillvägagångssätt’ redogör vi för hur vi har uppfattat och tillämpat
domänanalys. Det är utförliga beskrivningar av datainsamling, vår empiri, det slumpvisa
urvalet och av hur de olika delundersökningarna har gått till. I det här kapitlet får även
våra frågor en klarare innebörd, då vi beskriver vad som är uttryck för disciplinens
respektive informationssystemets representation. Disciplinens representation av sig
själv ser vi genom artiklar om idéhistoria skrivna av idéhistoriker, den presentation av
ämnet som ges vid fem svenska idéhistoriska institutioners webbplatser och genom att
granska de titlar och nyckelord som valts av författare till idé- och lärdomshistoriska
avhandlingar. Informationssystemets representation av disciplinen ser vi genom
klassifikationskoder enligt SAB, SAB-rubriker och ämnesord som tilldelats disciplinens
avhandlingar. Dessa två representationer ser vi sedan ur en mängd aspekter, som
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förändring över tid och skillnader i inriktning hos de olika idéhistoriska institutionerna.
Detta utvidgas genom att vi även ser hur idéhistoria förhåller sig till andra ämnen så
som dessa representeras enligt SAB-koder. Vidare så talar vi om att det är detta som
utgör grund för att eventuellt se någon motsättning mellan de två representationerna.

Därefter följer en presentation av det som undersöks. Det vill säga idéhistoriker om det
idéhistoriska ämnet och institutionernas webbpresentationer av ämnet. Följt av en
exposé om informationssystemet, såsom LIBRIS, SAB-systemet och Svenska
ämnesord.

I uppsatsens femte kapitel, Empirisk undersökning : resultat, presenteras
undersökningen och vi får ta del av resultaten. Det tar sin början med presentationen,
vilken vävs in i jämförelsen, av avhandlingarnas titlar och nyckelord med de SAB-
rubriker och ämnesord som återfinns i LIBRIS posten. Därefter presenteras
avhandlingarnas klassifikation, med hjälp av diagram och ur en mängd aspekter:
avhandlingarnas klassifikation totalt, fördelningen inom avdelningar, fördelning av
klassifikationskoder för avhandlingar inom varje institution, fördelning över tid,
avhandlingarnas monografiska referensers huvudklassifikation totalt och slutligen hur
dessa är fördelade inom avdelningar.

Det sjätte kapitlet är avslutande och utgörs av en sammanfattande diskussion. Angående
disciplinens representation av sig själv framkom det i huvudsak tre grova och olika
bilder, som inte är motsägelsefulla, utan snarare bekräftar varandra, eftersom de visar på
en kontinuitet i ämnet, där förklaring står tillbaka för förståelse och idéhistoria som
sammanhangens ämne. Vid jämförelsen av avhandlingstitlar deras nyckelord med SAB-
rubriker och ämnesord uppstår ingen motsättning. Det som framkommer är att
disciplinens representation är mer utförlig, eftersom den går vidare till att även tala om
hur det som arbetena handlar om behandlas, vilken påverkan är på något annat och i
vilket sammanhang.

Angående hur disciplinen representeras i informationssystemet framträder en disciplin
som i huvudsak intresserar sig för de områden som enligt SAB-systemet benämns som
allmänt och blandat, filosofi och psykologi, särskilda personer och slutligen samhälls-
och rättsvetenskap. Vad gäller filosofi är det i huvudsak särskilda filosofer och den nya
tidens filosofi som står i centrum. Inom psykologin är intresset för dess historia och
särskilda riktningar/skolor framträdande. Avdelningarna särskilda personer och allmänt
och blandat säger oss inte så mycket. Däremot framkommer inom avdelningen
samhälls- och rättsvetenskap att politiska begrepp, politiska åskådningar samt
könsrollfrågor inom sociala frågor och socialpolitik intresserar idéhistoriker enligt
informationssystemet. Vidare så identifieras två huvudlinjer inom svensk idéhistoria,
vilka även uttrycks i disciplinens representation av sig själv. Det ser även ut som om
disciplinens intresse för samhälls- och socialfrågor har ökat på bekostnad av bland annat
studiet av enskilda historiska personligheter.

Då det gäller hur disciplinen förhåller sig till andra ämnen så som dessa representeras i
informationssystemet bekräftas i stort det som redan framkommit, men med tillägget att
avdelningarna historia, religion, biografi med genealogi, litteraturvetenskap och allmänt
och blandat är av betydelse bland de undersökta avhandlingarnas referenser.
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Angående eventuell motsättning mellan de två representationerna konstateras att någon
sådan egentligen inte står att finna. Vi ser istället att idéhistoria är representerat på
samtliga av de tre nivåer, (människan som själslig och intellektuell varelse, samhället
som konstruktion och social praktik och naturen), som Hansson identifierat i SAB-
systemt. Därmed kan vi säga att i stora drag så bekräftas disciplinens representation av
sig själv. Vidare diskuterar vi att det avseende på vad disciplinen sysslar med inte finns
några större motsättningar eller problem, men att det däremot inte framgår av
informationssystemet att det är disciplinen som sysslar med det. I samband med det
knyter vi an till BUS rekommendationer om att klassifikationskoden bör fånga
disciplinen, till SAB-systemet som säger att idé- och lärdomshistoria skall spridas ut i
systemet beroende av studieobjekt och till de uppfattningar Hjörland för fram om
discipliner som grundläggande enheter för kunskapsorganisation med syftet att
informationssystem skall kunna reflektera kunskapsdomäner. Därefter rundas det sjätte
kapitlet av med några ord angående självkritik, ytterligare forskning och andra upplägg.
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