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Abstract
This article investigates how the Swedish information politics emerged in the twentieth century by analysing thousands of Swedish Governmental Official Reports (8000 reports since
1922). By using methods such as topic modelling with LDA/MALLET, the result shows that
a governmental information discourse arose in the 1960s, infiltrating a growing number of
political interests, and that the content of the discourse has changed over time.
One important conclusion highlights digital text methods as a more inductive way of doing
content analysis than is commonly practised in media and communication studies. A machine
can find patterns in texts that no single person could read in a lifetime. Furthermore, the quantitative approach can generate results that problematise previous – qualitative – research. Digital
and quantitative analysis of a huge corpora does not neglect close reading; on the contrary this
study shows the necessity of bridging both methods in order to better understand the results.
Keywords: information politics, topic modeling, digital methods, Swedish governmental official reports
[…] man kan märka en viss informationströtthet hos många människor vad gäller
vissa former av information.
(SOU 1972: 52 Rapport angående
kommunal information m.m.)

En enkel linje kan fånga en hel samhällsförändring. I en Science-artikel från 2011 analyseras språkliga förändringar i miljontals
digitaliserade böcker, vid tidpunkten fyra
procent av alla böcker som någonsin tryckts.
Studien visar till exempel hur frekvenserna av
orden ’men’ och ’women’ förändras över tid:
först två linjer med ett avgrundsdjupt avstånd
mellan varandra i början av 1800-talet, för
att i slutet av 1900-talet närma sig varandra
tills ’women’ slutligen går om ’men’ i frekvens
(Michel m fl 2011). Utgångspunkten för min
artikel är linjen i Figur 1, och hur statens in-

formationspolitik, språkligt, växte fram under
framförallt 1960-talet och 1970-talet.1 Vad var
det egentligen som hände vid kurvans dramatiska ökning?
Forskare och utredningar har beskrivit
1960-talet och 1970-talet som perioden då vår
tids informationspolitik växte fram. Men hur
denna utveckling har diskuterats och framför
allt mätts har präglats av tydliga metodologiska
begränsningar. Perioden lyfts ofta fram som
samhällsinformationens tid: myndigheter skulle informera medborgarna om sina verksamheter samtidigt som en ny informationsteknologi
och samtida kommunikationskanaler bar på
nygamla löften – och hot – om demokratins
framtid och om ökat informationsutbyte mellan medborgare och myndighet (se t ex Kjellgren 2002; Hyvönen, Snickars & Vesterlund
2015; SOU 1969: 48; SOU 1984: 68). Men hur
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Figur 1. Frekvensförändring av ordet ’information’ (lemgram) i Statens offentliga utredningar

kan en sådan bred och spretig utveckling studeras med ett samlat grepp?
Forskare har hittills hänvisat till vaga eller problematiska källor när de diskuterat
intensifieringen av samhällsinformationen
under 1960-talet och 1970-talet, om det har
refererats överhuvudtaget. Det finns några
förklaringar till varför det förhåller sig på
det viset. Ibland har utvecklingen tagits för
given eftersom alla vet att det var så. I andra fall har den betraktats som ett osynligt
politiskt fält och inte ansetts nödvändig att
problematiseras. En tredje förklaring är att
förändringen av statens informationspolitik
och informationssamhällets framväxt, helt
enkelt har varit svår att mäta (Webster 2002:
kap 2). Vad gäller den sista förklaringen refereras det på sin höjd till enskilda och ‘talande’
exempel, ökade medlemstal i PR-föreningar
eller till äldre, självuppskattande enkätundersökningar, där myndigheter själva har fått
ange hur stor andel av sin budget som har
lagts på extern informationsverksamhet (se
t ex Kjellgren 2002; Larsson 2005; NordicomNytt 1984: 2-3). Även om dessa mått kan vara
en indikation på förändring ger de inte sällan läsaren fler frågor än de bär på svar. Och
ju mer tid som förflyter från händelsernas
centrum, desto fler och större blir eftervärldens frågetecken.
Den här artikeln visar hur digitala metoder och stora samlingar text tillsammans kan
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språkliggöra politiska strömningar i historien
på andra sätt än vad som tidigare har varit
möjligt, generellt såväl som partikulärt. I detta
specifika fall används tusentals betänkanden
i serien Statens offentliga utredningar (SOU)
för att synliggöra den statliga informationspolitikens förändring, från 1960-talet till
1980-talet. Den informationspolitik som här
åsyftas är de statliga myndigheternas informationsaktiviteter, i vid bemärkelse.
Utifrån dessa förutsättningar ställs följande
frågor: vilken information var det som diskuterades och hur såg informationsdiskursen
ut? Vilka politiska verksamhetsområden växte
informationsdiskursen in i och hur förändrades den över tid? Studiens explorativa anslag
bygger på övertygelsen att digitaliseringen av
stora textsamlingar har skapat behov av andra
tillvägagångssätt för att studera samhällsförändringar. Det öppnar också upp för möjligheter som ännu inte har en tillräcklig metodologisk standardisering, inte minst inom
medie- och kommunikationsforskningen, och
därför står också den metodologiska processen i studiens centrum.

En diskussion om material och
definitionen av statens röst
Innan regeringen ska utforma en proposition
anses det ibland vara nödvändigt att ordentligt
utreda lagförslagets olika alternativ. Reger-
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ingen, eller ett enskilt departement, tillsätter
då en kommitté som ges i uppdrag att utreda
frågan vars resultat utgörs av ett så kallat slutbetänkande, en statlig offentlig utredning. Betänkandet skickas därefter ut på remiss innan
regeringen slutligen tar ställning till utredningsförslagen och remissvaren. Ibland följer
propositionen kommitténs förslag till punkt
och pricka, i andra fall bara delvis med hänsyn
till remissvaren och i vissa fall väljer regeringen att bordlägga frågan på obestämd tid. Efter
klassisk svensk modell består kommittémedlemmarna i regel av en grupp personer som
representerar olika samhällsintressen i den
aktuella utredningsfrågan. Medlemmarna är
under utredningstiden anställda av staten och
kommittén räknas som en egen myndighet,
men utan ekonomisk frihet (Bäck & Larsson
2006: 213-217). Den kontinuerliga, gedigna
och ämnesbreddade SOU-produktionen utgör
som helhet en unik källa för att studera de generella trenderna i den svenska statens natur,
intressen och attityder över tid. Det är därför
möjligt att använda det samlade materialet
som en representation av ‘statens röst’.
2015 avslutade Kungliga biblioteket (KB)
digitaliseringen av SOU-materialet, från 1922
till och med 1999 (regina.kb.se/sou/; resterande betänkanden finns digitaliserade på
data.riksdagen.se/). 1900-talets SOU:er utgör en korpus på över 20 miljoner meningar
fördelade på 5600 utredningar. Antalet betänkanden har ökat över tid, inledningsvis
omkring 50 per år för att sedan successivt
bli fler och fler, och i dag går årsproduktionen aldrig under 100. En utredning kan vara
allt från ett tiotal sidor till uppåt 1000-sidiga
dokument. Materialet, i sin digitala form, är
tämligen outforskat med undantag för några
explorativa exempel (se t ex Kullenberg 2015).
Många frågeställningar återstår med andra ord
att bli besvarade.
Kvaliteten på det digitaliserade materialet, det vill säga hur väl det överensstämmer
med källmaterialet (de trycka SOU:erna) är
relativt god, men knappast perfekt och olika
problem har uppstått när det scannats och
genomgått Optical Character Recognition
(OCR). Typiska fel är till exempel att ma-

