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Abstract 

The aim of this essay was to establish the possible roll of source criticism in doctoral thesis in 

history. To answer this aim, a qualitative perspective has been adopted. Along with a textual 

analysis, motivated in the adopted intent. The material that was selected to be analyzed were 

doctoral theses in history, from 2017. They were ;”Reglerad Sprängkraft” by Josefin Sabo, 

”Flaskor på löpande ” by Gunnel Holmér, ”Acceptans eller utstötning” by Robert Eckeryd, 

”Toleransens gränser” by Johannes Ljungberg and ”Löfte, Tvist och Försoning” by August 

Aronsson. The result was sorted after the research questions and what appeared, was that 

source criticism tend to adapt different forms, motivated in the studied the subject. This essay 

cannot answer if a certain approach about source criticism is possible to establish, as the 

subject itself is a product of influences from other disciplines. The position of source 

criticism, the use of source criticism concept and usages of methods is depending on the 

historian´s own view on their own commitment.  

Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken ställning källkritikens fyller i dagens 

doktorsavhandlingar i historia, såsom det återspeglas i författarens behandlingar av 

källkritiska överväganden. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ, hermeneutisk 

utgångspunkt antagits och en tematisk textanalys har valts som metod, motiverat av syftet. 

Det materialet som ligger till grund för den tematiska textanalysen doktorsavhandlingarna; 

”Reglerad Sprängkraft” av Josefin Sabo, ” Flaskor på löpande band” av Gunnel Holmer, 

”Acceptans eller utstötning” av Robert Eckeryd, ”Toleransens gränser” av Johannes 

Ljungberg och ”Löfte, tvist och försoning” av August Aronsson. Resultatet var upplagt utefter 

valda forskningsfrågor och vad som framkom var att källkritiken tenderar att anta olika 

former beroende av undersökningsobjektet. Något särskilt förhållningssätt kring källkritikens 

ställning var klargöra, men kan förklaras i att historia som ämne är framväxt ur influenser från 

andra discipliner. Att källkritikens roll, användandet av källkritiska begrepp och använda 

metoder snarare påverkas av historikerns egna syn på sitt eget uppdrag.  
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1. Inledning  

1.1 Problemformulering, Syfte och Frågeställningar 

Anslaget till detta arbete har tagit sin grund i den b-uppsats som jag skrev under vårterminen 

2017. De slutsatser som där kom fram, berörde en källas representativitet och funderingar 

kring källkritikens roll i det historiska arbeten på lägre akademisk nivå. Det var dessa 

funderingar som sådde ett frö till att vidareutveckla ett resonemang kring källkritikens 

ställning, i dagens historieforskning. I doktorsavhandlingar inom ämnet historia har det varit 

tradition att det ska finnas utförliga diskussioner och motiveringar kring källkritiska 

överväganden. För ett decennium väcktes dock en diskussion bland svenska historiker om 

källkritiken roll och frågan ägnades ett helt temanummer av Historisk tidskrift.1 I Redaktören 

har ordet framhålls att det på senare år förefaller sig att källkritiken har fått maka på sig, 

utefter sin tidigare starka roll. Att det är denna problematik som har generat just ett 

temanummer kring källkritiken, där olika förhållningssätt ställs mot varandra.2 Vilket stärker 

att det är en angelägen fråga att undersöka om denna problematiken kring källkritikens roll 

återfinns i dagens historieforskning. Eller om det går att se att källkritikens funktion kan 

förklaras i historieämnets mångfacetterade karaktär, något som John Tosh framhåller i sin bok 

Historisk teori och metod. 3  

Denna problematik och vetenskapliga motivering kring källkritikens roll, resulterade i syftet 

för denna uppsats. Syftet är att undersöka vilken ställning källkritiken fyller i dagens 

doktorsavhandlingar i historia, såsom det återspeglas i författarens behandling av källkritiska 

överväganden. De frågeställningar som ska konkretisera syftet är följande:  

 

Vilka likheter och skillnader kring hur valda metoder motiveras och används i 

doktorsavhandlingarna går att se? 

