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j®êâî®êí=
Märkvärt
kçíÉêáåÖ~ê=çã=Éå=éêçëçéçÖê~Ñá=∏îÉê=âîáååçê=
Noteringar om en prosopografi över kvinnor
i offentlighet kring sekelskiftet 1900
á=çÑÑÉåíäáÖÜÉí=âêáåÖ=ëÉâÉäëâáÑíÉí=NVMM=
Mom'ca
jçåáÅ~=i~åÖÉêíÜ=wÉííÉêã~å=
Langert/a Zetterman

mêçëçéçÖê~Ñá=
Prosopografi ®ê=
är Éå=
en ãÉíçÇ=
metod ëçã=
som ëÉÇ~å=
sedan ä®åÖÉ=
länge ~åî®åíë=
använts Ñ∏ê=
för ëçÅá~äÜáëíçêáëâ~=
socialhistoriska ëíìÇáÉê=
studier
çÅÜ=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=áåëä~Ö=~î=ÖÉåÉ~äçÖáI=çåçã~ëíáâ=çÅÜ=ÇÉãçÖê~ÑáK=aÉå=ÄáçÖê~J
och som innehåller inslag av genealogi, onomastik och demografi. Den biograprosopografiska ãÉíçÇÉå=
Ñáëâ~=
îáëë~= ~îëÉÉåÇÉå=
fiska çÅÜ=
och ÇÉå=
den éêçëçéçÖê~Ñáëâ~=
metoden ®ê=
är êÉä~íÉê~ÇÉI=
relaterade, çÅÜ=
och á=i vissa
avseenden
∏îÉêä~éé~ê=ÇÉ=î~ê~åÇê~K=aÉå=éêçëçéçÖê~Ñáëâ~=~å~äóëÉå=
överlappar de varandra. Den prosopografrska analysen ëóÑí~ê=íáää=~íí=ëíìÇÉê~=Éå=
syftar till att studera en
îáëë=ÖêìééI=ÇÉëë=Üáëíçêá~=çÅÜ=ëíêìâíìêI=çÅÜ=áåíÉ=ÇÉå=ÉåëâáäÇÉ=áåÇáîáÇÉå=ìí~å=ëå~J
viss
grupp, dess historia och struktur, och inte den enskilde individen utan snarare studier av aggregerade kollektiva biografiska detaljer.
ê~êÉ=ëíìÇáÉê=~î=~ÖÖêÉÖÉê~ÇÉ=âçääÉâíáî~=ÄáçÖê~Ñáëâ~=ÇÉí~äàÉêK==
póÑíÉí=ãÉÇ=ÇÉåå~=~êíáâÉä=®ê=~ííI=ÖÉåçã=Éíí=âçåâêÉí=ÉñÉãéÉäI=ÄÉëâêáî~=îÉêâíóÖ=
Syftet med denna artikel är att, genom ett konkret exempel, beskriva verktyg
och principer som kan användas för att skapa förutsättningar för flera olika ançÅÜ=éêáåÅáéÉê=ëçã=â~å=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=ëâ~é~=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=ÑäÉê~=çäáâ~=~åJ
I det föreliggande exemplet behandlas
î®åÇåáåÖ~ê=~î=Éíí=çÅÜ=ë~ãã~=áååÉÜ™ääK
vändningar
av ett och samma innehåll.1N=f=ÇÉí=Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ=ÉñÉãéäÉí=ÄÉÜ~åÇä~ë=
principer för digitalisering och användningar av en prosopografr över kvinnor i
éêáåÅáéÉê=Ñ∏ê=ÇáÖáí~äáëÉêáåÖ=çÅÜ=~åî®åÇåáåÖ~ê=~î=Éå=éêçëçéçÖê~Ñá=∏îÉê=âîáååçê=á=
çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉå=âêáåÖ=ëÉâÉäëâáÑíÉí=NVMMK=^êÄÉíÉí=®ê=ìíÑ∏êí=Ñ∏ê=éêçàÉâíÉí=ÒcçêãÉêáåÖ=
offentligheten kring sekelskiftet 1900. Arbetet är utfört för projektet ”Formering
OI=ãÉå=
Ñ∏ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉíK=bå=âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñá=∏îÉê=ëíçÅâÜçäãëâîáååçê=NUUMÓNVOMÒ
för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880-1920,)2,
men
®ê=®îÉå=Éå=ÇÉä=~î=ãáíí=~îÜ~åÇäáåÖëéêçàÉâíK=
är även en del av mitt avhandlingsprojekt.
På grund av komplexiteten i såväl datainsamling som bearbetning lämpar sig
m™=ÖêìåÇ=~î=âçãéäÉñáíÉíÉå=á=ë™î®ä=Ç~í~áåë~ãäáåÖ=ëçã=ÄÉ~êÄÉíåáåÖ=ä®ãé~ê=ëáÖ=
éêçëçéçÖê~Ñá=ë®êëâáäí=î®ä=Ñ∏ê=ÇáÖáí~äáëÉêáåÖK=dÉåçã=~íí=ÇáÖáí~äáëÉê~=ã~íÉêá~äÉí=â~å=
prosopografi särskilt väl för digitalisering. Genom att digitalisera materialet kan
vi
och
îá=Ü~åíÉê~=Ä™ÇÉ=î®äÇáÖí=ëíçê~=éêçëçéçÖê~ÑáÉê=ãÉÇ=ÜìåÇê~íìëÉåí~äë=áåÇáîáÇÉê
hantera både väldigt stora prosopografrer med hundratusentals individer3P=çÅÜ=
mindre ë™Ç~å~=
individer ãÉå=
ãáåÇêÉ=
sådana áååÉÜ™ää~åÇÉ=
innehållande Ñ®êêÉ=
färre áåÇáîáÇÉê=
men ëçã=
som ®ê=
är ãóÅâÉí=
mycket áåÑçêã~íáçåëJ
informations======================================================
N1 =lã=ÇÉíí~=çÅÜ=~åå~í=ëçã=Ü~ê=~íí=Ö∏ê~=ãÉÇ=ÇçâìãÉåíÜ~åíÉêáåÖ=Ü~ê=açå~äÇ=_êç~Çó=ãÉÇ=ÑäÉê~=
Om detta och annat som har att göra med dokumenthantering har Donald Broady med ﬂera

forskat çÅÜ=
och ëâêáîáí=
skrivit çã=
om ëÉÇ~å=
sedan ëäìíÉí=
slutet ~î=
av NVUMJí~äÉíK=
1980-talet. pÉ=
Se éêçàÉâí=
projekt çÅÜ=
och éìÄäáâ~íáçåÉê=
publikationer vid
Ñçêëâ~í=
îáÇ=
http://WWW.skeptron.ilu.uu.se/broady/dl/dl-proj.htm.
ÜííéWLLïïïKëâÉéíêçåKáäìKììKëÉLÄêç~ÇóLÇäLÇäJéêçàKÜíãK==
O2 =pÉ=
îáÇ~êÉ= ÜííéWLLïïïKëâÉéíêçåKáäìKììKëÉLÄêç~ÇóLëÉÅLÑÑçKÜíã=
éêçàÉâíãÉÇäÉãJ
Se vidare
httpz//WWW.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/ffo.htm Ñ∏ê=
för éêçàÉâíÄÉëâêáîåáåÖI=
projektbeskrivning, projektmedlemmar samt skrifter från projektet.
ã~ê=ë~ãí=ëâêáÑíÉê=Ñê™å=éêçàÉâíÉíK==
P3 =bíí=ÉñÉãéÉä=é™=Éå=çãÑ™åÖëêáâ=éêçëçéçÖê~Ñá=á=íÉêãÉê=~î=~åí~äÉí=áåÇáîáÇÉê=®ê=ÇÉ=êÉÖáëíÉê=∏îÉê=ëîÉåëâ~=
Ett exempel på en omfångsrik prosopografl i termer av antalet individer är de register över svenska
gymnasieungdomar çÅÜ=
Öóãå~ëáÉìåÖÇçã~ê=
och Ü∏ÖëâçäÉëíìÇÉê~åÇÉ=
högskolestuderande ëçã=
som ~åî®åÇë=
används á=i ÑäÉê~=
flera ~î=
av pb`Wë=
SECzs ìíÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâ~=
utbildningssociologiska
éêçàÉâíI=ëÉ=ÜííéWLLïïïKëâÉéíêçåKáäìKììKëÉLÄêç~ÇóLëÉÅLëÉÅJéêçKÜíãK==
projekt, se http://WWW.skeptron.ilu.uu.se/broady/sec/sec-pro.htm.
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êáâ~K
rika.4Q=a®êáÖÉåçã=ÖÉë=Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê=Ñ∏ê=~íí=ìíÑ∏ê~=çäáâ~=ëä~Öë=~å~äóëÉêI=âçåíê~ëJ
Därigenom ges förutsättningar för att utföra olika slags analyser, kontrasíÉê~=î~êá~ÄäÉê=ÉääÉê=íÉÅâå~=â~êíçê=∏îÉê=ÇÉ=
tera variabler eller teckna kartor över de íáääÖ™åÖ~ê=çÅÜ=ÉÖÉåëâ~éÉê=ëçã=áåÇáîáJ
tillgångar och egenskaper som indiviÇÉêå~=á=ã~íÉêá~äÉí=ÄÉëáííÉêK=
derna i materialet besitter.
I projektet ”Formering för offentlighet” har material i form av såväl kortare
f=éêçàÉâíÉí=ÒcçêãÉêáåÖ=Ñ∏ê=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÒ=Ü~ê=ã~íÉêá~ä=á=Ñçêã=~î=ë™î®ä=âçêí~êÉ=
ëçã=ä®åÖêÉ=íÉñíÉê=ãÉÇ=ìééÖáÑíÉê=çã=ÇÉ=çÑÑÉåíäáÖ~=âîáååçêå~=ë~ãä~íë=áåK=aÉëë~=
som längre texter med uppgifter om de offentliga kvinnorna samlats in. Dessa
íÉñíÉê=Ü~ê=ã®êâíë=çÅÜ=çêÖ~åáëÉê~íë=ãÉÇ=Üà®äé=~î=ujiJÑçêã~íÉí
texter har märkts och organiserats med hjälp av XML-formatet5R=çÅÜ=ëÉÇ~å=ÄÉ~êJ
och sedan bearmed Üà®äé=
olika verktyg.
ÄÉí~íë=
îÉêâíóÖK= bå=
betats ãÉÇ=
hjälp ~î=
av çäáâ~=
En ã™äë®ííåáåÖ=
målsättning ãÉÇ=
med éêçëçéçÖê~Ñáå=
prosopografin ®ê=
är ~íí=
att -Ó=
íáääë~ãã~åë=ãÉÇ=éêçàÉâíÉíë=ãÉÇäÉãã~ê=Ó=éê∏î~=_çìêÇáÉìë=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=ëíìJ
tillsammans med projektets medlemmar pröva Bourdieus verktyg för att stuÇÉê~=âîáååçêå~ë=ëíê~íÉÖáÉêI=å®íîÉêâ=çÅÜ=ÑçêãÉêáåÖ~ê=é™=Éíí=í®ãäáÖÉå=ÜÉíÉêçÖÉåí=
dera kvinnornas strategier, nätverk och formeringar på ett tämligen heterogent
historiskt ã~íÉêá~äI=
graden ~î=
mellan
Üáëíçêáëâí=
î~êáÉê~ê= ÄÉíóÇäáÖí=
material, Ç®ê=
där Öê~ÇÉå=
av áåÑçêã~íáçåëí®íÜÉí=
informationstäthet varierar
betydligt ãÉää~å=
áåÇáîáÇÉêå~K=aÉíí~=áååÉÄ®ê=~íí=ã~íÉêá~äÉí=ã™ëíÉ=çêÖ~åáëÉê~ë=ìíáÑê™å=ëí∏êëí~=ã∏àJ
individerna. Detta innebär att materialet måste organiseras utifrån största möjliga flexibilitet, något som märkningen också erbjuder.
äáÖ~=ÑäÉñáÄáäáíÉíI=å™Öçí=ëçã=ã®êâåáåÖÉå=çÅâë™=ÉêÄàìÇÉêK==
j®êâåáåÖ=ëçã=áåíÉ=~ìíçã~íáëÉê~ë=®ê=Éíí=í®ãäáÖÉå=íáÇë∏Ç~åÇÉ=~êÄÉíÉK=a®êÑ∏ê=
Märkning som inte automatiseras är ett tämligen tidsödande arbete. Därför
â~å=ã~å=Ñê™Ö~=ëáÖ=î~Ç=ëçã=ãçíáîÉê~ê=Éå=ã®êâåáåÖ=~î=ÇÉíí~=ã~íÉêá~ä\=s~êÑ∏ê=áåíÉ=
kan man fråga sig vad som motiverar en märkning av detta material? Varför inte
ÜÉäí=ÉåâÉäí=ã~í~=áå=ÇÉ=ìééÖáÑíÉê=ã~å=ÄÉÜ∏îÉê=Ñ∏ê=~å~äóëÉêå~=á=Éå=êÉä~íáçåëÇ~í~J
helt enkelt mata in de uppgifter man behöver för analyserna i en relationsdataÄ~ë\=ujiJã®êâåáåÖÉå=~î=ã~íÉêá~äÉíI=Ü®îÇ~ê=à~ÖI=ÉêÄàìÇÉê=çëë=ëí∏êêÉ=ÑäÉñáÄáäáíÉí=
bas? XML-märkningen av materialet, hävdar jag, erbjuder oss större flexibilitet
çÅÜ=
och ã∏àäáÖÜÉíÉê=
möjligheter ~íí=
att ÉñéÉêáãÉåíÉê~=
experimentera ãÉÇ=
med çäáâ~=
olika ëä~Ö=
slag ~î=
av ~å~äóëÉê=
analyser çÅÜ=
och éêÉëÉåí~J
presentaíáçåëÑçêãÉêK=bñÉãéÉäîáë=îáë~ê=à~Ö=åÉÇ~å=Üìê=îá=í~Åâ=î~êÉ=ã®êâåáåÖÉå=â~å=ãáÖJ
tionsformer. Exempelvis visar jag nedan hur vi tack vare märkningen kan migrera áåÑçêã~íáçå=
information Ñê™å=
êÉê~=
îóÉêI= Ç®ê=
från íÉñíÉêå~=
texterna Ñ∏ê=
för ~íí=
att âçåëíêìÉê~=
konstruera â~êíçê=
kartor çÅÜ=
och Öê~Ñáëâ~=
grafiska vyer,
där
ã~å=â~å=ëíìÇÉê~=âîáååçêå~ë=å®íîÉêâ=ÖÉåçã=~íí=î®ñä~=
man kan studera kvinnornas nätverk genom att växla ãÉää~å=áåÇáîáÇìÉää~=îóÉê=
mellan individuella vyer
Eâîáåå~åë=ìíâáâëéçëíF=çÅÜ=ÖÉãÉåë~ãã~=îóÉê=EëçÅá~ä~=Ñ®äí=ÉääÉê=çêÖ~åáë~íáçåÉêFK==
(kvinnans utkikspost) och gemensamma vyer (sociala fält eller organisationer).
bå=~åå~å=îáâíáÖ=~åäÉÇåáåÖ=®ê=íáääÖ®åÖäáÖÜÉíÉå=Ç™=ujiJã®êâåáåÖÉå=Ö∏ê=ã~J
En annan viktig anledning är tillgängligheten då XML-märkningen gör mamodifierbart çÅÜ=
flyttbart íáää=
íÉêá~äÉí=
terialet ìíÄóÖÖÄ~êí=
utbyggbart çÅÜ=
och ãçÇáÑáÉêÄ~êí=
och ÇÉëëìíçã=
dessutom ÑäóííÄ~êí=
till ~åÇê~=
andra éä~ííÑçêJ
plattforS
mar, så att andra kan bruka materialet utifrån egna önskemål.6 ==
ã~êI=ë™=~íí=~åÇê~=â~å=Äêìâ~=ã~íÉêá~äÉí=ìíáÑê™å=ÉÖå~=∏åëâÉã™äK