skininläsningen inte registrerat mellanslag
och därför gett korrupta ord som till exempel
’tillkommakonstitutionsutskott’. I andra fall
misstas en glyf (teckenbild) för en annan, ’förhållande’ blir ’ferhållande’, och ibland uppstår
mer svårtolkade fel som ’tjenestemandsvedtaegter’. Ett annat problem som uppstått under digitaliseringen är hanteringen av text
som återfinns i tabeller, listor eller diagram.
Då har ordens ordning ofta kastats om eller
bilder översatts till oläsbara ordföljder. Men
överlag har stickproven av materialet visat
på en kvalitet som är tillräckligt god för att
utföra digitala och kvantitativa textanalyser,
där det enskilda ordet blir underställd den
totala textmängden (jmf Jarlbrink, Snickars
& Colliander 2016).
Språkbanken, den språkteknologiska forsk
ningsenheten vid Göteborgs universitet, har
tillgängliggjort KB:s digitaliserade SOU-samling via sitt konkordansverktyg, Korp. Den
öppna molntjänsten har olika sökalternativ
som artikelns första analysdel grundar sig på
(Borin, Forsberg & Roxendal 2012). Min undersökning använder sig även av Språkbankens xml-transkriberingar av SOU-materialet,
vilket utgör en grund för att maskinellt kunna
urskilja olika ordklasser och hantera ords ändelser (spraakbanken.gu.se/swe/resurs/sou).
De Python-script som används i analysen
är framtagna i dialog med Roger Mähler på
Humlab vid Umeå universitet.
SOU-materialet har tidigare använts som
en viktig källa för forskning om politiskbyråkratiska attityder till olika frågor. Oftast
har det handlat om kvalitativa läsningar av
enskilda SOU:er. Ett sådant exempel är statsvetaren Hanna Kjellgrens avhandling om den
statliga informationspolitikens utveckling i
Sverige utifrån från nerslag i några av ‘de mest
centrala faserna i dess utveckling’, framförallt
1940-talet och 1970-talet (Kjellgren 2002:
43f ). Både tidsglappen och de på förhand
valda tidsperioderna, med tillhörande politiska dokument, skapar en något fragmentarisk helhet, vilket blir en naturlig konsekvens
av närläsningsmetoden. Olika metoder hjälper
oss att se olika saker och med dagens digitala
teknik hade Kjellgrens undersökning kunnat
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göras annorlunda, vilket analysen längre fram
kommer att visa.