 

 Hur utrycks källkritikens plats i förhållande till metodavsnittet? 

 

Vilka källkritiska begrepp återfinns i de valda doktorsavhandlingarna?  

Utgångspunkten för detta arbete är doktorsavhandlingar inom ämnet historia från olika 

                                                 
1 Historiskt Tidskrift, 2005:2 (125)  
2 Andersson, 2005, s. 186 
3 Tosh, 2012, s.236 
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lärosäten och berör olika discipliner inom ämnesområdet. En tematisk och kronologisk 

avgränsning har gjorts (se nedan) för att undersöka och möjliggöra en bild av hur de valda 

doktorsavhandlingarna förhåller sig till källkritiken roll som metodologiskt verktyg. Hur de 

källkritiska metodavvägningarna motiveras i doktorsavhandlingarna samt i vilken grad en 

diskussion kring eventuella problem förekommer.  

1.2 Forskningsläge  

Avstamp tas i artikeln ”Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva” av 

Arne Jarrick, professor i historia vid Stockholms Universitet. Den grundläggande 

utgångspunkten som Jarrick presenterar är att källkritiken ständigt har utvecklats då det ligger 

i dess natur som begrepp. Inledningsvis fastslår Jarrick att källkritiken som verktyg är 

meningsfullt men att det tappar sin ställning bland historiker och att dess ställning behöver 

fastställas återigen. Det är detta problem som Jarrick utgår ifrån och som byggs vidare i 

artikelns senare delar 4. Den lösning som Jarrick ser, via en fastslagning från dennes sida 

kring begreppets historiska utveckling som belägg för att det är föränderligt, är att den bör 

utrustad med en kontextuell textförståelse. Att det via denna kontextuella textförståelse är då 

man verkligen kan pröva en texts vittnesgillhet5. Det som gör den relevant för syftet med mitt 

arbete är det som Jarrick presenterar efter det att han klargjort den källkritiska begreppets 

innebörd. Jarrick framhåller att man endast som historiker bör betrakta sitt källmaterial som 

en berättande källa, då historikernas huvudsakliga arbetssätt är att tolka en källa och avgöra 

kring om den kan tas för sanning eller inte. För att nå detta krävs en förståelse av den kontext 

som källan skapades i och för att klargöra detta behövs en förståelse av intertextualitet. 6  

Det är denna metodologiska diskussion som är av intresse för mitt arbete. Då Jarrick anser att 

källkritiken bör utvecklas, måste även sättet man arbetar med begreppet utvecklas. Att 

källkritiken måste ha en plats i historikerns arbete och att det är via en textanalytisk metod 

som det går att införliva källkritikens kriterier. Det är då man kan bedriva något konstruktivt 

och inte ett nödvändigt ont som källkritiken länge förknippats med.7 Jarrick ser källkritiken 

som ett medel för forskaren till att kunna tolka och avgöra en källas sanningsgrad men som 

ovan nämnt behövs begreppet utvecklas. Utvecklas mot en kontextuell textförståelse för att då 

kunna göra källkritiken till ett konstruktivt verktyg för historikern.  

                                                 
4 Jarrick, 2005, s. 220 
5 ”Vittnesgillhet” är ett av Jarricks tre förutsättningar som man som historiker måste acceptera för att kunna 

bedriva en meningsfull källkritik.   
6 Jarrick, 2005, s. 225–230 
7 Jarrick, 2005, s. 229f.  
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En kontextuell utgångspunkt återfinns även i Roddy Nilssons artikel ” Postmodernism, 

källkritik och historieskrivning” från 2005.  I artikel visar Nilsson den post-moderna 

teoribildningens syn på källkritikens roll. Denna artikel har valts för att synliggöra den 

spridning som finns inom den vetenskapliga diskussionen men även att beröringspunkter 