aÉå=éêçëçéçÖê~Ñáëâ~=ãÉíçÇÉå=
Den prosopografiska metoden
h~êä=
tÉêåÉê= ëé™ê~ê=
Karl cÉêÇáå~åÇ=
Ferdinand Werner
prosopografin ëçã=
spårar ìêëéêìåÖÉí=
ursprunget ~î=
av éêçëçéçÖê~Ñáå=
som ÄÉÖêÉéé=
begrepp çÅÜ=
och
metod till 1500-talets Europa som redan då förknippad med iden om att samla
ãÉíçÇ=íáää=NRMMJí~äÉíë=bìêçé~=ëçã=êÉÇ~å=Ç™=Ñ∏êâåáéé~Ç=ãÉÇ=áÇ¨å=çã=~íí=ë~ãä~=
Ñ~âí~=çã=ÄÉê∏ãÇ~=ã®å=á=ÇÉ=ëçÅá~ä~=ÉäáíÉêå~=á=âçääÉâíáî~=ÄáçÖê~ÑáÉêK=mêçëçéçÖê~J
fakta om berömda män i de sociala eliterna i kollektiva biografier. Prosopogra-

======================================================
Q4 =pÉ=íáää=ÉñÉãéÉä=mêçëçéçÖê~éÜó=çÑ=^åÖäçJp~ñçå=båÖä~åÇI=ÜííéWLLïïïKé~ëÉK~ÅKìâLK==
Se till exempel Prosopograpky ofAnglo-Saxon Englanol, http://WWW.pase.ac.uk/.
R5 =ujiI=bñíÉåëáÄäÉ=j~êâìé=i~åÖì~ÖÉI=®ê=Éíí=Ñçêã~í=Ñ∏ê=ä~ÖêáåÖ=çÅÜ=ìíÄóíÉ=~î=Ç~í~=ëçã=®ê=éä~ííÑçêãëJ
XML, Extensible Markup Language, är ett format för lagring och utbyte av data som är plattforms-

çÄÉêçÉåÇÉK=uji=®ê=Ñ∏êÉåâä~í=çÅÜ=Ü®êäÉíí=ìê=ÇÉå=ãóÅâÉí=ãÉê=çãÑ~íí~åÇÉ=çÅÜ=®äÇêÉ=pdjiJëí~åÇ~êJ
oberoende. XML är förenklat och härlett ur den mycket mer omfattande och äldre SGML-standarÇÉå=Efpl=UUTVWNVUSFK=pÉ=îáÇ~êÉ=ÜííéWLLïïïKïPKçêÖLujiL=Ñ∏ê=áåÑçêã~íáçåI=ëéÉÅáÑáâ~íáçåÉê=çÅÜ=íáääJ
den (ISO 8879:1986). Se vidare http://WWW.W3.org/XML/ för information, specifikationer och tilllämpningar. lã=
Om pdji=
ä®ãéåáåÖ~êK=
SGML â~å=
kan ä®ë~ë=
läsas á=
i ëí~åÇ~êÇîÉêâÉíW=
standardverket: `Ü~êäÉë=
Charles cK=
F. dçäÇÑ~êÄI=
Goldfarb, qÜÉ=
Tke pdji=
SGML Ü~åÇÄççâI=
kana'book,
`ä~êÉåÇçåI=lñÑçêÇ=NVVMK=
Clarendon, Oxford 199o.
S6 =pÉ=açå~äÇ=_êç~ÇóI=ÒaÉí=åó~=Ü~åÇÄáÄäáçíÉâÉíÒI=á=_áÄäáçíÉâÉåI=hìäíìêÉå=çÅÜ=ÇÉå=ëçÅá~ä~=áåíÉääáÖÉåëÉåK=
Se Donald Broady, ”Det nya handbiblioteket”, i Biblioteken, Kulturen ock elen sociala intelligensen.
Aktuell
^âíìÉää= forskning
ÑçêëâåáåÖ= áåçã=
inom ÄáÄäáçíÉâëJ=
kiolioteks- çÅÜ=
ock áåÑçêã~íáçåëîÉíÉåëâ~é=
informationsvetenskap EêÉÇK=
(red. i~êë=
Lars e∏ÖäìåÇFK=
Höglund). cçêëâåáåÖëJ
Forskningsê™Çëå®ãåÇÉåLs~äÑêáÇI=d∏íÉÄçêÖ=NVVRI=ééK=UPÓNMTK=
rådsnärnnden/Valfrid, Göteborg 1995, pp. 83-107.
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Ñáå=Ñ∏ÇÇÉë=ìê=Ç™íáÇÉåë=ëíê®î~å=çã=~íí=ë~ãä~=áåI=Ñ∏êíÉÅâå~=çÅÜ=çêÖ~åáëÉê~=~ää=î®êäJ
fin föddes ur dåtidens strävan om att samla in, förteckna och organisera all värlÇÉåë=âìåëâ~éK
dens kunskap.7T=
mê~âíáëâí=ÄÉëí™ê=ãÉíçÇÉå=á=~íí=ëóëíÉã~íáëâí=ë~ãä~=áå=çãÑ~íí~åÇÉ=áåÑçêã~íáçå=
Praktiskt består metoden i att systematiskt samla in omfattande information
för Var
i
çã=
î~ê= çÅÜ=
om ÖÉãÉåë~ãã~=
gemensamma â~ê~âí®êáëíáâ~=
karaktäristika çÅÜ=
och íáääÖ™åÖ~ê=
tillgångar Ñ∏ê=
och Éå=
en ~î=
av áåÇáîáÇÉêå~=
individerna á=
ìêî~äÉíK=aÉåå~=áåÑçêã~íáçå=~åî®åÇë=ëÉÇ~å=Ñ∏ê=~íí=ìåÇÉêë∏â~=ÖêìééÉê=~î=áåÇáîáJ
urvalet. Denna information används sedan för att undersöka grupper av indiviÇÉê=ëçã=Ü~ê=å™Öçí=ÖÉãÉåë~ãíI=~åíáåÖÉå=îÉêâë~ãã~=áåçã=Éíí=ëéÉÅáÑáâí=Ñ®äí=ÉääÉê=
der som har något gemensamt, antingen verksamma inom ett specifikt fält eller
îÉêâë~ãã~=ìåÇÉê=Éå=îáëë=íáÇëéÉêáçÇK
verksamma
under en viss tidsperiod.8U=qÉêãÉå=éêçëçéçÖê~Ñá=ÄÉëâêáîÉê=~ääíë™=Ä™ÇÉ=
Termen prosopografi beskriver alltså både
ëà®äî~=
metoden çÅÜ=
resultatet, ÇÉå=
informationen
själva ãÉíçÇÉå=
och êÉëìäí~íÉíI=
den áåë~ãä~ÇÉ=
insamlade çÅÜ=
och çêÖ~åáëÉê~ÇÉ=
organiserade áåÑçêã~íáçåÉå=
resulterar á=i Éå=
Broadys ÇÉÑáåáíáçå=
ëçã=
som êÉëìäíÉê~ê=
en éêçëçéçÖê~ÑáK=
prosopografi. f=
I açå~äÇ=
Donald _êç~Çóë=
definition ~î=
av éêçëçéçÖê~Ñá=
prosopografi
inom ÇÉå=
traditionen ÄÉíçå~ë=
fältets ÜáJ
áåçã=
den Ñê~åëâ~=
franska ëçÅáçäçÖáëâ~=
sociologiska íê~ÇáíáçåÉå=
betonas ë®êëâáäí=
särskilt ~íí=
att ÇÉí=
det ®ê=
är Ñ®äíÉíë=
hiëíçêá~=çÅÜ=ëíêìâíìê=ëçã=ëíìÇÉê~ëI=áåíÉ=áåÇáîáÇÉå=éÉê=ëÉK
storia och struktur som studeras, inte individen per se.9V==
NM=
bå=
En ~åå~åI=
annan, ãÉå=
men ëå~êäáâI=
snarlik, ÇÉÑáåáíáçå=
definition ëî~ê~ê=
svarar ÜáëíçêáâÉêå=
historikern i~ïêÉåÅÉ=
Lawrence píçåÉ=
Stone Ñ∏êK
för.10
Broady ëâêáîÉê=
p™î®ä=
Såväl píçåÉ=
Stone ëçã=
som _êç~Çó=
skriver çã=
om å∏Çî®åÇáÖÜÉíÉå=
nödvändigheten ~î=
av ~íí=
att áëçäÉê~=
isolera Éíí=
ett ëçÅá~äí=
socialt
ë~ãã~åÜ~åÖ=ëçã=ëâ~ää=ëíìÇÉê~ë=EÒÑáÉäÇÒ=êÉëéÉâíáîÉ=ÒìåáîÉêëÉÒF=ë~ãí=~íí=ÇÉ=ìééJ
sammanhang som skall studeras (”field” respektive ”universe”) samt att de uppÖáÑíÉê=ëçã=ë~ãä~ë=áå=ëâ~ää=î~ê~=ÉåÜÉíäáÖ~=çÅÜ=ëéÉÖä~=áåÇáîáÇÉêå~ë=äáîëÄ~åçêI=ÉÖÉåJ
gifter som samlas in skall vara enhetliga och spegla individernas livsbanor, egenëâ~éÉê=çÅÜ=íáääÖ™åÖ~êK=qáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=píçåÉ=ÄÉíçå~ê=_êç~Çó=ÇÉí=ëéÉÅáÑáâ~=ëóãJ
skaper och tillgångar. Till skillnad från Stone betonar Broady det specifika symÄçäáëâ~=â~éáí~äÉí=çÅÜ=ëí®ääåáåÖëí~Ö~åÇÉå=á=Ñê™Öçê=~î=ÄÉíóÇÉäëÉ=áåçã=Éíí=îáëëí=Ñ®äíK==
boliska kapitalet och ställningstaganden i frågor av betydelse inom ett visst fält.
mêçëçéçÖê~ÑÉåë=áåíêÉëëÉ=äáÖÖÉê=~ääíë™=áåíÉ=á=~íí=ëíìÇÉê~=ÉåëâáäÇ~=áåÇáîáÇÉê=ìí~å=
Prosopografens intresse ligger alltså inte i att studera enskilda individer utan
ÇÉí=®ê=ëçÅá~ä~=ëíêìâíìêÉê=çÅÜ=Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê=ëçã=®ê=á=ÑçâìëK=aÉíí~=ãÉÇÑ∏ê=~íí=â~íÉJ
det är sociala strukturer och förändringar som är i fokus. Detta medför att kategorierna ibland behöver modifieras eller förenklas för att en heltäckande insamÖçêáÉêå~=áÄä~åÇ=ÄÉÜ∏îÉê=ãçÇáÑáÉê~ë=ÉääÉê=Ñ∏êÉåâä~ë=Ñ∏ê=~íí=Éå=ÜÉäí®Åâ~åÇÉ=áåë~ãJ
äáåÖ=ëâ~ää=Ääá=ã∏àäáÖK=pçã=Éíí=ÉñÉãéÉä=â~å=å®ãå~ë=~íí=á=ÒcçêãÉêáåÖ=Ñ∏ê=çÑÑÉåíJ
ling skall bli möjlig. Som ett exempel kan nämnas att i ”Formering för offentlighet” ë~ãä~ÇÉë=
samlades ìééÖáÑíÉê=
äáÖÜÉíÒ=
óêâÉëâ~êêá®ê= áå=
îáëë~=
uppgifter çã=
om âîáååçêå~ë=
kvinnornas Ñ®ÇÉêë=
fäders yrkeskarriär
in ÉåäáÖí=
enligt vissa
mätpunkter á=
kvinnans äáîW=
hon var
ã®íéìåâíÉê=
î~ê= NM=
i âîáåå~åë=
liv: k®ê=
När âîáåå~å=
kvinnan Ñ∏ÇÇÉëI=
föddes, å®ê=
när Üçå=
10 ™êI=
år, å®ê=
när Üçå=
hon
flyttade ÜÉãáÑê™å=ë~ãí=Ü∏àÇéìåâíÉå=
i Ñ~ÇÉêåë=
faderns yrkeskarriär.
Ñäóíí~ÇÉ=
óêâÉëâ~êêá®êK= jÉå=
îáë~ÇÉ= ëáÖ=
hemifrån samt höjdpunkten á=
Men ÇÉí=
det visade
sig
~íí=ÉåÜÉíäáÖ~=Ç~í~=áåíÉ=ÖáÅâ=~íí=ìééÄêáåÖ~=Ñ∏ê=ÇÉëë~=ã®íéìåâíÉê=Ää~åÇ=ÑäÉêí~äÉí=~î=
att enhetliga data inte gick att uppbringa för dessa mätpunkter bland flertalet av
faderns Ü∏àÇéìåâí=
höjdpunkt á=i yrkeskarriären
âîáååçêå~K=
óêâÉëâ~êêá®êÉå=
kvinnorna. a®êÑ∏ê=
Därför ~åî®åÇë=
används áëí®ääÉí=
istället ÉåÇ~ëí=
endast Ñ~ÇÉêåë=
NN==
ëçã=Éå=áåÇáâ~íçê=Ñ∏ê=âîáååçêå~ë=ëçÅá~ä~=ìêëéêìåÖK
som en indikator för kvinnornas sociala ursprung.11
hä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=~î=ÉÖÉåëâ~éÉê=çÅÜ=íáääÖ™åÖ~ê=Ñ∏ê=áåÇáîáÇÉê=á=Éå=éêçëçéçÖê~Ñá=®ê=
Klassificering av egenskaper och tillgångar för individer i en prosopografi är
ë®êëâáäí=
individ çÑí~ëí=
tillhör Éíí=
särskilt éêçÄäÉã~íáëâí=
problematiskt Ç™=
då Éå=
en çÅÜ=
och ë~ãã~=
samma áåÇáîáÇ=
oftast íáääÜ∏ê=
ett ÑäÉêí~ä=
flertal çäáâ~=
olika
NO= bíí=
Ett ãóÅâÉí=
ëçÅá~ä~=
sociala ë~ãã~åÜ~åÖ=
sammanhang ëçã=
som ÇÉëëìíçã=
dessutom Ñ∏ê®åÇê~ë=
förändras ∏îÉê=
över íáÇK
tid.12
mycket âçåâêÉí=
konkret
âä~ëëáÑáÅÉêáåÖëéêçÄäÉã=
óêâÉëîÉêâë~ãÜÉíK=
klassificeringsproblem á=i ÇÉåå~=
denna éêçëçéçÖê~Ñá=
prosopografi ®ê=
är âîáååçêå~ë=
kvinnornas yrkesverksamhet.
======================================================
T7 =h~êä=cÉêÇáå~åÇ=tÉêåÉêI=Â=iÛ~ééçêí=ÇÉ=ä~=éêçëçéçÖê~éÜáÉ=¶=äÛÜáëíçáêÉ=ëçÅá~äÉ=ÇÉë=¨äáíÉëÛ=ÊI=á=hÉ~íëJ
Karl Ferdinand Werner, « L,apport de la prosopographie à lihistoire sociale des e'lites, », i Keats-