Avståndsläsning
Att studera hur språkliga förändringar över
tid relaterar till samhälleliga skiftningar har
sedan länge praktiserats genom kvalitativa metoder. Ryan Heuser och Le-Khac Long lyfter
fram Raymond Williams Culture and Society
(1958) som ett sådant exempel där förändringar i samhället studerades utifrån skönlitterära
närläsningar. Men eftersom Williams saknade
både digitala metoder, och storskaliga digitala
korpusar, försvårades möjligheten att avgöra
kvalitativa trendförändringars kvantitativa signifikans (Heuser & Long 2012: 2: 19). Litteraturvetaren Franco Moretti har gjort liknande
studier utifrån ett kvantitativt perspektiv och
ett byråkratiskt textmaterial. Ett exempel är
hans samarbete med sociologen Dominique
Pestre där de analyserade Världsbankens årsrapporter från 1946 till 2012. Deras undersökning visar hur bankens språk över tid har blivit
allt mer tjockt och abstrakt, som ett sätt att både
dölja och förena motstridiga värden (Moretti &
Pestre 2015).2 Världsbankstudien heter talande
nog Bankspeak, och anspelar på dokumenten
som bankens röst. På samma sätt används här
Statens offentliga utredningar som en representation för den svenska statsapparaten.
Avståndsläsning eller distant reading som
myntades av Moretti, anspelar på motsatsen
till close reading. Genom att ta ett kliv tillbaka från själva texten kan forskaren upptäcka
mönster som annars hade varit omöjliga att
studera. Morettis idéer utvecklades främst
som en motreaktion till världslitteraturens kanon och som ett sätt att i stället närma sig dess
fält, inte utifrån dess separata delar (enskilda
romaner som anses mer betydelsefulla än andra) utan utifrån dess helhet (alla romaner)
(Moretti 2000; Algee-Hewitt m fl 2016; Jockers
2013). Varje metodval innebär att något annat
trängs bort, vilket också utgör en av Morettis
polemiska huvudpoänger:
If we want to understand the system in
its entirety, we must accept losing some-
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thing. We always pay a price for theoretical knowledge: reality is infinitely rich;
concepts are abstract, are poor. But it’s
precisely this ’poverty’ that makes it possible to handle them, and therefore to
know. (Moretti 2000: 57f ).
Men utifrån ett metodologiskt perspektiv är
storskaligheten bara ena sidan av det Janusansikte som det digitala skiftet står för. Det
digitala möjliggör en flexibel växelverkan mellan å ena sidan det makroskopiska och å andra
sidan det mikroskopiska. Katharine Hayles
menar därför att denna maskinella läsning
inte ska ses som en negligering av – eller hot
mot – studier av det partikulära. Snarare utgör
avståndet och närheten en syntetisk interaktion, som i bästa fall kan skapa ett ömsesidigt
beroende som stärker båda perspektiv, vilket
även har poängteras av Morettis egna kritiker
(Hayles 2012: 80f; Ross 2014: paragraf 6).
Maskinella kvantitativa textanalyser har sedan länge praktiserats inom språkvetenskapen
och utgjorde den första inriktningen inom
fältet som senare kom att kallas humanities
computing, och som nu bytt namn till digital humanities. Startskottet brukar dateras till
prästen Roberto Busas samarbete med IBM
under 1940-talet för att maskinellt indexera
alla ord som skrivits av St. Thomas Aquinas,
något som 1974 resulterade i ett hålkortskonkordansprogram. Denna typ av korpuslingvistik har sedan 1960-talet fått ett allt
större genomslag och fokuserar traditionellt
på frekvensfigurer (hur enskilda ord förändras
över tid) samt konkordanser (hur ords sammanhang förändras över tid) (Hockey 2004;
Lindquist 2009: kap 1; Biber, Conrad & Reppe
2006: kap 1)
Även inom medie- och kommunikationsforskningen finns en lång tradition av kvantitativa textstudier. Men det digitala har ändrat
förutsättningarna för dessa metoder. I ämnets
läroböcker får vi till exempel lära oss att före
en genomgång av empirin måste det väljas
teori och därefter variabler som ska studeras
(t ex Berger 2014: kap 11). Digitala metoder
vänder upp och ner på detta och erbjuder ett
mer induktivt tillvägagångssätt. Maskinläs-
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ning behöver nämligen minimal input för att
på egen hand identifiera olika diskurser i en
större textmassa. Forskaren kan således i efterhand identifiera vad som anses intressant och
välja teoretiskt ramverk. En algoritm kan med
andra ord ge andra resultat än den mänskliga
förhandskodningen.
Begreppen signal och koncept kan användas som ett sätt att beskriva rörelsen från
siffror till mening. En signal utgör i detta fall
något som kan identifieras, spåras och analyseras maskinellt. Koncept är å andra sidan
det som vi bedömer att en signal kan stå för.
För forskaren är det koncepten som verkligen
betyder något, och i slutändan handlar det
om att försöka bygga en bro från signal till
koncept (Heuser & Long 2012: 46-48). I mitt
fall utgör signalerna ord, både individuella
och i kluster, medan informationspolitikens
förändring utgör konceptet.
De senaste decenniernas digitaliseringsprojekt har gjort oss än mer medvetna om
det banala faktum att det helt enkelt finns
för mycket att läsa (Nicholson 2012: 238).
Matthew L. Jockers menar att flera länders
digitaliseringsproduktion har börjat göra det
möjligt och fruktbart att närma sig stora textsamlingar utifrån digitala metoder och kvantitativa perspektiv (2013: 4). Denna tipping
point gäller inte bara skönlitteraturen, som
Jockers och Moretti främst studerar, utan även
den offentliga byråkratin. Särskilt i länder som
Sverige, med en lång tradition av offentlighetsprincip i kombination med en relativt långt
kommen digitaliseringsutveckling, finns en
potential för omfattande digitala studier av
den offentliga textproduktionen (se t ex data.
riksdagen.se). Detta öppnar upp för andra
perspektiv och resultat, både för forskare som
tidigare studerat materialet kvalitativt och de
som har ett kvantitativt fokus. Medan litteraturvetenskapen står inför problemet att det
finns för många böcker att läsa i förhållande
till vad som skulle vara önskvärt att läsa under en livstid, står andra fält inte inför samma
problematik. Till skillnad från 1800-talets
samlade romankorpus är till exempel 8 000
statliga utredningar något som ingen ensam
person kan läsa eller, troligen, vill läsa.

Ett ord tar över samtalsämnet
I Sverige, liksom i andra västerländska länder,
växte ett ökat politiskt intresse för information
fram decennierna efter andra världskriget.
Den samhällsvetenskapliga forskningen brukar benämna utvecklingen som framväxten
av vårt moderna informationssamhälle (ekonomiskt, teknologiskt, socialt, rumsligt så väl
som kulturellt), med start under 1960-talet
(Webster 2002: kap 2). Men det handlade
också om en begreppslig förändring av ordet
information, från att vara något som skapade
mening åt en saks essens till att, med Shannons kommunikationsmodell från 1948, bli
en sak i sig; något som var kvantitativt mätbart och möjligt att finna i alla möjliga sammanhang (Dahling 1962; Peters 1988; Gleick
2011: 10-12, 270f). Idén om att information
var något som överfördes från sändare till en
mottagare spreds snabbt till samhällsvetenskaperna och kom i sin tur att påverka hur staten
bedrev informationspolitik. Information blev
tidens melodi, både som mål och medel, lösning och problem för efterkrigstidens olika
samhällsutmaningar. Således blev information, och information som styrmedel (genom
överföring av information), en politisk fråga
som hamnade allt högre upp på den politiska
dagordningen under 1960-talet.
Vid en genomgång av SOU-titlarna från
perioden märks det tydligt hur information
och medier blir allt mer närvarande inom utredningsväsendet. Under 1960-talet sker också
ett kommunikativt kraftprov för den svenska
statsapparaten, som påverkade informationspolitikens praktiska riktning: koordineringen
av högertrafikomläggningen. Den föregicks
av en lång och omfattande, statligt organisad,
informationskampanj som blev normbildande
för hur både privat och offentlig sektor skulle
komma att bedriva kampanjer. Samma år
som omläggningen ägde rum, 1967, tillsatte
regeringen en informationsutredning för att
undersöka hur den statliga informationen på
bästa sätt skulle samordnas. När kommittén
lade fram sitt betänkande var det begreppet
samhällsinformation som blev centrum för
diskussionen (SOU 1969: 48). Figur 2 visar
frekvensen för ‘samhällsinformation’, framväx-
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Figur 2. Frekvensförändring av ordet ’samhällsinformation’ (lemgram) i Statens
offentliga utredningar

ten av ett nyord. Kurvans toppar följer beskedligt de specifika utredningar som behandlade
just samhällsinformationen.
Det mindre specifika ordet ‘information’
sätter ett mer precist finger på framväxten
av en samhällsutveckling. ‘Information’ är
i princip helt frånvarande i kanslisvenskan
före 1960-talet men användandet exploderar
därefter. Från att ha varit ett ganska perifert
substantiv på 1950-talet (plats #1378) stiger det kraftigt under 1960-talet (#306) och
1970-talelt (#68) för att sedan stabilisera sig
på 1980-talet (62). På 1970-talet förekommer ‘information’ oftare än substantiv som
till exempel ‘kvinna’ (#72), ‘samhälle’ (#83)
och ‘elev’ (#87).
‘Upplysning’ användes tidigare som synonym till ‘information’ och skiftet syns i SOU-