finns mellan de olika synsätten. Nilsson kan ses föra postmodernismens ståndpunkt och tar 

direkt avstånd från Jarricks syn på att historikerns uppdrag inte handlar om att söka 

sanningen. Motiverat i att ett källmaterial redan då historikern tar sig an det, är föremål för en 

mängd tolkningar. Att fokusera på sökandet av sanning, leder historikern till felaktiga 

antaganden då egna politiska preferenser, fördomar och historiekultur kan färga arbetssättet 

och man kan glömma att historien var befolkad av människor. 8 Nilsson ser historikerns 

uppdrag som att man ska bidra med en meningsbärande berättelse, via en förståelse av den 

kontext som människorna levde i. Det kan ses som både Jarrick och Nilsson landar i 

kontextens och textanalysens betydelse, dock genom olika utgångspunkter, och i någon form 

av liknande ståndpunkt. Kring källbegreppets vara eller icke vara så ser Jarrick som sagt att 

källorna uteslutande ska ses som ur en berättande aspekt, vilket då leder till att Jarrick ser att 

en kontextuell textanalys bör införas för att kunna återgå en sann bild av historien.  

Nilsson ser dock att problemet inte ligger i källkritiken i sig, utan hur man som historiker 

förhåller sig till sanningen. Att historiska fakta skapas utefter problemformulering och 

frågeställningar, inte genom de källkritikens fyra grundbegrepp.9 En slutsats motiverad i 

Nilsson syn på historikerns uppdrag. Avslutningsvis lyfter Nilsson frågan om vilken kanon 

som råder inom det vetenskapliga samtalet. Då Jarrick ser att en kanon inte råder, ser Nilsson 

att det råder en outtalad pragmatism inom vetenskapen. Det finns inget vitt eller svart enligt 

Nilsson utan empirikerna10 påverkas av den post-moderna teoribildningen och vise versa.   

Han avslutar med att klargöra att historikerns uppdrag och källkritikens roll snarare handlar 

om att ha ett konstruktivt förhållningssätt till de olika teoretiska ståndpunkter som finns och 

att det handlar om att belysa ens egen roll inom historieskrivningen. Vilken syn och 

historiekultur man själv är en del av.11 Man kan se att likväl Nilsson och Jarrick påvisar någon 

att form av konstruktivt samtal och användande av källkritiken bör råda, trots olika teoretiska 

utgångspunkter.  

                                                 
8 Nilsson, 2005, s.240-242 
9 Nilsson, 2005, s. 246 
10 Nilssons benämning på, de ”klassiska” historikerna som framhåller historian som en empirisk vetenskap 

grundad på sanning. Där ibland Jarrick.  
11 Nilsson, 2005, s. 246 
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Tanken och nyansering av källkritikens innebörd och omformning av begreppet lyfter Maria 

Ågren i sin artikel ” Synlighet, vikt, trovärdighet – och självkritik. Några synpunkter på 

källkritikens roll i dagens historieforskning ” där hon inledningsvis redogör för att det inte har 

förekommit någon omformning av källkritiken från 1970-talet. Likt Nilsson anser Ågren att 

det finns en fara i att utgå från att söka ”sanningen” och att utgå från ett ”sunt förnuft” rent 

metodologiskt. 12 Enligt Ågren är det svårt att lära ut sunt förnuft och att det blir en fråga om 

forskningens validitet, om man mäter det man ämnar mäta. Då Ågren påvisar att i förhållande 

till andra vetenskaper är källkritiken ett medel för historievetenskapens att säkerställa 

validiteten och blir indirekt en del av metoden snarare än en metod. 13Det är detta som Ågren 

ser som källkritikens kärna. Likt Jarrick ser hon att en omformning av källkritik bör äga rum. 