oçÜ~å=EbÇKF=c~ãáäó=qêÉÉëI=tççÇÄêáÇÖÉI=NVVTI=ééK=NÓON=Eëëâ=ééK=QÓRFK==
Rohan (Ed.) Family Trees, Woodbridge, 1997, pp. 1-21 (ssk pp. 4-5).
U8 =c∏ê=
metoddiskussioner i ~åâåóíåáåÖ=
^ÖåÉí~= iáåå¨=
För ãÉíçÇÇáëâìëëáçåÉê=á=
anknytning íáää=
till éêçàÉâíÉíI=
projektet, ëÉ=
se Agneta
Linné C=
öl hÉêëíáå=
Kerstin pâçÖJ£ëíäáå=
Skog-Östlin EoÉÇKFI=
(Red),

_áçÖê~Ñá=çÅÜ=âçääÉâíáîÄáçÖê~Ñá=ëçã=Üáëíçêáëâ=ãÉíçÇI=cçêìã=Ñ∏ê=éÉÇ~ÖçÖáëâ=Üáëíçêá~I=rééë~ä~=OMMNK=
Biografi oc/o kollektiobiograﬁ som historisk metod Forum för pedagogisk historia, Uppsala 2001.
V9 =açå~äÇ=
Donald _êç~ÇóI=
prosopography. aÉÑáåáíáçå=
mçÉíáÅëI= EPMF=
Broady, ÒcêÉåÅÜ=
”French éêçëçéçÖê~éÜóK=
Definition ~åÇ=
and ëìÖÖÉëíÉÇ=
suggested êÉ~ÇáåÖëÒI=
readings”, á=i Poetics,
(30)

2002, pp. 381-385 (definition, pp. 381-382).
OMMOI=ééK=PUNÓPUR=EÇÉÑáåáíáçåI=ééK=PUNÓPUOFK==
NM
10 =i~ïêÉåÅÉ=
eáëíçêáÅ~ä=
Lawrence píçåÉI=
Stone, ÒmêçëçéçÖê~éÜóÒI=
”Prosopography”, á=
i cÉäáñ=
Felix dáäÄÉêí=
Gilbert C=
86 píÉéÜÉå=
Stephen oK=
R. dê~ìÄ~êÇ=
Graubard EbÇëKFI=
(Eds.), Historical

píìÇáÉë=qçÇ~óI=kçêíçåI=kÉï=vçêâ=NVTOI=ééK=NMTÓNQM=EÇÉÑáåáíáçåI=éK=NMTFK==
Studies Today, Norton, New York 1972, pp. 107-140 (definition, p. 107).

11 =c∏ê=Ñ®ÇÉêå~ë=ëçÅá~ä~=âä~ëëáÑáÅÉêáåÖI=ëÉ=iÉåå~êí=qÜçêëÉääI=ÒaÉå=ëîÉåëâ~=é~êå~ëëÉåë=ÚÇÉãçâê~íáëÉêáåÖÛ=
NN
För fädernas sociala klassificering, se Lennart Thorsell, ”Den svenska parnassens (demokratisering,
folkliga ÄáäÇåáåÖëî®Ö~êå~ÒI=
bildningsvägarna”, bå=
En ÄáäÇåáåÖëëçÅáçäçÖáëâ=
bildningssociologisk ëíìÇáÉ=
svenska Ñ∏êÑ~íí~êâ™êÉå=
çÅÜ=
och ÇÉ=
de ÑçäâäáÖ~=
studie ~î=
av ÇÉå=
den ëîÉåëâ~=
författarkåren
NUUMÓNVRQ=ãÉÇ=éÉÇ~ÖçÖáâÜáëíçêáëâ~=éÉêëéÉâíáîI=á=p~ãä~êÉåI=rééë~ä~=NVRUI=ééK=RPÓNPRK=
1880-1954 med pedagogikhistoriska perspektiv, i Samlaren, Uppsala 1958, pp. 53-135.
12 =píçåÉI=çéK=ÅáíK=NVTOI=éK=NONK==
NO
Stone, op. cit. 1972, p. 121.
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Del VI:
VI: Digital
Digital Litteratur
Litteratur
Del