materialets titlar: SOU 1947: 76 Kommunal
upplysning och SOU 1972: 52 Rapport angående kommunal information och motsvarigheten
till 1960-talets informationsbetänkande hette
på 1940-talet 1949:31 Social upplysning.
Men en jämförelse av ‘upplysning’ och ‘information’ visar att det inte bara handlade om
ett ord som ersatte ett annat, utan snarare ett
nytt politisk-byråkratiskt samtal som växer
fram (Figur 3).
Kjell Nowak och Karl-Erik Wärneryd satte
1969 ord på tidsandan: ”Ordet informera och
kommunicera har blivit alltmer använda i vardagsspråket. En person ’informerar’ i stället
för ’berättar’ eller ’talar om’, han ’kommunicerar’ i stället för att ’meddelar sig med’.” och
lite längre fram tillägger de: ”Ordet information används här i ungefär samma betydelse
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Figur 3. Frekvensförändring av orden ’information’ och ’upplysning’ (lemgram)
i Statens offentliga utredningar
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som innehåll i meddelanden.” (24). Men även
om vi lägger till andra synonymer som ’underrättelse’, ’meddelande’ och ’propaganda’
kvarstår den radikala ökningen. 3 Kurvan
problematiserar Hanna Kjellgrens metod att
lyfta fram fördefinierade ‘guldåldrar’, som till
exempel 1940-talet med Statens informationsstyrelse (1940-1945). Utifrån den induktiva
grafen i Figur 4 är det snarare utvecklingen
på 1960-talet och 1970-talet som utgör den
verkliga förändringen i informationspolitiken
under 1900-talet.

KWIC och den normativa
informationen
I Språkbankens Korp finns funktionen ‘Ordbild’ för att studera enskilda substantivs närliggande preposition, attribut och verb i en
samlad korpus (i detta fall alla betänkanden
mellan 1922-1995), vilket ger en inblick i idévärlden för ordet ‘information’.
I Figur 5 ser vi att verben, både med ‘information’ som subjekt och objekt, kretsar kring
framförallt tre aspekter: insamla information,
sprida information och motta information. Av
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Figur 5. Ordbild av ’information’ (lemmat) i Statens offentliga utredningar
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attributen går det föga oväntat att dra slutsatsen att den information som staten lyfte fram
var den goda informationen, som gärna skulle
vara relevant, saklig och cirkulera fortlöpande.4
Även om tabellen i viss mån är talande för
hur staten diskuterade informationsfrågan är
ordbildsverktyget för trubbigt för att ge en konkret uppfattning om hur detta tog sig uttryck
i själva texterna. Men Språkbankens Korp har
även funktionalitet för att praktisera pendelrörelsen mellan avstånd och närhet till texten och
vi kan identifiera utredningar där ordet ‘information’ i större utsträckning användes. Nedan
återfinns ett citat från SOU 1970:41 Företag och
samhälle, en utredning som inte primärt avhandlade informationsfrågan och just därför
utgör ett extra talande exempel för Figur 5.
Mot bakgrund av direktiven och vad som
anförts i det föregående har det varit en
naturlig uppgift för utredningen att överväga former för förbättrad information
och vidgat samarbete i planeringsfrågor
mellan olika samhällsorgan och de enskilda företagen. Utredningen presenterar i det följande ett förslag till informationssystem som är avsett att ge snabb
och smidig information å ena sidan om
företagens lägesbedömningar och framtidsplaner i första hand till kommunala
och till offentliga regionala organ och å
andra sidan om sådana samhällsorgans
verksamhet och planer till företagen.
Det föreslagna systemet syftar till att ge
både samhällsorgan och företag bättre
underlag för planering och beslut i näringspolitiska frågor. Därvid har stor vikt
fästs vid önskemålet om ökad information om företagens planering. (s. 61, min
fetmarkering)
Att en önskan om att informationen skulle
öka var dock en sanning med modifikation.
Redan på 1970-talet levde diskussionen om
informationsöverflödet och svårigheten att nå
ut i informationsbruset. Önskemålet om mer
information handlade så klart om att den goda
informationen skulle öka. Attributen i Figur
5 och citatet ovan ger en bild av information
som en deliberativ kraft. Detta bekräftas av de
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två informationsutredningarna från 1969 respektive 1984. Båda behandlade frågan om hur
medborgare, framförallt de som fanns på den
fattiga sidan av ‘informationsklyftan’, skulle
nås av rätt information för att kunna förhålla
sig till rättigheter och skyldigheter samt ges
möjlighet att fatta självständiga beslut. Behovet av att informera om nya reformer för
att de skulle ge önskad effekt förstärktes med
välfärdsstatens expansion (Kjellgren 2002:
136-139). Kravet på att nå ut intensifierades
av upplevelsen att samhället alltmer präglades
av ett ökat antal informationskanaler och en
hårdare konkurrens om medborgarnas uppmärksamhet (SOU 1969:48; SOU 1984:68).
På andra sidan myntet fanns myndigheternas
oro för medborgarnas oförmåga att skaffa rätt
information, vilket blir tydlig i SOU 1974:29
Att utvärdera arbetsmarknadspolitik. Citatet
nedan ger en såväl kvävande som komisk inblick i hur måna myndigheterna var om medborgarnas informationsstrategier:
Den arbetssökande kan ägna tid och
andra resurser åt att skaffa mer allmän
arbetsmarknadsinformation (inklusive
information om informationskällor), åt
att skaffa extensiv information och åt att
skaffa intensiv information. I varje tidsperiod måste den arbetssökande göra en
bedömning av vilken eller vilka typer av
information som kan beräknas ge högst
avkastning och av vilken informationskälla eller kombination av informationskällor som i relation till kostnaderna kan
förväntas bäst generera denna information. Troligen finns det också en optimal
placering av aktiviteterna över tiden. T.
ex. kan en arbetssökande genom att i
början av sökandet ägna resurser åt att
skaffa allmän information om arbetsmarknad och om informationskällor i
nästa tidsperiod öka produktiviteten i
insamlandet av extensiv information,
vilken i sin tur utgör en förutsättning för
insamlandet av intensiv information. (s.
121, min fetmarkering)
Citatet är även ett exempel på hur information
både utgjorde medlet och målet för att lösa
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samhällets och medborgarnas problem. För
läsaren blir det också tydligt att samtidigt som
information ansågs vara en lösning skapade
information också problem (till exempel förvirring). Härutöver märks en tendens att reducera andra problem till informationsproblem.