Där Ågren ser att fler aspekter av ens metodologiska verktyg behövs konkretiseras och hon 

gör detta utefter begreppen; Synlighet - hur det samhälle och det man undersöker speglas i 

källmaterialet, Vikt - om det man undersöker representativt(lämpligt) och trovärdighet - där   

källkritiken kommer in och säkerställer validiteten i en undersökning. Vid Ågrens 

förklarningen av begreppen läggs mest tyngd vid synlighet, vilket blir förståeligt då en 

förklaring motiveras i att försöka särställa sig från begreppet sanning. Ågren motiverar det 

hela med att det sällan är slumpen som avgör vad som syns i källorna, utan det är en fråga om 

en form av maktutövande. Bara för att något inte kan ses i källorna, kan man inte utgå från att 

det inte har förekommit. Kring historikerns uppdrag fastställer Ågren att om historikern ska 

kunna generera något fruktbart, krävs det att det finns en kontext och epokkännedom. 14 Detta 

går att se som ett måste till sanningen i helhet. Här kan man se att Ågren i likhet med Nilsson, 

påvisar delens roll i den historiska helheten för att förstå det källmaterial man undersöker. 

Förklaringen av begreppen vikt och trovärdighet kopplas till redogörelsen av synlighet och 

resulterar i slutsatsens att källkritiken har en djupare innebörd än att vara ett medel på 

sökandet efter sanningen. 15 Det som sammanfattar Ågrens resonemang är, i likhet med 

Nilssons diskussion, att forskaren måste sätta sig själv i relation till vad den undersöker. En 

självkritik kan kopplas till Nilssons diskussion kring politiska preferenser. Det som Ågren 

bidrar med är i min mening en vidareutveckling av Nilssons diskurs, där hon sätter in 

källkritikens roll tydligare som en del av metoden. Det är denna mellanväg mellan post-

modernismen och den mer traditionella källbaserade synsättet, där Jarrick kan placeras, som 

                                                 
12 Ågren, 2005, s.250 
13 Ågren, 2005, s. 251f 
14 Ågren, 2005, s.254-257 
15 Ågren, 2005, s.259 
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Ågren synliggör. Det är i synnerhet definitionen av en källas synlighet som bidrar med ett nytt 

perspektiv och bidrar till detta arbete.  

Likt Ågren utgår Rolf Torstendahl kring källkritikens roll som metod men utvecklar den i min 

mening ett steg längre. I sin artikel ”Källkritik, metod och vetenskap” utgår Torstendahl från 

källkritikens framväxt i Sverige, där han argumenterar för man tagit metodologiska influenser 

från utlandet. Dock anser Torstendahl att historievetenskapen i Sverige har antagit en 

särställning internationellt sätt, kring källkritikens roll. Att en viss källkritisk fundamentalism. 

Med fundamentalism menar Torstendahl att den gängse bilden bland svenska historiker är att 

det är just källkritiken som gör historikern. Torstendahl anser att man ryckt källkritiken ur sitt 

sammanhang och att man borde se den som en metod, bland flera. 16  Ett synsätt han delar 

med Ågren och som presenterar en möjligen polarisering inom historievetenskapen. En 

polarisering kring vilken roll källkritiken bör anta. En polarisering som visar att den dels är 

den metodologiska grunden i det historiska arbetet som Jarrick påvisar och dels, som Ågren 

och Torstendahl anser, ska ses som en del av i hela den vetenskapliga metoden som anser.  

För att motivera och stärka sitt synsätt kopplar Torstendahl källkritiken till utvecklingen av 

metodologiska strategier. Han menar att de metoder som används är ett uttryck och påverkas 

av ens kunskapssyn och inte minst vetenskapsutövarens egen position, styrda av de 

vetenskapliga normer som råder inom disciplinen.17 Där en likhet kan ses i Nilssons slutsats 

kring forskarens politiska preferenser.  