båäáÖí=
Enligt Ç™íáÇÉåë=
efter ã~åäáÖ=
manlig
dåtidens âä~ëëáÑáÅÉêáåÖ~ê=
klassificeringar â~íÉÖçêáëÉê~ÇÉë=
kategoriserades ëçÅá~ä~=
sociala ÜáÉê~êâáÉê=
hierarkier ÉÑíÉê=
îÉêâë~ãÜÉí= çÅÜ=
î®Ö= ìí=
Verksamhet
och áåíÉ=
inte ÉÑíÉê=
efter âîáååçê=
kvinnor é™=
på väg
ut á=i çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉåK=
offentligheten. bå=
En ãÉåáåÖëÑìää=
meningsfull
fungerande âä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=
materialet ëçã=
çÅÜ=
och ÑìåÖÉê~åÇÉ=
klassificering -Ó= Ñ∏ê=
för ë™î®ä=
såväl ÇÉí=
det ~âíìÉää~=
aktuella ã~íÉêá~äÉí=
som Ñ∏ê=
för ÇÉå=
den
íáÇëéÉêáçÇ=ëçã=ëíìÇÉê~ë=Ó=®ê=ÉëëÉåíáÉääí=Ñ∏ê=ìíÑ~ääÉíK=a®êÑ∏ê=Ü~ê=îá=Ñ∏ê=âîáååçêå~=
tidsperiod som studeras är essentiellt för utfallet. Därför har Vi för kvinnorna
NPI=ÇÉäë=ìíÑçêJ
ëà®äî~=ÇÉäë=ãçÇáÑáÉê~í=ÇÉå=ëçÅá~ä~=âä~ëëáÑáÅÉêáåÖ=qÜçêëÉää=~åî®åÇÉê
själva dels modifierat den sociala klassificering Thorsell använder13,
dels utforã~í=ÉÖå~=â~íÉÖçêáÉê=ëçã=ëéÉÖä~ê=ÇÉí=~âíìÉää~=ã~íÉêá~äÉíK=f=ÇÉå=äçâ~ä~=âä~ëëáÑáÅÉJ
mat egna kategorier som speglar det aktuella materialet. I den lokala klassificeringen ÇáÑÑÉêÉåíáÉê~ë=
publicister Ñê™å=
från ∏îêáÖ~=
êáåÖÉå=
îÉêâë~ãã~=
differentieras íáää=
till ÉñÉãéÉä=
exempel éìÄäáÅáëíÉê=
övriga âîáååçê=
kvinnor verksamma
áåçã=âìäíìêëÑ®êÉåI=ëâçäÖêìåÇ~êÉ=Ñê™å=~åÇê~=ÅÜÉÑëÄÉÑ~ííåáåÖ~êI=ë~ãí=ëçÅá~äí=îÉêâJ
inom kultursfären, skolgrundare från andra chefsbefattningar, samt socialt verkë~ãã~=âîáååçê=Ñê™å=âîáååçê=ëçã=íáíìäÉê~ë=ÉåäáÖí=Ä∏êÇ=ÉääÉê=ÖáÑíÉêã™äK==
samma kvinnor från kvinnor som tituleras enligt börd eller giftermål.
Det finns dock skillnader mellan uppbyggnaden och användningar av prosoaÉí=Ñáååë=ÇçÅâ=ëâáääå~ÇÉê=ãÉää~å=ìééÄóÖÖå~ÇÉå=çÅÜ=~åî®åÇåáåÖ~ê=~î=éêçëçJ
éçÖê~ÑáÉê=áåçã=çäáâ~=ÑçêëâåáåÖëçãê™ÇÉåK=pçã=Éíí=óííÉêäáÖ~êÉ=ÉñÉãéÉä=â~å=å®ãJ
pograﬁer inom olika forskningsområden. Som ett ytterligare exempel kan nämå~ë=
îáÇ= `ÉåíêÉ=
Ñçê=
nas íî™=
två íî®êîÉíÉåëâ~éäáÖ~=
tvärvetenskapliga éêçàÉâí=
projekt çÅÜ=
och éêçëçéçÖê~Ñáëâ~=
prosopograf1ska Ç~í~Ä~ëÉê=
databaser vid
Centre for
`çãéìíáåÖ=áå=íÜÉ=eìã~åáíáÉë=îáÇ=háåÖë=`çääÉÖÉ=á=içåÇçå=çã=Äóë~åíáåëâ~=êáâÉí=
Computing in t/Je Humanities vid Kings College i London om bysantinska riket
NQ= aÉëë~=
çÅÜ=
och ÇÉí=
det ~åÖäçë~ñáëâ~=
anglosaxiska båÖä~åÇK
England.14
Dessa éêçëçéçÖê~ÑáÉê=
prosopografler ®ê=
är ìééÄóÖÖÇ~=
uppbyggda ÉåäáÖí=
enligt Éå=
en
ëéÉÅáÑáâ=
Ñ~ÅíçáÇëK= Fuetoiels
c~ÅíçáÇë= ëóÑí~ê=
speciflk éêáåÅáéI=
princip, å™Öçí=
något ëçã=
som â~ää~ë=
kallas Ñ∏ê=
för ﬂzetoiels.
syftar íáää=
till ~íí=
att çêÖ~åáëÉê~=
organisera
Ç~í~=
îáÇ= ÇÉåå~=
data ÉåäáÖí=
enligt Ñ∏äà~åÇÉ=
följande éêáåÅáéW=
princip: aÉåå~=
Denna â®ää~=
källa vid
elennu íáÇéìåâí=
tielpun/et Ü®îÇ~ê=
hävdar ÇÉíí~=
elettu çã=
om
är ÇÉí=
inte ~å~äóëÉê=
ÇÉåå~=
éÉêëçåKNR= e®ê=
olennu person.15
Här ®ê=
det ~ääíë™=
alltså áåíÉ=
analyser ~î=
av ~ÖÖêÉÖÉê~ÇÉ=
aggregerade Ç~í~=
data ëçã=
som ®ê=
är ÇÉí=
det
främsta áåíêÉëëÉí=
är ÜìîìÇë~âÉåK=
huvudsaken. aÉëë~=
Ñê®ãëí~=
intresset ìí~å=
utan ÇÉí=
det ®ê=
är â®ääçêå~=
källorna ëçã=
som ®ê=
Dessa çêÖ~åáëÉê~ÇÉ=
organiserade
med çäáâ~=
çÅÜ=
Ñ~ÅíçáÇë= ÑìåÖÉê~ê=
îÉêâíóÖ= Ñ∏ê=
och ë~ãã~åä®åâ~ÇÉ=
sammanlänkade fuetoiels
fungerar Ç®êãÉÇ=
därmed ëçã=
som verktyg
för ~íí=
att ãÉÇ=
olika
individers áÇÉåíáíÉíI=
ã™íí=
mått ~î=
av ë®âÉêÜÉí=
säkerhet âìåå~=
kunna Ñ~ëíëí®ää~I=
fastställa, ÉääÉê=
eller ìíÉëäìí~I=
utesluta, Üáëíçêáëâ~=
historiska áåÇáîáÇÉêë=
identitet,
levnadsbanor, verksamhet,
äÉîå~ÇëÄ~åçêI=
îÉêâë~ãÜÉíI= ëçÅá~ä~=
î®J
sociala å®íîÉêâ=
nätverk çÅÜ=
och ∏ÇÉåK=
öden. oÉëìäí~íÉí=
Resultatet Ääáê=
blir ÇçÅâ=
dock väëÉåíäáÖÉå=ÇÉíë~ãã~=ëçã=Éå=ãÉê=ëçÅáçäçÖáëâí=áåêáâí~Ç=éêçëçéçÖê~ÑáI=Ç™=ÇÉ=çî~å=
sentligen detsamma som en mer sociologiskt inriktad prosopografl, då de ovan
om individers egenskaper
å®ãåÇ~=Ç~í~Ä~ëÉêå~=áååÉÜ™ääÉê=ÇÉí~äàÉê~ÇÉ=ìééÖáÑíÉê=
nämnda databaserna innehåller detaljerade uppgifter çã=áåÇáîáÇÉêë=ÉÖÉåëâ~éÉê=
çÅÜ=íáääÖ™åÖ~ê=çã=®å=ãÉÇ=ãÉê=î®äÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ=â®ääçêK=c∏ê=ÇÉå=ãÉê=ëçÅáçäçJ
och tillgångar om än med mer väldokumenterade källor. För den mer socioloÖáëâí=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=®ê=~ÖÖêÉÖ~íÉå=~î=â~ê~âí®êáëíáâ~=çÅÜ=~å~äóëÉê=Ç®ê~î=ÇÉí=éêáã®ê~=
giskt intresserade är aggregaten av karaktäristika och analyser därav det primära
çÅÜ=áåíÉ=á=Ñ∏êëí~=Ü~åÇ=~å~äóëÉê=~î=â®ääçêå~K=l~îëÉíí=ÑçêëâåáåÖëçãê™ÇÉ=ÉääÉê=îáäJ
och inte i första hand analyser av källorna. Oavsett forskningsområde eller vilâÉå=íáÇëéÉêáçÇ=ëçã=ëíìÇÉê~ë=â~å=îá=~ääíë™=ëÉ=~íí=ëà®äî~=íÉâåáâÉå=®ê=äáâ~êí~Ç=çÅÜ=~íí=
ken tidsperiod som studeras kan vi alltså se att själva tekniken är likartad och att
ëâáääå~ÇÉå=ÄÉëí™ê=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=á=ëóÑíÉí=ãÉÇI=çÅÜ=~åî®åÇåáåÖÉå=~îI=éêçëçéçÖê~ÑáåK==
skillnaden består framförallt i syftet med, och användningen av, prosopografin.

lã=ã®êâåáåÖ=~î=íÉñíÉêå~=
Om märkning av texterna
jÉÇ=Üà®äé=~î=ã®êâåáåÖ=~î=íÉñí=Ö™ê=ÇÉí=~íí=ëâáäà~=é™=ëà®äî~=áååÉÜ™ääÉí=çÅÜ=Üìê=
Med hjälp av märkning av text går det att skilja på själva innehållet och hur
áååÉÜ™ääÉí=
îÉêâíóÖ= ëçã=
innehållet ëÉÇ~å=
sedan çêÖ~åáëÉê~ëI=
organiseras, éêÉëÉåíÉê~ë=
presenteras çÅÜ=
och ~åî®åÇëK=
används. aÉí=
Det verktyg
som ~åJ
anär ÇÉí=
är
î®åíë= Ü®ê=
ujiJÑçêã~íÉíK= bÑíÉêëçã=
ujiJÑáäÉê= ®ê=
vänts
här ®ê=
det éä~ííÑçêãëçÄÉêçÉåÇÉ=
plattformsoberoende XML-formatet.
Eftersom XML-filer
======================================================
NP
13 =qÜçêëÉääI=çéK=ÅáíK=NVRUI=éK=UVK==
Thorsell, op. cit. 1958, p. 89.

14=pÉ=ÜííéWLLïïïKâÅäK~ÅKìâLëÅÜççäëLÜìã~åáíáÉëLÅÅÜLêÉëÉ~êÅÜ=Ñ∏ê=îáÇ~êÉ=áåÑçêã~íáçå=çÅÜ=ä®åâ~ê=íáää=
NQ
Se httpz//WWW.kcl.ac.uk/schools/humanities/cch/research för vidare information och länkar till

mêçëçéçÖê~éÜó= çÑ=
bãéáêÉ= ë~ãí=
mêçëéçéçÖê~éÜó= çÑ=
^åÖäçJp~ñçå= Englund,
båÖä~åÇI=
Prosopography
of íÜÉ=
t/oe _óò~åíáåÉ=
Byzuntine Empire
samt Prospopogrup/oy
of Anglo-Suxon
ÜííéWLLïïïKé~ëÉK~ÅKìâLK==
http://WWW.pase.ac.uk/.
NR
15 =c∏ê=Éå=ìíÑ∏êäáÖ=ÄÉëâêáîåáåÖ=~î=Ç~í~Ä~ëÉåë=éêáåÅáéÉêI=ìééÄóÖÖå~Ç=çÅÜ=~åî®åÇåáåÖ~êI=ëÉW=gçÜå=
För en utförlig beskrivning av databasens principer, uppbyggnad och användningar, se: John
Bradley C=
_ê~ÇäÉó=
qÜÉ=
öC e~êçäÇ=
Harold pÜçêíI=
Short, ÒrëáåÖ=
”Using cçêã~ä=
Formal píêìÅíìêÉë=
Structures íç=
to `êÉ~íÉ=
Create `çãéäÉñ=
Complex oÉä~íáçåëÜáéëK=
Relationships. The
mêçëçéçÖê~éÜó=
^= Å~ëÉ=
Prosopography çÑ=
of íÜÉ=
the _óò~åíáåÉK=
Byzantine. A
case píìÇóÒI=
Study”, á=i hKpK_=
K.S.B hÉ~íëJoçÜ~å=
Keats-Rohan EbÇKFI=oÉëçìêÅáåÖ=
(Ed), Resourcing pçìêÅÉëI=
Sources,
mêçëçéçÖê~éÜáÅ~=Éí=dÉåÉ~äçÖáÅ~I=îçäK=TI=lñÑçêÇ=OMMOI=ééK=PÓONK=
Prosopographica et Genealogica, vol. 7, Oxford 2oo2, pp. 3-21.
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Del