Topic modeling och informationsdiskursens klibbighet
Frekvensstudier av enskilda ord kan vara en
signal för förändringar i ett samhälle, men
metoden har en tydlig begränsning. David
Mimno sammanfattar styrkan med att i stället
analysera kluster av samförekommande ord
snarare än enskilda ord: ”Individual words are
informative, but are often not as meaningful
as small groups of related words. In different contexts, the same word type could have
very different connotations.” (Mimno 2012: 6;
Quinn m fl 2010: 218). Även konkordansstudier, som ordbilden i Figur 5, fångar bara upp
en strikt avgränsad kontext. Metoden är än
mer begränsande om man vill analysera vilka
politiska områden som informationsdiskursen
växte in i under andra halvan av 1900-talet. En
signal är inte ett koncept, enskilda ord är inte
diskurser; de har olika ontologier. Ett allsidigt
ord som ’information’ kan utgöra en signal för
flera olika politiska diskurser eller i värsta fall
ointressant brus (Block 2006). Men som kluster tillsammans med andra ord skapas olika
informationsdiskurser, till exempel ger orden
’information’, ’säkerhet’ och ’övervakning’
tillsammans en annan konnotation än orden
’information’, ’konsument’ och ’produkt’. En
övergripande metod för att analysera diskurser i stora korpussamlingar är topic modeling.
Namnet syftar på det språkliga mönster, i form
av underliggande teman (topics), som metoden
modellerar och som sammantaget ger en representation av den totala textmassan. Till skillnad från att leta efter specifika nyckelord söker
vi med topic modeling övergripande teman,
likt de i ordföljdexemplen ovan (Blei & Lafferty
2006: 1; Blei, Carin & Dunson 2012: 77).
En modell som ger meningsfulla och intuitiva topics är Latent Dirichlet Allocation
(LDA), en generativ sannolikhetsmodell där

stora textsamlingar antas bestå av ett antal
topics. Det LDA gör är att dels klustra ord till
topics och dels klustra dokument till blandningar av topics. Formeln bygger på en bayesiansk slutledningsmodell som associerar varje
dokument med en sannolikhetsfördelning av
topics, där topics är sannolikhetsfördelning
av ord. Modellen ger ett resultat där varje
dokument representeras av en slumpmässig
blandning av latenta topics, där varje topic
kännetecknas av en fördelning av ord, genererade enligt en sannolikhet för respektive topics. Detta innebär att ett ord kan ingå i flera
topics med olika sannolikhetsgrad (Blei &
Jordan 2003: 996; Griffiths och Steyvers 2004;
Underwood 2012). (Till skillnad från KWIC
tar LDA hänsyn till större textfiler, inte bara
meningar där ett visst nyckelord förekommer.)
Ett open source-baserat och användarvänligt
LDA-verktyg är MAchine Learning for LanguagE Toolkit (MALLET), som styrs genom bash
command line arguments. Verktyget ligger till
grund för den följande analysen.
För att avgöra om det fanns en informationsdiskurs med en lika dramatisk kurva som
den i Figur 1 gjordes en MALLET-genomgång
av samtliga SOU:er från 1960 till och med 1989
(2298 betänkanden). Jag prövade materialet
på 100, 500 och 1000 topics. Med 100 topics
framstod representativiteten av topics för låg
när jag jämförde med 500 topics. 1000 topics
hade varit ett gångbart alternativ, jag fick till
exempel ut ett snarlikt inforamations-topic
som i Figur 6 (15/19 toppord var samma),
men den stora diversifieringen av topics bedömdes inte vara nödvändig för min studie.
LDA-körningen programmerades därför till
500 topics och begränsades till att endast omfatta substantiven i materialet, reducerade till
sin grundform. Begränsningen till substantiv
förfinar topics diskursiva karaktär, då ordklassen är effektiv för att leta efter tematik (Jockers
2013: kap 8). Men det går utmärkt att inkludera samtliga ordklasser och samtidigt få tillbaka
meningsskapande topics. Urval av ordklass och
reducering till grundform (stemming) utgick
från versioner av materialet (i form av XMLfiler) där orden annoterats (märkts upp) med,
bland annat, ordklasser och grundformer, och
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som fritt finns att ladda ned från Språkbankens hemsida. Detta gör att till exempel ett
sammansatt ord som ’informationsverksamhetens’ får en stemming för prefixet (information) och en för suffixet (verksamhet) och får
därför den naturligt förvrängda grundformen
‘informationverksamhet’ (se topic 285 i figur
6). Ett script utvecklades (i Python) som extraherar alla ord i dess grundform för valda
ordklasser (i detta fall endast substantiv) från
materialet och skriver orden i textfiler om max
1000 substantiv per fil (omkring 57 000 filer).
Anledning till att betänkandena delas upp i
mindre textdelar är att LDA-modellen antar
att en text, till exempel en SOU, är uppbyggd
av olika topics. Resultatet blir därför mer förfinat om samförekomstanalysen baseras på
mindre textblock. Valet av just 1 000-ordsfiler
bygger bl.a. på Matthew Jockers LDA-studier
(Jockers 2013: kap 8; Weingart 2011; Blades
2012). Stoppord rensas bort av MALLET genom en stoppordslista som kan designas efter
eget behov.
En del av resultatet visas i Figur 6, ett utdrag från MALLET-filen ‘tutorial_keys.txt’
som listar samtliga 500 topics. Den blåmarkerade texten utgör ett relativt starkt topic, av
mig identifierat som en allmän informationsdiskurs. Rådatat ska läsas på följande sätt. Det
första numret (285) identifierar topic-numret,
det andra värdet (0,04028) utgör dess sannolika vikt i den totala textsamlingen. Sist följer,
i storleksordning, de 19 mest sannolikt frekventa orden som ingår i topic 285 (antalet bygger på en förinställning i MALLET).
De 500 ’påsarna’ med ord skapar hos uttolkaren intuitiva associationer till olika dis-

Figur 6. MALLET-filen turorial_keys.txt
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kurser (i detta fall både politiska sakfrågor
och utredningsgenrens språktrender). Eller
som Scott Weingart har uttryckt det: ”[…]
generating what really feels like topics as we
know them […]” (2011). Men inte alltid, i enstaka fall dyker så kallade korrupta topics upp
som utgörs av mer eller mindre obegripliga
ordföljder. Till exempel topic 375:
375 0,01669 nr juni meddelande ang stad
kvarn anm medd namn not laxfiske ålfiske
län bil beskaffenhet avd tidskrift serie bruk

Metoden utgör ett induktivt sätt att bedriva
kvantitativ forskning, som inte utgår från att
forskaren behöver förbestämma hur kodningen
ska gå till eller ens inledningsvis ha bestämt frågeställning och hypotes. Men för att forskaren
ska kunna tolka resultatet från LDA-beräkningen krävs däremot både kunskap och tillgång till
de enskilda texterna (Newman & Block 2006:
758; Weingart 2011). Ta till exempel topic 286,
som vid första ögonkast framstår som ett korrupt topic. Men med hjälp av ett Python-script
kan vi med filen ‘tutorial_composition.txt’ från
MALLET-körningen skapa tidsdiagram, vilket
ger följande resultat i Figur 7. (Det ska tilläggas
att LDA-algoritmen inte är det starkaste verktyget för att studera topcis över tid. David M. Blei
har till exempel även utvecklat modellen Dymaic Topic Models som bättre fångar en sådan
förändring (Blei & Lafferty 2006; Blei, Carin &
Dunson 2012). Men i denna artikel väljer jag att
konsekvent använda LDA/MALLET.)
När vi spårar grafens toppar tillbaka till
SOU-materialet återfinns vid de olika tidpunkterna betänkanden i form av psalmboken, tillägg till Gamla testamentet med mera.
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Figur 7. Frekvensförändring av topic 286 (baserad på vikt)

När Svenska kyrkan fortfarande var en statlig
myndighet, utreddes de religiösa skrifterna
och cermonierna inom samma ramar som när
skattesystemet skulle ses över. Liksom ordet
’samhällsinformation’ i Figur 2 följer signalen
för topic 286 beskedligt de år då svenska kyrkans verksamhet utreddes, ett specifikt utred-

ningsobjekt, och grafen lämnar inte mycket
utrymme åt fantasin.
Tidsdiagrammet över topic 285 visar något
helt annat: en generell informationsdiskurs, en
trend som är okänslig för enskilda utredningar (Figur 8). En jämförelse med Figur 9 visar
snarare att det är ordet ‘information’ som är
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Figur 8. Frekvensförändring av topic 285 med trendlinje (baserad på vikt)

Träffar per miljon token

800
700
600
500
400
300
200
100
0
1960

1965

1970

1975

1980

1985

Tid

Figur 9. Frekvensförändring av ordet ’information’ med trendlinje (lemgram)
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styrande för diskursens utveckling. Vi kan dra
den slutsatsen genom att studera frekvensen
av andra substantiv i topic 285. De sannolika
frekvenserna ges av en resultatfil från MALLET som sammanställts via ett script i Python.
Ordet ’information’ är 11 gånger mer sannolikt förekommande (48 871 träffar) än det näst
mest förekommande substantivet, ‘allmänhet’
(4 303), och 13 gånger mer förekommande än
tredjeplatsen ’kontakt’ (3 667).
Genom att expandera innehållet i ett topic
kan forskaren definiera dess centrum och periferi (Jockers 2013: kap 8; Jarlbrink, Snickars
& Colliander 2016: 38). Utav sannolikhetsfrekvenserna som ges av en resultatfil från LDAgenomgången av SOU:erna från 1960-1989,
sammanställt via samma Python-script, genererades de 200 mest sannolikt förekommande
substantiven i topic 285. Resultatet visualisera-

des med hjälp av open source-verktyget Gephi
i Figur 10, där orden närmast mitten utgör diskursens kärna, de mest sannolika substantiven
att förekomma i samband med topic 285.5 Även
om resultatet hade framgått av en enkel tabell
ger Figur 10 en bättre pedagogisk känsla för ett
topics centrum och periferi.
Av figur 10 kan vi avläsa att topic 285 utgör
en generell informationsdiskurs även i expanderad form, inifrån och ut: det handlade om
att sprida information genom en uppsättning
kanaler från och till olika sändare och mottagare. Diskursen rör sig från den väldigt generella kärnan (#1’information’, #2 ’allmänhet’, #3 ’kontakt’) för att i ytterkanterna bli
något mer specifik (#171 ’informationsmöte’,
#175 ’kontaktman’, #194 ’politiker’). I topic
285 återfinns även en uppsättning ord som
utgjorde informationspolitikens mediekanaler

285

Figur 10. Topic 285 expanderat och visualiserat i Gephi
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(#13 ’broschyr’, #57 ’tidskrift’, #97 ’annons’,
#104 ’brev’).
Däremot återfinns endast ett av de efterställda attributen från Figur 5: ‘allmänhet’
(#2). Efter en liknande topic modeling-genomgång av SOU-materialet 1960–1989 som
även inkluderade verb och adjektiv, fångade
motsvarigheten till topic 285 in flertalet av
verben och adjektivattributen från ordbilden. Jämförelsen visar på olikheterna mellan
KWIC och LDA (topic 285). Till skillnad från
KWIC-metoden kan den senare ringa in en
större informationstematik om sådant som
rör mediekanaler och avsändare/mottagare.
Språkbankens KWIC-verktyg (givet sin hårt
avgränsade kontext) visar i stället förmågan
att direkt peka ut vissa politiska frågor som
var kopplade till nyckelordet ’information’.
Vi kan därför dra slutsatsen att den generella
karaktären på topic 285 helt enkelt är för stark
för att släppa in influenser från andra topics
än det som strikt handlade om information
och medier. Men, utifrån LDA-modellens
principer, hindrar det inte att olika topics kan
samexistera sida vid sida, vilket vi kan utnyttja
för att analysera hur en diskurs kan infiltrera
en annan.
Efter att ha slagit fast att topic 285 utgör en
allmän informationsdiskurs, vars signal tydligt
följer frekvensförekomsten av ordet ‘information’, är det ett rimligt antagande att diskursen
klibbade sig fast vid andra topics där substantivet är frekvent förekommande. För att spåra
en sådan framväxt delades SOU-materialet
upp per decennium (1950-talet, 1960-talet,
1970-talet och 1980-talet). Därefter utfördes
tre topic modeling per SOU-decennium för
att avgöra hur och till vilken grad som topics
förändrades vid varje genomgång. Det visade
sig att skiftningar förekom i resultaten, vilket
är ett naturligt inslag i LDA-modellen, men
variationen bedömdes (av mig) inte heller
vara för omfattande. För varje resultat (tre
per årtionde) valdes de topics ut som innehöll ordet ’information’ bland de 19 mest
förekommande substantiven, antingen som
enskilt ord, prefix eller suffix. Sedan utfördes
ett manuellt tolkningsarbete där varje topic
tilldelades en tematisk rubrik. Sist gjordes