î~åäáÖ~= íÉñíÑáäÉê=
eller éêçJ
provanliga
textfiler â~å=
kan ÇÉ=
de ä®ë~ë=
läsas çÅÜ=
och ëâêáî~ë=
skrivas ìí~å=
utan ë®êëâáäÇ~=
särskilda Üà®äéãÉÇÉä=
hjälpmedel ÉääÉê=
Öê~ã=ãÉå=®îÉå=ÄÉ~êÄÉí~ë=çÅÜ=ëíêìâíìêÉê~ë=ãÉÇ=Üà®äé=~î=çäáâ~=îÉêâíóÖK=aÉëëJ
gram men även bearbetas och struktureras med hjälp av olika verktyg. Dessìíçã=®ê=ujiJÑçêã~íÉí=Éíí=ÇçâìãÉåíÑçêã~í=ëçã=â~å=ÇÉÑáåáÉê~ë=~î=îÉã=ëçã=
utom är XML-formatet ett dokumentformat som kan definieras av vem som
ÜÉäëíK=j™åÖ~=áåëÉê=ÇçÅâ=~íí=ÇÉí=®ê=ëã~êí~êÉ=~íí=~åî®åÇ~=îÉÇÉêí~Öå~=ÇÉÑáåáíáçJ
helst. Många inser dock att det är smartare att använda vedertagna definitioåÉê=
om Üìê=
hur Ç~í~=
ner çã=
data ëâ~ää=
skall íçäâ~ë=
tolkas á=i ëí®ääÉí=
stället Ñ∏ê=
för ~íí=
att âå™é~=
knåpa áÜçé=
ihop ëáå=
sin ÉÖÉå=
egen ÇÉÑáåáíáçåK=
definition.
lÑí~ëí=
Oftast ~åî®åÇë=
används Ç®êÑ∏ê=
därför ÇÉÑáåáíáçåÉê=
definitioner çÅÜ=
och ÇçâìãÉåíãçÇÉääÉê=
dokumentmodeller ëçã=
som ~åí~Öáíë=
antagits ~î=
av
NS=aÉíí~=Ö∏ê=~íí=ã~å=ëÉÇ~å=
çêÖ~åáë~íáçåÉê=áåçã=ÇÉí=~âíìÉää~=âìåëâ~éëçãê™ÇÉíK
organisationer inom det aktuella kunskapsområdet.16
Detta gör att man sedan
â~å=
modell. aÉå=
kan íçäâ~I=
tolka, ä~Öê~=
lagra çÅÜ=
och ìíÄóí~=
utbyta Ç~í~=
data ÉåäáÖí=
enligt Éå=
en ÖÉãÉåë~ã=
gemensam ãçÇÉääK=
Den Ñê®ãëí~=
främsta
märkning çÅÜ=
inom Üìã~åáçê~=
humaniora çÅÜ=
ëí~åÇ~êÇÉå=
standarden Ñ∏ê=
för ã®êâåáåÖ=
och ìíÄóíÉ=
utbyte ~î=
av íÉñíã~íÉêá~ä=
textmaterial áåçã=
och
NT= ëçã=
ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=
qÉñí= båÅçÇáåÖ=
samhällsvetenskap ®ê=
är Text
Encoding fåáíáíáîÉ
Inititive17
som ìí~êÄÉí~í=
utarbetat çÅÜ=
och çã~êÄÉí~í=
omarbetat
riktlinjer sedan 1987, då ett trettiotal ledande forskare inom Humanities ComêáâíäáåàÉê=ëÉÇ~å=NVUTI=Ç™=Éíí=íêÉííáçí~ä=äÉÇ~åÇÉ=Ñçêëâ~êÉ=áåçã=eìã~åáíáÉë=`çãJ
éìíáåÖ=íê®ÑÑ~ÇÉë=Ñ∏ê=~íí=ìí~êÄÉí~=ãÉíçÇçäçÖáëâ~=éêáåÅáéÉê=Ñ∏ê=ä~ÖêáåÖ=çÅÜ=ìíÄóíÉ=
puting
träffades för att utarbeta metodologiska principer för lagring och utbyte
NU==
~î=Ç~í~=áåçã=Üìã~åáëíáëâ=ÑçêëâåáåÖK
av data inom humanistisk forskning.18
bíí=îáâíáÖí=ëóÑíÉ=ãÉÇ=çêÖ~åáëÉêáåÖÉå=~î=áååÉÜ™ääÉí=çÅÜ=ÄÉ~êÄÉíåáåÖÉå=~î=ÇÉí=
Ett viktigt syfte med organiseringen av innehållet och bearbetningen av det
här aktuella textmaterialet - som består av dels detaljerade kapitalbeskrivningar
Ü®ê=~âíìÉää~=íÉñíã~íÉêá~äÉí=Ó=ëçã=ÄÉëí™ê=~î=ÇÉäë=ÇÉí~äàÉê~ÇÉ=â~éáí~äÄÉëâêáîåáåÖ~ê=
~î=
av NMM=
Ioo ëíçÅâÜçäãëâîáååçêI=
stockholmskvinnor, ÇÉäë=
dels ÉñÅÉêéíÉê=
excerpter ìê=
ur íî™=
två ë~ãíáÇ~=
samtida ÄáçÖê~Ñáëâ~=
biografiska ìééëä~ÖëJ
uppslagsNV= Ä∏ÅâÉê
Ó= ®ê=
î~ê~= ãçÇáÑáÉêÄ~êíI=
är ~íí=
modifierbart, ìíÄóÖÖÄ~êí=
böcker19
att ÇÉí=
det ëâ~ää=
skall vara
utbyggbart çÅÜ=
och éä~ííÑçêãëçÄÉêçJ
plattformsoberohar varit
ÉåÇÉK=
î~êáí= ~íí=
ende. j™äë®ííåáåÖÉå=
Målsättningen Ü~ê=
att ã~ñáãÉê~=
maximera ã∏àäáÖÜÉíÉêå~=
möjligheterna Ñ∏ê=
för ã™åÖ~=
många çäáâ~=
olika
í®åâÄ~ê~=~åî®åÇåáåÖ~ê=ë~ãíáÇáÖí=ëçã=ã~íÉêá~äÉí=ëâ~ää=âìåå~=~åî®åÇ~ë=~î=ë™î®ä=
tänkbara användningar samtidigt som materialet skall kunna användas av såväl
ÉñéÉêíÉê=ëçã=åçîáëÉêK==
experter som noviser.
j®êâåáåÖÉå=
Märkningen íáääÑ∏ê=
tillför áåÑçêã~íáçå=
information çã=
om ë™î®ä=
såväl íÉñíÉåë=
textens ëíêìâíìê=
struktur EëíóÅâÉåI=
(stycken, êìÄêáâÉê=
rubriker
çÅÜ=ÇóäáâíF=ëçã=ÇÉí=áååÉÜ™ääëäáÖ~I=ÇÉí=îáää=ë®Ö~=ÇÉå=áåÑçêã~íáçå=îá=îáää=âìåå~=ÉñJ
och dylikt) som det innehållsliga, det vill säga den information vi vill kunna exíê~ÜÉê~=ìê=íÉñíÉêå~K=lã=ÇÉ=ã™åÖ~=Ñ∏êÇÉä~êå~=ãÉÇ=çÅÜ=~åî®åÇåáåÖëçãê™ÇÉå~=Ñ∏ê=
trahera ur texterna. Om de många fördelarna med och användningsområdena för
OM=Ç®ê=Ü~å=Ää~åÇ=~åå~í=
ã®êâí~=íÉñíÉê=ëâêáîÉê=açå~äÇ=çã=á=aÉí=åó~=Ü~åÇÄáÄäáçíÉâÉíI
märkta texter skriver Donald om i Det nya hana'hihlioteket,20
där han bland annat
äóÑíÉê=Ñê~ã=ÇÉí=Ñ~âíìã=~íí=pdjiJã®êâí~=íÉñíÑáäÉê=â~å=ÑìåÖÉê~=ëçã=Ç~í~Ä~ëÉêK==
lyfter fram det faktum att SGML-märkta textfiler kan fungera som databaser.
fåå~å=ëà®äî~=ã®êâåáåÖë~êÄÉíÉí=é™Ä∏êà~ÇÉë=ÑçêãìäÉê~ÇÉë=å™Öê~=äçâ~ä~=éêáåÅáJ
Innan själva märkningsarbetet påbörjades formulerades några lokala princiéÉê=Ñ∏ê=Üìê=àìëí=ÇÉíí~=áååÉÜ™ää=ëâìääÉ=çêÖ~åáëÉê~ë=çÅÜ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=îáäâ~=éêáåJ
per för hur just detta innehåll skulle organiseras och med hjälp av vilka prinÅáéÉê=ã®êâåáåÖÉå=ëâìääÉ=ëâÉK=aÉëë~=éêáåÅáéÉê=â~å=ë~ãã~åÑ~íí~ë=á=Ñóê~=ÜìîìÇJ
ciper märkningen skulle ske. Dessa principer kan sammanfattas i fyra huvud======================================================
NS
16 =p™Ç~å~=
i Éå=
en açÅìãÉåí=
Document Type
Definition EaqaF=
(DTD)
î~äáÇÉêáåÖëãçÇÉääÉê= ÄÉëâêáîë=
qóéÉ= aÉÑáåáíáçå=
Sådana ÇÉÑáåáíáçåÉê=
definitioner çÅÜ=
och valideringsmodeller
beskrivs á=

eller i ”schemas” som till exempel XML-schema eller RELAX NG. Dessa schemata är verktyg för att
ÉääÉê=á=ÒëÅÜÉã~ëÒ=ëçã=íáää=ÉñÉãéÉä=ujiJëÅÜÉã~=ÉääÉê=obi^u=kdK=aÉëë~=ëÅÜÉã~í~=®ê=îÉêâíóÖ=Ñ∏ê=~íí=
ÄÉëâêáî~=ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê=çÅÜ=Ñ∏êÉëâêáÑíÉê=∏îÉê=íKÉñK=ÇçâìãÉåíÉíë=ëíêìâíìêI=Üìê=ãçÇÉääÉåë=âçãéçåÉåíÉê=
beskriva begränsningar och föreskrifter över t.ex. dokumentets struktur, hur modellens komponenter
ëâ~ää=âçãÄáåÉê~ëI=ë~ãí=îáäâ~=Ç~í~íóéÉê=çÅÜ=~ííêáÄìí=ëçã=Ñ™ê=~åî®åÇ~ëK==
skall kombineras, samt vilka datatyper och attribut som får användas.
NT
17 =qÉñí=båÅçÇáåÖ=fåáíá~íáîÉ=®ê=Éå=áåíÉêå~íáçåÉää=çêÖ~åáë~íáçå=çÅÜ=Éå=ëí~åÇ~êÇ=Ñ∏ê=ÇáÖáí~ä~=ìíÖ™îçê=
Text Encoding Initiative är en internationell organisation och en standard för digitala utgåvor
och
~î=
av äáííÉê®ê~=
litterära çÅÜ=
och äáåÖîáëíáëâ~=
lingvistiska íÉñíÉê=
texter Ñ∏ê=
för ÑçêëâåáåÖ=
forskning çÅÜ=
och ìåÇÉêîáëåáåÖ=
undervisning ë~ãí=
samt Ñ∏ê=
för ìíÄóíÉI=
utbyte, ä~ÖêáåÖ=
lagring çÅÜ=
ÄÉî~ê~åÇÉ=~î=ÇáÖáí~ä~=íÉñíÉêK=pÉ=îáÇ~êÉ=ÜííéWLLïïïKíÉáJÅKçêÖL=
bevarande av digitala texter. Se vidare http://WWW.tei-c.org/
NU
18 =pÉ=
TEI P4.
mQK=
Se Ò^Äçìí=
”About íÜÉëÉ=
these ÖìáÇÉäáåÉëÒ=
guidelines” á=i jáÅÜ~Éä=
Michael péÉêÄÉêÖJjÅnìÉÉåI=
Sperberg-McQueen, ~åÇ=
and içì=
Lou _ìêå~êÇ=
Burnard EÉÇëKF=
(eds.) á=i qbf=
dìáÇÉäáåÉë=Ñçê=bäÉÅíêçåáÅ=qÉñí=båÅçÇáåÖ=~åÇ=fåíÉêÅÜ~åÖÉK=qÉñí=båÅçÇáåÖ=fåáíá~íáîÉ=`çåëçêíáìãK=uji=
Guielelinesfor Electronic Text Encoding ancl Interchange. Text Encoding Initiative Consortium. XML
Oxford, mêçîáÇÉåÅÉI=
tillgänglig vid:
sÉêëáçåI= lñÑçêÇI=
ûîÉå= íáääÖ®åÖäáÖ=
îáÇW= ÜííéWLLïïïKíÉáJ
Version,
Providence, `Ü~êäçííÉëîáääÉI=
Charlottesville, _ÉêÖÉå=
Bergen OMMOK=
2oo2. Även
http://WWW.teiÅKçêÖLdìáÇÉäáåÉëOLáåÇÉñKñãäKfaZmQK=pÉ=®îÉå=k~åÅó=fÇÉ=C=jáÅÜ~Éä=péÉêÄÉêÖJjÅnìÉÉåI=ÒqÜÉ=qbfK=
c.org/Guidelines2/indexxml.ID=P4. Se även Nancy Ide ål Michael Sperberg-McQueen, ”The TEI.
History, Goals, and Future), Computers antl the Humanities, 29, 1995, pp. 5-15.
eáëíçêóI=dç~äëI=~åÇ=cìíìêÉÒI=`çãéìíÉêë=~åÇ=íÜÉ=eìã~åáíáÉëI=OVI=NVVRI=ééK=RÓNRK==
NV
19 =s~äÄçêÖ=eÉÇÄÉêÖ=C=içìáëÉ=^êçëÉåáìëI=pîÉåëâ~=âîáååçê=Ñê™å=ëâáäÇ~=îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉåK=_áçÖê~Ñáëâ=
Valborg Hedberg 86 Louise Arosenius, Svenska kvinnorﬁa°n skila'a verksamhetsområden. Biografisk
ìééëä~ÖëÄçâI=_çååáÉêëI=píçÅâÜçäã=NVNQ=çÅÜ=káäë=pK=iìåÇëíê∏ãI=pîÉåëâ~=âîáååçê=á=çÑÑÉåíäáÖ=îÉêâë~ãÜÉíK=
uppslagshok, Bonniers, Stockholm 1914 och Nils S. Lundström, Svenska kvinnor i oﬁientlig verksamhet.
mçêíê®íí=çÅÜ=ÄáçÖê~ÑáÉêI=rééë~ä~=NVOQK=
Porträtt och biografier, Uppsala 1924.
OM
20 =_êç~ÇóI=çéK=ÅáíK=NVVRK=
Broady, op. cit. 1995.
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ON=çÅÜ=~îëÉê=~íí=Éåëâáäí=ÉääÉê=íáääë~ãã~åë=
âä~ëëÉêW=éÉêëçåI=éä~íëI=íáÇ=çÅÜ=Ñ∏êÉíÉÉäëÉ
klasser: person, plats, tittI och företeelseﬁ
och avser att enskilt eller tillsammans
fånga de egenskaper och tillgångar vi är intresserade av att studera. En viktig
Ñ™åÖ~=ÇÉ=ÉÖÉåëâ~éÉê=çÅÜ=íáääÖ™åÖ~ê=îá=®ê=áåíêÉëëÉê~ÇÉ=~î=~íí=ëíìÇÉê~K=bå=îáâíáÖ=
~ëéÉâí=
aspekt ~î=
av ÇÉëë~=
dessa éêáåÅáéÉê=
principer ®ê=
är ~íí=
att ã®êâåáåÖÉå=
märkningen ~î=
av âîáååçêå~ë=
kvinnornas ÉÖÉåëâ~éÉê=
egenskaper çÅÜ=
och
tillgångar ëâÉê=
íáääÖ™åÖ~ê=
îá=
sker ãÉÇ=
med ë™=
så äáíÉ=
lite áåáíá~ä=
initial íçäâåáåÖ=
tolkning ëçã=
som ã∏àäáÖíK=
möjligt. aÉíí~=
Detta áååÉÄ®ê=
innebär ~íí=
att vi
tillför märkning om konkreta företeelser men inte för antaganden om omfattíáääÑ∏ê=ã®êâåáåÖ=çã=âçåâêÉí~=Ñ∏êÉíÉÉäëÉê=ãÉå=áåíÉ=Ñ∏ê=~åí~Ö~åÇÉå=çã=çãÑ~ííJ
åáåÖ=ÉääÉê=î®êÇÉêáåÖ~ê=~î=áåÇáâ~íçêÉê=é™=âîáååçêå~ë=ÉÖÉåëâ~éÉê=çÅÜ=íáääÖ™åÖ~êK=
ning eller värderingar av indikatorer på kvinnornas egenskaper och tillgångar.
pçã=ÉñÉãéÉä=â~å=å®ãå~ë=~íí=îá=ã®êâÉê=âîáååçêå~ë=ãÉÇäÉãëâ~é=çÅÜ=~âíáîáíÉí=
Som exempel kan nämnas att vi märker kvinnornas medlemskap och aktivitet
á=çêÖ~åáë~íáçåÉê=çÅÜ=Ñ∏êÉåáåÖ~êI=ëÉ=cáÖìê=NK=aÉëë~=ìééÖáÑíÉê=â~å=ëÉÇ~å=~åî®åJ
i organisationer och föreningar, se Figur 1. Dessa uppgifter kan sedan använÇ~ë=îáÇ=~å~äóëÉê=~î=âîáååçêå~ë=â~éáí~äíáääÖ™åÖ~ê=ëçã=ã™íí=é™=ë™î®ä=çãÑ~ííåáåÖ=
das vid analyser av kvinnornas kapitaltillgångar som mått på såväl omfattning
ëçã=çäáâ~=íóéÉê=~î=Ñ∏êÉåáåÖëîÉêâë~ãÜÉíK=
som olika typer av föreningsverksamhet.
Projektdeltagarna har använt en mall vid skrivande som innehåller en rad olika
mêçàÉâíÇÉäí~Ö~êå~=Ü~ê=~åî®åí=Éå=ã~ää=îáÇ=ëâêáî~åÇÉ=ëçã=áååÉÜ™ääÉê=Éå=ê~Ç=çäáâ~=
rubriker çÅÜ=
av áåÇáâ~íçêÉê=
indikatorer Ñ∏ê=
för ÇÉ=
êìÄêáâÉê=
och ëçã=
som ~îëÉê=
avser ë®âÉêëí®ää~=
säkerställa êÉÖáëíêÉêáåÖ=
registrering ~î=
de ÉÖÉåëâ~éÉêI=
egenskaper,
íáääÖ™åÖ~ê=çÅÜ=ëóãÄçäáëâí=â~éáí~ä=ëçã=®ê=~î=áåíêÉëëÉ=Ñ∏ê=éêçàÉâíÉíK=j~ääÉå=Ñ∏êÉëâêáJ
tillgångar och symboliskt kapital som är av intresse för projektet. Mallen föreskriîÉê=áåíÉ=å™Öçí=çã=ÇÉí=ëíáäáëíáëâ~K=qî®êíçã=Ü~ê=â~éáí~äÄÉëâêáîåáåÖ~êå~=Éå=ëâáÑí~åÇÉ=
ver
inte något om det stilistiska. Tvärtom har kapitalbeskrivningarna en skiftande
ëíáäI=Ç®ê=îáëë~=íÉñíÉê=íáää=ëí∏êêÉ=ÇÉä=ÄÉëí™ê=~î=ìééê®âåáåÖ~êI=ãÉÇ~å=~åÇê~=â~éáí~äÄÉJ
stil, där vissa texter till större del består av uppräkningar, medan andra kapitalbemer ëçã=
som ëà®äîëí®åÇáÖ~=
självständiga ~êíáâä~êK=
på áåÇáâ~íçêÉê=
indikatorer ëçã=
ëâêáîåáåÖ~ê=
skrivningar ®ê=
är ãÉê=
artiklar. pçã=
Som ÉñÉãéÉä=
exempel é™=
som
Ä∏ê=
bör Ñáåå~ë=
finnas ãÉÇ=
med á=i â~éáí~äÄÉëâêáîåáåÖ~êå~=
kapitalbeskrivningarna ®ê=
är ìééÖáÑíÉê=
uppgifter çã=
om ëçÅá~äí=
socialt ìêëéêìåÖ=
ursprung
EÑ~êLãçêI=
óêâÉI= ìíÄáäÇåáåÖI=
(far/mor, yrke,
utbildning, éçëáíáçåÉêFI=
positioner), ìíÄáäÇåáåÖ=
utbildning EÉñ~ãáå~I=
(examina, ~îëäìí~ÇLç~îëäìí~ÇI=
avslutad/oavslutad,
ìíä~åÇëîáëíÉäëÉêFI=îÉêâë~ãÜÉí=E~îä∏å~ÇLç~îä∏å~ÇFI=ëçÅá~äí=â~éáí~ä=EìãÖ®åÖÉFI=ÉâçJ
utlandsvistelser), verksamhet (avlönad/oavlönad), socialt kapital (umgänge), ekoåçãáëâí=â~éáí~äI=ëéÉÅáÑáâí=ëóãÄçäáëâí=â~éáí~ä=EáåíÉääÉâíìÉääí=â~éáí~äI=çêÖ~åáë~íáçåëJ
nomiskt kapital, specifikt symboliskt kapital (intellektuellt kapital, organisationsfilantropi, ìíÄáäÇåáåÖëéçäáíáëâí=
â~éáí~äI=
kapital, éçäáíáëâí=
politiskt â~éáí~äI=
kapital, â~éáí~ä=
kapital âåìíÉí=
knutet íáää=
till Ñáä~åíêçéáI=
utbildningspolitiskt çÅÜ=
och
éÉÇ~ÖçÖáëâí=â~éáí~äF=ë~ãí=éìÄäáâ~íáçåÉêI=ìíã®êâÉäëÉê=çÅÜ=ÉÑíÉêã®äÉåK==
pedagogiskt kapital) samt publikationer, utmärkelser och eftermälen.
I Figur I visas ett exempel på märkning av en viss sorts företeelse, i detta fall
f=cáÖìê=N=îáë~ë=Éíí=ÉñÉãéÉä=é™=ã®êâåáåÖ=~î=Éå=îáëë=ëçêíë=Ñ∏êÉíÉÉäëÉI=á=ÇÉíí~=Ñ~ää=
medlemskap i en kvinnopolitisk förening.
ãÉÇäÉãëâ~é=á=Éå=âîáååçéçäáíáëâ=Ñ∏êÉåáåÖK=
<div type="capdesc">
<head>
KAPITALBESKRIVNING
<name reg="Ah|ström, Anna">Anna Ahlström<lname>
<1head>