en gallring baserad på följande kriterier: enbart topics innehållande svenska ord behölls,
uppenbara dubbletter sorterades bort (den
dubblett med störst vikt behölls), korrupta
topics ströks liksom de med för generellt eller
otydligt innehåll för att kunna sorteras in i ett
politiskt område (dessa topics avslöjar dock
hur informationsdiskursen växer sig in i utredningssvenskans resonerande prosa). I den
slutliga uppställningen, som framgår av Tabell
1, framträder en liknande framväxt som i Figur 1, men med skillnaden att antalet topics
som innehåller ordet ‘information’ fortsätter
att öka under 1980-talet. (Topic-rubriken ‘information/allmänt’ bedömdes vara ett motsvarande topic 285.)
Det exakta antalet topics skiljde sig något
åt vid varje MALLET-genomgång, en naturlig konsekvens av LDA-algortimens sannolikhetsprincip, men trenden var den samma;
nämligen ökningen av antalet olika politiska
diskurser som inkluderade ordet ‘information’.
Hanna Kjellgren menar att den offentliga informationen i hög grad blir ett eget problemområde under 1960-talet med informationsutredningen och Nämnden för samhällsinformation som resultat (Kjellgren 2002: 289).
Men Tabell 1 visar också att den offentliga
informationen allt mer blev en integrerad del
i olika befintliga och nya politiska verksamhetsområden. Liksom ordet ‘terrorism’ spred
sig in i allt fler politiska verksamheter i USA
efter elfte september, ser vi en liknande diversifiering av topics som informationsdiskursen
klistrade sig fast vid (Quinn m fl 2010: 218).
Det som växer fram är inte nödvändigtvis nya politiska områden, men flera kännetecknas av kontinuitet som över tid blir allt
mer infiltrerade av informationsdiskursen.
Ett exempel är den statliga statistiken. Det
existerade ett starkt statistik-topic även på
1950-talet, men då hamnade ’information’ på
omkring plats #40,6 för att på 1960-talet kvala
in på topp 20 och på 1970-talet och 1980-talet lägga sig på omkring topp fem bland de
mest sannolikt frekventa substantiven.Vi
kan även illustrera förändringen genom att
jämföra två någorlunda likvärdiga statistikbetänkanden från olika tidsperioder. I SOU
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Tabell 1. Manuellt kodade topic-rubriker där ’information’ ingår bland de 19
mest sannolikt förekommande substantiven
1950-talet

1960-talet

1970-talet

1980-talet

Information/allmänt

Arbetsförmedling

Arbete/demokrati

Aktiehandel

Högertrafik

Bibliotek

Arkiv/medier

Arbete/inflytande

Krig

Databehandling

Bibliotek

Bibliotek

Fastighetsregister

Folkrörelser/utbild-

Datasystem

Försvar/säkerhet

ning

Forskning/etik

Information/allmänt

Forskning

Information/allmänt

Information/myndig-

Information/allmänt

Kemikalier

het

Konsumentupplysning

Konsumentupplysning

Konsumentupplysning

Miljövård

Kultur/musik

Läkemedel

Partistöd

Lantmäteri/karta

Målstyrning

Personregister

Läkemedel

Statistik

Radio/TV

Livsmedelsforskning

Transport

Reklam

Miljö/datasystem

Utland/bistånd

Snatteri

Nya medier

Yrkesvägledning

Statistik

Personregister

Utland/kultur

Produktion/tillväxt
Radio/TV
Sekretess/offentlighetsprincip
Statistik
Utland/bistånd
Utland/kultur

1959: 33 Organisatoriska riktlinjer för svensk
statistik förekommer ’information’ (40 träffar
med lemgram, prefix och suffix inräknade)
och ’upplysning’ (14) sammanlagt 54 gånger,
eller 0,0008 procent fördelat på antalet tokens
i utredningen. I SOU 1983: 74 Framtida statlig
statistik utgör siffran för ’information’ (321)
och ’upplysning’ (16) sammanlagt 337 träffar
och i relativa tal 0,0035 procent. En tydlig intensifiering av informationstemat 24 år senare.
En annan metod för att studera diskursiva
förändringar och kontinuiteter över tid är att
jämföra likvärdiga topics över olika tidsperioder. Det finns ett tydligt ‘information/allmänt’
–topic från 1960-talet, 1970-talet respektive
1980-talet (även om de skiljer sig lite åt), som
utgör motsvarande topic 285 för hela perioden. Medan orden i topic 285 formar en statisk informationsdiskurs över 30 år (även om
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dess styrka förändras över tid) kan vi med en
periodisk jämförelse se hur diskursens innehåll förändrades. I Figur 11 visualiseras hur
de 200 mest sannolikt frekventa substantiven i
respektive decenniums ‘information/allmänt’topic förhåller sig till varandra.7
Återigen är det trenderna som först slår
betraktaren. Varje topic karaktäriseras av en
uppsättning unika ord för respektive årtionde
(klustren som sträcker sig utåt från vardera
topic), en annan samling ord förenar samtliga
tre tidsperioder (klustret i mitten) samt tre
ordmoln som förenar två topics. Av de 200
mest sannolikt frekventa substantiven från
topic 285 är det endast 25 som inte finns representerade i något decenniums ’information/allmänt’-topic. Substantiven i centrum
formar en avskalad version av topic 285, en
diskursiv kontinuitet över tid, där också en
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betoning på textbaserade medier synliggörs
(’broschyr’, ’tidskrift’, ’katalog’, ’brev’, ’affisch’).
Denna vikt stämmer överens med det fokus
som kännetecknade de båda informationsutredningarnas betänkanden från 1960-talet
respektive 1980-talet, framförallt den senare
(SOU 1969: 48; SOU 1984: 68).
Utifrån Figur 11 synliggörs en diskursiv gemenskap mellan 1970-talet och 1980-talet, vilket skulle kunna kopplas till den politik som
SOU 1969: 48 ledde fram till; och när informationspolitiken stramades åt gjorde språket
detsamma. Inom denna tidsperiod återfinns
bland annat modeord som ’kommunikation’
och värdeladdade substantiv som ‘problem’,
vilket genast skapar uppslag för intressanta
studier och nya frågor. Ordet ’problem’ har
till exempel en mer specifik form i 1970-talets
’information/allmänt’-topic, nämligen ‘informationsproblem’. Nämnden för samhällsinfor-

mation (NSI) gav till exempel ut diskussionsskriften med det talande namnet Samhällsinformationens principiella problem (1977).
Kanske kan detta ses som en signal för en del
av det ‘massmedieproblem’ som karaktäriserade mediestudiets formering under 1970-talet (Hyvönen, Snickars & Vesterlund 2015).
Kontinuiteten över decennierna kan även i
detta fall spåras till informationsbetänkandet
från 1969 (med efterföljande proposition) som
lade grunden till statens informationspolitik
under 1970-talet och 1980-talet (Kjellgren
2002: 332–334).
Övergången från 1960-talet till 1970-talet
skedde med en något större diskursiv brytning. Även om Figur 11 främst tecknar en
generell trend går det också att använda resultatet som en utgångspunkt för att fördjupa
sig i specifika frågeställningar. 1960-talets informationsdiskurs hade uppenbarligen ett an-

Figur 11. Informationspolitikens diskursiva förändring mellan 1960-talet,
1970-talet och 1980-talet
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nat fokus än under 1970-talet och 1980-talet,
och i den tidigare perioden kan vi identifiera
tidsspecifika ord som sedan helt försvinner
(och som inte ens fick plats i topic 285). Varför utgör till exempel ‘konsult’ ett av de 100
mest sannolikt frekventa substantiven under
1960-talets information/allmänt-topic (mellan
#37 och #72 i de tre olika MALLET-körningarna), för att sedan helt försvinna under de
följande två decennierna? Det motsatta hade
varit mindre överraskande, framförallt då
1980-talet associeras med tiden då den offentliga styrningen börjar influeras av näringslivet
och ordet ’konsult’ bär på en marknadsorienterad konnotering. För att söka svar på en sådan fråga krävs att vi återigen vänder tillbaka
till de enskilda informationsutredningarna. Av
den senare framgår mycket riktigt att konsultfrågan har en betydligt mindre närvaro i den
senare utredningen. I SOU 1969: 48 Vidgad
samhällsinformation finns en uttalad vilja att
föra den statliga informationspolitiken närmare det privata genom att föreslå en statlig
reklambyrå som centralorgan för samhällsinformationen (79-87). I SOU 1984: 69 Samordnad samhällsinformation föreslogs i stället
ett råd i form av en stiftelse (87-107). Även
om dessa förslag aldrig resulterade i konkret
politik väcks nya frågor: är denna tendens
applicerbar i andra politiska områden? Finns
det anledning att vidare problematisera våra
historiska föreställningar om 1960-talet respektive 1980-talet?
Resonemanget ovan implicerar, återigen,
att den här typen av analys kräver att forskaren både har tillgång till – och kunskap om det
ursprungliga empirimaterialet. Det är också
ett exempel på hur fruktbart och friktionsfritt
det kan vara att röra sig mellan det kvantitativa och det kvalitativa. Konsult-exemplet
illustrerar hur avståndsläsning kan användas
som en utgångspunkt för att, i dialog med de
individuella texterna, problematisera vedertagna föreställningar om historien.

Avslutande diskussion
Avståndsläsning innebär inte bara en metodologisk verktygslåda, det utgör även ett teo-
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retiskt perspektiv, ’a condition of knowledge’
som Franco Moretti uttryckte det (2000: 57).
Våra frågor om världen behöver inte nödvändigtvis förändras men avståndsläsning kan
möjliggöra andra perspektiv och resultat.
Således har undersökningen kunnat visa hur
en informationsdiskurs expanderar mellan
1960-talet och 1980-talet, medan 1940-talet,
som annars också brukar lyftas fram som en
expansion för den statliga informationspolitiken, inte får någon (språklig) uppmärksamhet här. Både Språkbankens KWIC-verktyg
och LDA topic modeling-verktyget MALLET
kunde på olika sätt lyfta fram vad den statliga
informationsdiskussionen handlade om under ett långt tidsspann. MALLET visade sig
också vara ett användbart verktyg för att spåra
hur informationsdiskursen över tid växte in i
andra politiska diskurser och hur dessa politiska områden ökade från 1960-talet och in
på 1980-talet. Och med hjälp av verktyget
Gephi har diskursiva förändringar och kontinuiteter visualiserats som ett alternativt sätt
att avståndsläsa en oöverblickbar textsamling.
Vissa av resultaten bekräftar den tidigare
kvalitativt baserade forskningen, andra nyanserar och väcker nya forskningsfrågor. Det
är just förmågan att kunna säga något kvalitativt annorlunda om ett visst studieobjekt
som främst motiverar valet av kvantitativ eller
kvalitativ metod. Poängen med artikeln har
därmed inte varit att avfärda andra metoder,
snarare att peka på nya metodologiska möjligheter, som ibland kan komplettera och ibland
visa sig vara bättre lämpade än andra.
Med avståndsläsning är det trenderna och
det som avviker från dessa som är det intressanta. Men med hjälp av avståndsläsning
kan vi upptäcka saker som annars hade gått
forskaren förbi. Konsult-exemplet i slutet av
analysen visar hur vi genom att ta ett par kliv
bort från de enskilda texterna också kan problematisera föreställningar om historien, för
att sedan åter vända tillbaka och söka svar i
det partikulära. Faktum är att undersökningen
har visat att det inte bara går utan även krävs
att forskaren också dyker ner i det specifika för
att klä det generella med mening och substans,
i en ständig rotation av kikartuben.

Information som lösning, information som problem

Att arbeta med digitala metoder och digitalt material innebär också risker som måste
hanteras under processens gång. Ett varnande
finger är till exempel på sin plats för risken
att både som forskare och läsare tolka kvantitativa grafer och tendenser för hårt och att
inte frestas att säga mer än vad resultatet och
förutsättningarna tillåter. En utmaning under
arbetets gång har varit att hela tiden ställa sig
kritisk till det som mäts för att inte riskera att
kvantifiera det uppenbara. I slutändan innebär
det att forskaren ofta behöver lyfta på flera stenar innan något av verkligt intresse upptäcks,
och det färdiga resultatet ser alltid enklare ut
än processen bakom. En annan aspekt är att
skärskåda de digitala verktygens egna premis-

ser och karakteristika (att, så att säga, öppna
den ‘svarta låda’ som sådana verktyg i många
avseenden utgör), och att kvalitetsgranska
de digitaliserade dokument och resultat som
programmeringsscript och mjukvara spottar
ut. Dessa avslutande varningsord syftar inte
till att skrämma bort forskare från digitala
verktyg och material, tvärtom. I en tid som
allt mer präglas av det digitala, i stort som i
smått, finns det ett ökat behov av fler hum/
samforskare med kompetens att studera vad
den digitala övergången innebär för ett samhälle och inte minst hur vi kan använda oss av
digitala metoder i vår forskning (t ex Fölster
& Felländer: 2016; Snickars 2015).

Noter
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