[---1
<div type="orgcap">

<head>DELTAGANDE I FÖRENINGAR, SAMMANSLUTNINGAR,
STIFFELSER</head>

[---1

<name type="org" id="ABKF.007" reg="Akademiskt Bildade Kvinnors
Förening" key:"kvinnopol">ABKF</name>

=

Figur I: Exempelpå TEI märkning, någotförenklad och somlígt borttaget.
cáÖìê=NW=bñÉãéÉä=é™=qbf=ã®êâåáåÖI=å™Öçí=Ñ∏êÉåâä~Ç=çÅÜ=ëçãäáÖí=Äçêíí~ÖÉíK=

Allt
som Ñ∏êÉâçããÉê=
förekommer áåçã=
^ääí= ëçã=
inom Y=
< çÅÜ=
och [=
> ®ê=
är áåÑçêã~íáçå=
information çã=
om ëà®äî~=
själva áååÉÜ™ääÉí=
innehållet ÉääÉê=
eller
çã=íÉñíÉåë=ëíêìâíìê=çÅÜ=çêÖ~åáëÉêáåÖK=dÉåçã=ujiJã®êâåáåÖÉå=â~å=ã~å=ë®Ö~=
om textens struktur och organisering. Genom XML-märkningen kan man säga
in á=i Òä™ÇçêÒ=
”lådor” ëçã=
att íÉñíÉå=
texten ÜáÉê~êâáëâí=
hierarkiskt ÇÉä~ë=
delas áå=
som var
och Éå=
en ãçíëî~ê~ê=
motsvarar Éíí=
ett ëéÉÅáÑáâí=
specifikt
~íí=
î~ê= çÅÜ=
innehåll, i detta fall indikatorer på egenskaper av en viss sort. Dessa lådor kan
áååÉÜ™ääI=á=ÇÉíí~=Ñ~ää=áåÇáâ~íçêÉê=é™=ÉÖÉåëâ~éÉê=~î=Éå=îáëë=ëçêíK=aÉëë~=ä™Ççê=â~å=
Ñ∏êÉâçãã~=î~ê=ëçã=ÜÉäëí=á=â~éáí~äÄÉëâêáîåáåÖÉåI=ÇÉí=Ö™ê=®åÇ™=~íí=Üáíí~=ê®íí=ä™Ç~=
förekomma var som helst i kapitalbeskrivningen, det går ändå att hitta rätt låda
ÖÉåçã=~íí=ÇÉå=®ê=â~íÉÖçêáëÉê~Ç=á=~ííêáÄìíÉí=
genom att den är kategoriserad i attributet íóéÉK=fåìíá=ÒçêÖ~åáë~íáçåëâ~éáí~äJä™J
type. Inuti ”organisationskapital-lå======================================================
21 =c∏êÉíÉÉäëÉ=áåÄÉÖêáéÉê=Ñê~ãÑ∏ê~ääí=ÉÖÉåëâ~éÉê=ÉääÉê=íáääÖ™åÖ~ê=ë™ëçã=ëçÅá~äí=ìãÖ®åÖÉI=ìíÄáäÇåáåÖëâ~éáí~ä=
ON
Företeelse inbegriper framförallt egenskaper eller tillgångar såsom socialt umgänge, utbildningskapital
ÉääÉê=çêÖ~åáë~íáçåëâ~éáí~äI=ãÉå=®îÉå=ÉåëâáäÇ~=Ü®åÇÉäëÉê=ëçã=®Öí=êìã=ë™ëçã=íKÉñK=ìíä~åÇëîáëíÉäëÉêK=
eller organisationskapital, men även enskilda händelser som ägt rum såsom t.ex. utlandsvistelser.
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Ç~åÒ=Ñáååë=ÇÉëëìíçã=Éå=ÖçÇíóÅâäáÖ=ã®åÖÇ=Òëã™ä™ÇçêÒI=çÅâë™=ÇÉ=â~íÉÖçêáëÉê~ÇÉK=
dan” finns dessutom en godtycklig mängd ”smålådor”, också de kategoriserade.
f=ÇÉí=~âíìÉää~=Ñ~ääÉí=ê∏ê=ÇÉí=ëáÖ=çã=Ñ∏êÉåáåÖ~ê=çÅÜ=çêÖ~åáë~íáçåÉê=~î=Éå=îáëë=ëçêíK=
I det aktuella fallet rör det sig om föreningar och organisationer av en viss sort.
c∏ê=~íí=åçêã~äáëÉê~=ëí~îåáåÖëî~êá~åíÉê=Ñ∏ê=ëÉå~êÉ=éêÉëÉåí~íáçå=çÅÜ=Ñ∏ê=~íí=ë®âÉêJ
För att normalisera stavningsvarianter för senare presentation och för att säkerëí®ää~=~íí=~îëÉíí=áååÉÜ™ää=ëÉå~êÉ=çÅâë™=â~å=™íÉêÑáåå~ë=Ü~ê=~ää~=ÉÖÉåå~ãå=Ñ∏êëÉííë=
ställa att avsett innehåll senare också kan återfinnas har alla egennamn försetts
OO=
ãÉÇ=åçêã~äáëÉê~ÇÉ=î®êÇÉå=á=~ííêáÄìíÉí=ÒêÉÖÒI=ëÉ=cáÖìê=NK
med normaliserade värden i attributet ”reg”, se Figur I.22
q~Åâ=
î~êÉ= ÇÉå=
îá= ëÉÇ~å=
Tack vare
den ÖêìåÇä®ÖÖ~åÇÉ=
grundläggande ã®êâåáåÖÉå=
märkningen â~å=
kan vi
sedan ~åî®åÇ~=
använda Éíí=
ett çÅÜ=
och
ë~ãã~=íÉñíã~íÉêá~ä=Ó=ëçã=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=áååÉÜ™ääÉê=NMM=ãÉê=ÇÉí~äàÉê~ÇÉ=â~éáJ
samma textmaterial - som för närvarande innehåller Ioo mer detaljerade kapiOP=Ó=áåçã=
- inom
í~äÄÉëâêáîåáåÖ~ê=çÅÜ=âå~ééí=NOMM=âçêí~êÉ=ìééÖáÑíëë~ãã~åëí®ääåáåÖ~ê
talbeskrivningar och knappt Izoo kortare uppgiftssammanställningar25
OQ
flera användningsområden.24 =
ÑäÉê~=~åî®åÇåáåÖëçãê™ÇÉåK

lã=~åî®åÇåáåÖ~ê=~î=ã®êâåáåÖÉå=
Om användningar av märkningen
pçã=å®ãåíë=â~å=éêçëçéçÖê~Ñáå=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=ëí~íáëíáëâ~=~å~äóëÉê=ë~ãí=Ñ∏ê=éêÉJ
Som nämnts kan prosopografin användas för statistiska analyser samt för preëÉåí~íáçåÉê=~î=çäáâ~=ëä~ÖK=c∏ê=~íí=Ö∏ê~=ÇÉíí~=ÄÉÜ∏îë=ÉãÉääÉêíáÇ=Éå=Ö~åëâ~=çãJ
sentationer av olika slag. För att göra detta behövs emellertid en ganska omfattande bearbetning. XML-filerna används som en databas och med hjälp av
Ñ~íí~åÇÉ=ÄÉ~êÄÉíåáåÖK=ujiJÑáäÉêå~=~åî®åÇë=ëçã=Éå=Ç~í~Ä~ë=çÅÜ=ãÉÇ=Üà®äé=~î=
OR=ÇÉÇáÅÉê~í=Ñ∏ê=ujiI=â~å=îá=áåÇÉñÉê~=Ç~í~Ä~ëÉåI=
Éíí=Ç~í~Ä~ëÜ~åíÉêáåÖëëóëíÉã
ett databashanteringssystem25
dedicerat för XML, kan vi indexera databasen,
ëí®ää~=Ñê™Öçê=íáää=ÇÉåI=íê~åëÑçêãÉê~=çÅÜ=éêÉëÉåíÉê~=áååÉÜ™ääÉí=ë~ãí=Ö∏ê~=~î~åÅÉJ
ställa frågor till den, transformera och presentera innehållet samt göra avancerade fulltextsökningar.
ê~ÇÉ=ÑìääíÉñíë∏âåáåÖ~êK==
aÉí=Ñê®ãëí~=îÉêâíóÖÉí=Ñ∏ê=~íí=Éñíê~ÜÉê~=Éñ~âí=ÇÉå=áåÑçêã~íáçå=ëçã=~îëÉë=ìíJ
Det främsta verktyget för att extrahera exakt den information som avses utOS=ëçã=®ê=Éíí=ÇÉâä~ê~J
áÑê™å=ã®êâåáåÖÉå=ëçã=íáääÑ∏êíë=Ü~ê=á=ÇÉíí~=Ñ~ää=î~êáí=upiqI
ifrån märkningen som tillförts har i detta fall varit XSLT,26
som är ett deklaraíáîí=ëéê™â=~îëÉíí=Ñ∏ê=íê~åëÑçêãÉêáåÖ=~î=ujiK=aÉíí~=ÖÉê=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=íáää=ÉñÉãéÉä=
tivt språk avsett för transformering av XML. Detta ger möjlighet att till exempel
Éñíê~ÜÉê~=
î~êáí= Ñ∏êÉã™ä=
extrahera ÉåÇ~ëí=
endast ÇÉ=
de Ñ∏êÉâçãëíÉê=
förekomster ~î=
av m~êáë=
Paris ëçã=
som varit
föremål Ñ∏ê=
för âîáååçêå~ë=
kvinnornas ìíJ
utlandsvistelser çÅÜ=áåíÉ=~ää~=
ä~åÇëîáëíÉäëÉê=
och inte alla ~åÇê~=Ñ∏êÉâçãëíÉê=
andra förekomster ~î=
av m~êáëI=
Paris, ÉñÉãéÉäîáë=
exempelvis áåÑçêã~íáçå=
information
Informationen â~å=
çã=
om å™Öçåë=
någons ãçëíÉê=
moster ëçã=
som ÄçÇÇÉ=
bodde á=
i m~êáëK=
Paris. fåÑçêã~íáçåÉå=
kan ÇÉëëìíçã=
dessutom éä~ÅÉê~ë=
placeras
Éñ~âí=Ç®ê=îá=îáää=Ü~=ÇÉåI=á=ÇÉíí~=Ñ~ää=á=~îëÉÇÇ=ÅÉää=á=Éå=í~ÄÉää=EëÉ=cáÖìê=OFK==
exakt där vi vill ha den, i detta fall i avsedd cell i en tabell (se Figur 2).

======================================================

22 =bíí=
OO
î~êá~åíÉê= Ñ∏êÉâçããÉêI=
Ett ÉñÉãéÉä=
exempel ®ê=
är Òc∏êÉåáåÖÉå=
”Föreningen Ñ∏ê=
för ÖáÑí=
gift âîáåå~ë=
kvinnas ®Ö~åÇÉê®ííÒ=
äganderätt” Ç®ê=
där varianter
förekommer,

”äganderätt” och ”eganderätt”.
Ò®Ö~åÇÉê®ííÒ=çÅÜ=ÒÉÖ~åÇÉê®ííÒK==

OP
25 =ríÇê~Ö=ìê=iìåÇëíê∏ãI=çéK=ÅáíK=NVOQK=
Utdrag ur Lundström, op. cit. 1924.

24 =mêçëçéçÖê~Ñáå=áååÉÜ™ääÉê=Ñ∏ê=å®êî~ê~åÇÉ=ÇêóÖí=RRM=MMM=çêÇ=çÅÜ=ãÉê=®å=QM=MMM=í~ÖÖ~êK==
OQ
Prosopografin innehåller för närvarande drygt 550 ooo ord och mer än 4o ooo taggar.
OR
25 =ÉuáëíI=Éå=Ñêáíí=íáääÖ®åÖäáÖ=Ç~í~Ä~ëÜ~åíÉê~êÉI=ëÉ=ÜííéWLLÉñáëíKëçìêÅÉÑçêÖÉKåÉíLK=
eXist, en fritt tillgänglig databashanterare, se http://exist.sourceforge.net/.
OS
26 =bñíÉåëáÄäÉ=píóäÉëÜÉÉí=i~åÖì~ÖÉ=qê~åëÑçêã~íáçåëI=ëÉ=ÜííéWLLïïïKïPKçêÖLpíóäÉLupiL=
Extensible Stylesheet Language Transformations, se http://WWW.W3.org/Style/XSL/
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Figur
cáÖìê=OW=bñíê~ÜÉêáåÖ=~î=∏åëâ~Ç=áåÑçêã~íáçå=ãÉÇ=upiqI=Ñê™å=ã~ëíÉêÑáä=íáää=í~ÄÉääK==
2: Extra/vering av önskan' information men' XSL T, ﬁån ninsterfil till tabell.
aÉå=çãã∏ÄäÉê~ÇÉ=áåÑçêã~íáçåÉå=ãáÖêÉê~ë=íáää=á=Éå=åó=Ñáä=Ñ∏ê=áãéçêí=á=ÇÉ=éêçJ
Den ommöblerade informationen migreras till i en ny fil för import i de proOT=aÉå=ìêëéêìåÖäáÖ~=áåÑçêã~íáçåÉå=â~å=
gram vi använder för statistiska analyser.27
Öê~ã=îá=~åî®åÇÉê=Ñ∏ê=ëí~íáëíáëâ~=~å~äóëÉêK
Den ursprungliga informationen kan
çÑí~ëí=áåíÉ=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~å~äóëÉêå~=á=çÄÉ~êÄÉí~í=ëâáÅâK=bñÉãéÉäîáë=Éå=áåÇáâ~íçê=
oftast inte användas för analyserna i obearbetat skick. Exempelvis en indikator
för kvinnornas sociala ursprung, där vi använder faderns yrke med ursprungliÑ∏ê=âîáååçêå~ë=ëçÅá~ä~=ìêëéêìåÖI=Ç®ê=îá=~åî®åÇÉê=Ñ~ÇÉêåë=óêâÉ=ãÉÇ=ìêëéêìåÖäáJ
ÖÉå=OMM=ìåáâ~=Ñ∏êÉâçãëíÉêK=aÉåå~=áåÑçêã~íáçå=ã™ëíÉ=å~íìêäáÖíîáë=â~íÉÖçêáëÉê~ë=
gen zoo unika förekomster. Denna information måste naturligtvis kategoriseras
Ñ∏ê=~íí=Ääá=ãÉåáåÖëÑìää=á=~å~äóëÉêå~K=e®ê=~åî®åÇÉê=îá=çëë=~î=Éå=ë~ãíáÇ~=âä~ëëáÑáÅÉJ
för att bli meningsfull i analyserna. Här använder vi oss av en samtida klassificeOU=
ring i detta syfte.28
êáåÖ=á=ÇÉíí~=ëóÑíÉK
Korrespondensanalyser och deskriptiva statistiska analyser utförs sedan för att
hçêêÉëéçåÇÉåë~å~äóëÉê=çÅÜ=ÇÉëâêáéíáî~=ëí~íáëíáëâ~=~å~äóëÉê=ìíÑ∏êë=ëÉÇ~å=Ñ∏ê=~íí=
ëíìÇÉê~=âîáååçêå~ë=ëíê~íÉÖáÉê=çÅÜ=ÑçêãÉêáåÖ~ê=íáää=çÑÑÉåíäáÖÜÉíÉåK=f=ÇÉå=~âíìÉää~=
studera kvinnornas strategier och formeringar till offentligheten. I den aktuella
framförallt Öàçêí=
experimenterat
ëíìÇáÉå=
îá= Ñê~ãÑ∏ê~ääí=
îá= ÉñéÉêáãÉåíÉê~í=
studien Ü~ê=
har vi
gjort Äêìâ=
bruk ~î=
av å®íîÉêâë~å~äóëÉê=
nätverksanalyser Ç®ê=
där vi
med olika sätt att illustrera kvinnornas kontaktnät i grafer från korrespondensãÉÇ=çäáâ~=ë®íí=~íí=áääìëíêÉê~=âîáååçêå~ë=âçåí~âíå®í=á=Öê~ÑÉê=Ñê™å=âçêêÉëéçåÇÉåëJ
OV=ÖÉåçã=~íí=ÇÉäë=êáåÖ~=áå=
~å~äóëÉêK=sá=Ñ∏êë∏âÉê=âçåíê~ëíÉê~=ÖêìééÉê=~î=áåÇáîáÇÉê
genom att dels ringa in
analyser. Vi försöker kontrastera grupper av individer29
ÇÉã=ãÉÇ=ÉääáéëÉêI=ÇÉäë=Çê~=éáä~ê=ãÉää~å=áåÇáîáÇÉêå~K=a™=â~å=îá=ëÉ=~íí=âîáååçêå~ë=
dem med ellipser, dels dra pilar mellan individerna. Då kan vi se att kvinnornas
sig ãÉää~å=
mellan ÇÉëë~=
âçåí~âíå®í=
kontaktnät á=i êÉÖÉä=
regel ëíê®ÅâÉê=
sträcker ëáÖ=
dessa ÖêìééÉêáåÖ~êI=
grupperingar, ®îÉå=
även Ñ∏ê=
för ÇÉ=
de âîáååçê=
kvinnor
î~êë=âçåí~âíÉê=áåíÉ=î~ê=ë™=ã™åÖ~=á=~åí~äK=aÉíí~=Ääáê=ÇçÅâ=íóî®êê=ëå~ÄÄí=Öê∏íáÖí=á=
vars
kontakter inte var så många i antal. Detta blir dock tyvärr snabbt grötigt i
Éå=íî™ÇáãÉåëáçåÉää=ÄáäÇ=Ç®ê=ã™åÖ~=éáä~ê=Ö™ê=âçêë=çÅÜ=íî®êë=ãÉää~å=áåÇáîáÇÉêå~K==
en tvådimensionell bild där många pilar går kors och tvärs mellan individerna.
Förutom de statistiska analyserna kan XML-filerna användas för att presenc∏êìíçã=ÇÉ=ëí~íáëíáëâ~=~å~äóëÉêå~=â~å=ujiJÑáäÉêå~=~åî®åÇ~ë=Ñ∏ê=~íí=éêÉëÉåJ
tera prosopografrn (texterna) i en vanlig Webbläsare. Här används märkningen
íÉê~=éêçëçéçÖê~Ñáå=EíÉñíÉêå~F=á=Éå=î~åäáÖ=ïÉÄÄä®ë~êÉK=e®ê=~åî®åÇë=ã®êâåáåÖÉå=
för att dynamiskt skapa olika index, filter och länkar som ingångar i materialet.
Ñ∏ê=~íí=Çóå~ãáëâí=ëâ~é~=çäáâ~=áåÇÉñI=ÑáäíÉê=çÅÜ=ä®åâ~ê=ëçã=áåÖ™åÖ~ê=á=ã~íÉêá~äÉíK=

======================================================
OT
27=aÉå=åóëâ~é~ÇÉ=ÑáäÉå=â~å=î~ê~=~î=çäáâ~=Ñçêã~íI=íKÉñK=íÉñíI=uji=ÉääÉê=eqjiK=e®ê=~åî®åÇë=î~åäáÖíJ
Den nyskapade filen kan vara av olika format, t.ex. text, XML eller HTML. Här används vanligtvis
HTML eller XML för import till Excel, SPSS och SPAD för vidare bearbetning.
îáë=eqji=ÉääÉê=uji=Ñ∏ê=áãéçêí=íáää=bñÅÉäI=pmpp=çÅÜ=pm^a=Ñ∏ê=îáÇ~êÉ=ÄÉ~êÄÉíåáåÖK=
OU
28 =qÜçêëÉääI=çéK=ÅáíK=NVRUI=ééK=UUÓUVK=
Thorsell, op. cit. 1958, pp. 88-89.
OV
29 =sá=
îÉêâë~ãÜÉíëÑ®äí= EâìäíìêI=
Vi ~åî®åÇÉê=
använder çäáâ~=
olika â~íÉÖçêáÉê=
kategorier ë™ëçã=
såsom ÄçÉåÇÉçêíI=
boendeort, ÜìîìÇë~âäáÖí=
huvudsakligt verksamhetsfält
(kultur,

éÉÇ~ÖçÖáâ=
pedagogik ÉíÅKF=
etc.) çÅÜ=
och ÇÉ=
de ÜìîìÇë~âäáÖ~=
huvudsakliga ÖêìééÉêáåÖ~êå~=
grupperingarna EëÑ®êÉê=
(sfärer ~î=
av âîáååçêå~=
kvinnorna á=i â~éáí~äÄÉëâêáîåáåÖJ
kapitalbeskrivning~êå~FI=éÉÇ~ÖçÖÉêI=éìÄäáÅáëíÉê=ÉääÉê=ëçÅá~äí=îÉêâë~ãã~I=ëçã=ë~ãíäáÖ~=î~ê=ÄçÉåÇÉ=á=píçÅâÜçäãK==
arna), pedagoger, publicister eller socialt verksamma, som samtliga var boende i Stockholm.
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a®êìí∏îÉê=
Därutöver â~å=
kan ã~íÉêá~äÉí=
materialet ®îÉå=
även ~åî®åÇ~ë=
användas íáää=
till ~íí=
att ëâ~é~=
skapa Éíí=
ett ëä~Öë=
slags áåíÉê~âíáî~=
interaktiva
PM= f=
â~êíçê=
îáë~ê= ë~ãã~åÜ~åÖ=
kartor ëçã=
som visar
sammanhang çÅÜ=
och êÉä~íáçåÉêK
relationer.30
I ÇÉå=
den ~âíìÉää~=
aktuella ëíìÇáÉå=
studien ®ê=
är ÇÉí=
det
âîáååçêå~=
kvinnorna ëà®äî~=
själva ëçã=
som ìíÖ∏ê=
utgör Éå=
en íóé=
typ ~î=
av åçÇ=
nod çÅÜ=
och Ç®ê=
där çêÖ~åáë~íáçåÉê=
organisationer çÅÜ=
och ëÑ®êÉê=
sfärer
(grupperingar) ®ê=
EÖêìééÉêáåÖ~êF=
qáää= ÇÉíí~=
är ~åÇê~=
andra íóéÉê=
typer ~î=
av åçÇÉêK=
noder. Till
detta Ü~ê=
har ~åî®åíë=
använts Éå=
en ~åå~å=
annan ëí~åJ
stanPN=çÅÜ=®ê=~îëÉÇÇ=Ñ∏ê=~íí=
Ç~êÇ=çÅÜ=ãçÇÉää=®å=qbfK=pí~åÇ~êÇÉå=ÜÉíÉê=qçéáÅ=j~éë
och är avsedd för att
dard och modell än TEI. Standarden heter Topic Maps51
ÄÉëâêáî~=
beskriva çÅÜ=
och â~íÉÖçêáëÉê~=
kategorisera áååÉÜ™ää=
innehåll çÅÜ=
och ÇÉëë=
dess êÉä~íáçåÉêK=
relationer. dÉåçã=
Genom ÇÉåå~=
denna ëí~åÇ~êÇ=
standard
ëâ~é~ë=áåÇÉñ=ëçã=äáÖÖÉê=ìí~åÑ∏ê=ëà®äî~=áååÉÜ™ääÉí=íáää=ëâáääå~Ç=Ñê™å=ÇÉå=ã®êâåáåÖ=
skapas index som ligger utanför själva innehållet till skillnad från den märkning
ëçã=çî~å=ÄÉëâêáîáíë=ëçã=~ééäáÅÉê~ë=áåìíá=ÑáäÉåK=
som ovan beskrivits som appliceras inuti filen.
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cáÖìê=PW=bñÉãéÉä=é™=Éå=âîáåå~ë=îóK==
Figur
3: Exempelpå en kvinnas vy.
f=
îá= ëÉ=
I cáÖìê=
Figur P=
3 â~å=
kan vi
se ÉñÉãéÉä=
exempel é™=
på Éå=
en ë™Ç~å=
sådan â~êí~=
karta Ç®ê=
där Éå=
en âîáåå~ë=
kvinnas ìíâáâëéçëí=
utkikspost ®ê=
är á=i
PO=e®ê=®ê=ÇÉí=hä~ê~=gçÜ~åëëçåë=âçåí~âíÉê=ëçã=~ÅÅÉåíìÉê~ëI=îáäâÉå=ëÑ®ê=
ÅÉåíêìãK
centrum.32
Här är det Klara Johanssons kontakter som accentueras, vilken sfär
tillhörde çÅÜ=
medlem á=i Eë®ääëâ~éÉí=
Üçå=
î~ê= ãÉÇäÉã=
hon íáääÜ∏êÇÉ=
och Éå=
en ~î=
av çêÖ~åáë~íáçåÉêå~=
organisationerna Üçå=
hon var
(sällskapet kó~=
Nya
Idun). Om användaren klickar på en annan nod, till exempel ett annat namn,
fÇìåFK=lã=~åî®åÇ~êÉå=âäáÅâ~ê=é™=Éå=~åå~å=åçÇI=íáää=ÉñÉãéÉä=Éíí=~åå~í=å~ãåI=
âçããÉê=
kommer ÇÉåå~=
denna á=i ÅÉåíêìã=
centrum á=i ëí®ääÉíK=
stället. aÉí=
Det Ñáååë=
finns ®îÉå=
även ~äÑ~ÄÉíáëâí=
alfabetiskt áåÇÉñ=
index çÅÜ=
och ë∏âJ
sökfunktion samt en länk till mer information om Klara Johansson (länk till kapiÑìåâíáçå=ë~ãí=Éå=ä®åâ=íáää=ãÉê=áåÑçêã~íáçå=çã=hä~ê~=gçÜ~åëëçå=Eä®åâ=íáää=â~éáJ
möjlighet
í~äÄÉëâêáîåáåÖÉå=
î®åëíÉê= çã=
talbeskrivningen vänster
om å~ãåÉíFK=
namnet). aÉëë~=
Dessa â~êíçê=
kartor ÖÉê=
ger ~åî®åÇ~êÉå=
användaren ã∏àäáÖÜÉí=
~íí=ëíìÇÉê~=ã~íÉêá~äÉí=ÖÉåçã=~íí=î®ñä~=ãÉää~å=áåÇáîáÇåáî™=çÅÜ=~åÇê~=ãÉê=∏îÉêJ
att studera materialet genom att växla mellan individnivå och andra mer övergripande nivåer. Det ger även möjlighet att få en uppfattning om kontaktnäten
Öêáé~åÇÉ=åáî™ÉêK=aÉí=ÖÉê=®îÉå=ã∏àäáÖÜÉí=~íí=Ñ™=Éå=ìééÑ~ííåáåÖ=çã=âçåí~âíå®íÉå=
çÅÜ=~íí=í~=ÇÉä=~î=óííÉêäáÖ~êÉ=áåÑçêã~íáçå=Ñ∏ê=ÇÉå=ëçã=îáää=ÇÉíK==
och att ta del av ytterligare information för den som vill det.

======================================================
PM
30 =aÉíí~=®ê=Öàçêí=é™=Éíí=ìêî~ä=á=éêçëçéçÖê~ÑáåI=å®ãäáÖÉå=ÇÉ=NMM=âîáååçê=á=â~éáí~äÄÉëâêáîåáåÖ~êå~=
Detta är gjort på ett urval i prosopograﬁn, nämligen de Ioo kvinnor i kapitalbeskrivningarna
som det finns utförlig information om.
ëçã=ÇÉí=Ñáååë=ìíÑ∏êäáÖ=áåÑçêã~íáçå=çãK==
PN
31 =pÉ=ÜííéWLLïïïKíçéáÅã~éëKçêÖL=ë~ãí=ÜííéWLLïïïKçåíçéá~KåÉíLK=
Se http://WWW.topicmaps.org/ samt http://WWW.ontopia.net/.
PO
32 =f=Öê®åëëåáííÉí=~åî®åÇë=Ñ®êÖë®ííåáåÖ=Ñ∏ê=~íí=áääìëíêÉê~=éÉêáÑÉêá=çÅÜ=ÅÉåíêìãI=ÇÉí=Ääáê=äàìë~êÉ=ä®åÖêÉ=
I gränssnittet används färgsättning för att illustrera periferi och centrum, det blir ljusare längre
ìí=á=éÉêáÑÉêáå=çÅÜ=ã∏êâ~êÉ=å®êã~êÉ=ÅÉåíêìã=Ñ∏ê=ÇÉå=~âíìÉää~=åçÇÉåK=ûîÉå=äáåàÉêå~=ëçã=áääìëíêÉê~ê=
ut i periferin och mörkare närmare centrum för den aktuella noden. Aven linjerna som illustrerar
êÉä~íáçåÉê=®åÇê~ê=Ñ®êÖ=ÄÉêçÉåÇÉ=é™=î~ê=ãìëéÉâ~êÉå=ÄÉÑáååÉê=ëáÖK==
relationer ändrar färg beroende på var muspekaren befinner sig.
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Del VI:
VI: Digital
Digital Litteratur
Litteratur
Del

fååÉÜ™ää=ëçã=ÄóÖÖëíÉå~ê=
Innehåll som byggstenar
g~Ö= Ü~ê=
Jag
har ÖÉåçã=
genom ÇÉåå~=
denna ~êíáâÉä=
artikel Ñ∏êë∏âí=
försökt ÄÉäóë~=
belysa ë™î®ä=
såväl íÉçêÉíáëâ~=
teoretiska ∏îÉêî®Ö~åÇÉå=
överväganden ëçã=
som
éê~âíáëâ~=íáääî®Ö~Ö™åÖëë®íí=ÖÉåçã=~íí=ÄÉëâêáî~=Éíí=ëéÉÅáÑáâí=ÉñÉãéÉä=é™=Üìê=ÑçêëâJ
praktiska tillvägagångssätt genom att beskriva ett specifikt exempel på hur forskåáåÖëáååÉÜ™ää=áåçã=Üìã~åáçê~=çÅÜ=ë~ãÜ®ääëîÉíÉåëâ~é=â~å=Ñ∏êÄÉêÉÇ~ë=çÅÜ=Ü~åíÉJ
ningsinnehåll inom humaniora och samhällsvetenskap kan förberedas och hanteê~ëK=açå~äÇ=Ñ∏êÉëéê™â~ê=çÑí~=~íí=áååÉÜ™ääëéêçÇìÅÉåíÉê=Ä∏ê=Ñ∏êë∏â~=ÄçêíëÉ=Ñê™å=ëéÉJ
ras. Donald förespråkar ofta att innehållsproducenter bör försöka bortse från specifika ~åî®åÇåáåÖëçãê™ÇÉå=
iordningställandet ~î=
ÅáÑáâ~=
îáÇ= áçêÇåáåÖëí®ää~åÇÉí=
användningsområden vid
av Éíí=
ett ã~íÉêá~äK=
material. f=
I ëí®ääÉí=
stället ëâ~ää=
skall
innehållet âìåå~=~åî®åÇ~ë=ëçã=ÄóÖÖëíÉå~ê=Ñ∏ê=
áååÉÜ™ääÉí=
kunna användas som byggstenar för ëâê®ÇÇ~êëóÇÇ~=ä∏ëåáåÖ~ê=
skräddarsydda lösningar Ñ∏ê=ÄêìJ
för bruâ~êÉ=
à~Ö= visat
îáë~í= värdet
î®êÇÉí= ~î=
kare áåçã=
inom ìíÄáäÇåáåÖ=
utbildning çÅÜ=
och ÑçêëâåáåÖK=
forskning. jÉÇ=
Med ÇÉåå~=
denna ~êíáâÉä=
artikel Ü~ê=
har jag
av
resulterar á=i Éíí=
ÇÉíí~=
arbetssätt. c∏êìíçã=
Förutom ~íí=
att ã®êâåáåÖ=
märkning ~î=
av áååÉÜ™ää=
innehåll êÉëìäíÉê~ê=
ett ~åí~ä=
antal Ñ∏êÇÉä~ê=
fördelar
detta ~êÄÉíëë®ííK=
çÅÜ=ÑäÉê~=ã∏àäáÖ~=~åî®åÇåáåÖëçãê™ÇÉå=®ê=ã®êâåáåÖÉå=®îÉå=Éíí=î®êÇÉÑìääí=îÉêâíóÖ=
och ﬂera möjliga användningsområden är märkningen även ett värdefullt verktyg
Ñ∏ê=~íí=Ö∏ê~=ÑçêëâåáåÖëã~íÉêá~ä=íáääÖ®åÖäáÖí=Ñ∏ê=çäáâ~=~åî®åÇ~êÉK=a®êãÉÇ=â~å=ã~íÉJ
för att göra forskningsmaterial tillgängligt för olika användare. Därmed kan materialet även användas utanför det sammanhang där det producerats.
êá~äÉí=®îÉå=~åî®åÇ~ë=ìí~åÑ∏ê=ÇÉí=ë~ãã~åÜ~åÖ=Ç®ê=ÇÉí=éêçÇìÅÉê~íëK=
=
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