 

Den slutsats som han lyfter kring metod är att om man utgår ifrån att den är föränderlig, i takt 

med de vetenskapliga normerna förändras, får man se till historikerns uppgift ur en annan 

synvinkel. Att källkritiken inte räcker för att legitimera ett forskningresultat utan att 

källkritiken är nödvändig men då som en del av flera metodologiska verktyg man använder. 18 

För att skapa en konkret lösning på de olika synsätten som finns inom historievetenskapen 

anser Torstendahl att ” Det finns alltså något som jag skulle vilja kalla det stora metodpaketet, 

som historikern måste ha kännedom om och tillämpa relevanta delar av”.19  

Som Torstendahl själv påvisar är det svårt att sammanfatta alla de metoder som kan vara av 

relevans för en historiker, då ämnet i sig är influerat av flertalet andra vetenskaper. De 

metoder som han lyfter är: källkritiken med alla dess regler, statistisk metod, ekonomisk 

                                                 
16 Torstendahl, 2005, s.209f  
17 Torstendahl, 2005, s.211 
18 Torstendahl, 2005, s.213f 
19 Torstendahl, 2005, s. 214 
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metod (t ex för prisjämförelser), intervjumetod (oral history), etnologisk/socialantropologisk 

metod (utöver intervjumetod), idéhistorisk metod (i den mån den kan preciseras), flera 

specifika samhällsvetenskapliga metoder och flera specifika beteendevetenskapliga metoder. 

Detta är endast ett axplock av de metoder som bör eller kan användas.  

 

De slutsatser som Torstendahl lyfter är en återkoppling till vad som är historikers uppgift.  

För att kunna ge en sån sann bild av historien som möjligt måste flertalet andra aspekter in i 

ens metodologiska överväganden av det man undersöker. Källkritikens roll blir här med inte 

metoden utan en del av flera metoder man använder sig av.20 Ett resonemang som återfinns i 

flera av de artiklar som har tittats närmre på för att utröna källkritikens roll och hur 

forskningsläget ställer sig kring begreppet. Det är Torstendals definiering av metodologiska 

verktyg som är av intresse för detta arbete då det konkretiserar en metodologisk utgångspunkt 

för mig att ställa mot det källmaterial som ligger till grund för denna kandidatuppsats.  

För att problematisera det svenska forskningsläget krävs mer generell bild kring olika 

perspektiv på källkritiken. Vilken roll som den spelar eller inte spelar för en historikers arbete. 

En god överblick till historieämnets karaktär ges i slutordet av ”Historisk teori och metod” av 

John Tosh, professor i historia vid Roehamton University i Storbritannien. Tosh beskriver 

ämnet historia som en vetenskap agerande efter flera parametrar. Ämnet är en hybrid, som i 

Tosh mening inte kräver att den ges någon definierad utgångspunkt eller termer. Eftersom 

ämnet historiskt har påverkats och influerats av flertalet andra vetenskaper, har den fått den 

form som den har idag. Historikern behöver då ha flera perspektiv i åtanke när den arbetar, då 

historia är ett ämne dels utgår från händelser kontra struktur, individer kontra kollektivet men 

även idéströmningar.21  Att låsa sig kring en definition av ämnet historia ger, i min tolkning 

av Tosh text, en svårighet att återge det man studerar. Tosh bok ger en ingång till ämnets 

generella mångsidighet och de flera synsätt som förekommer inom disciplinen. Detta ger även 

upphov till de flera olika utgångspunkter kring källkritikens roll som finns.  

 

Det som har framträtt i forskningsläget är en spridning i vilken roll källkritiken har samt 

vilket uppdrag historikern har. Det är detta forskningsläge som motiverar min egen studie. På 

ena sidan finns Jarrick med utgångspunkt i att källkritiken är ett medel till att hitta sanningen. 

På andra sidan står post-modernismen och Roddy Nilsson, där källkritiken framställs som ett 

                                                 
20 Torstendahl, 2005, s. 216 
21 Tosh, 2012, s. 336f 
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medel till att generera meningsskapande berättelser. Mellan dessa två sidor finns de med ett 

pragmatiskt förhållningssätt, som inte fråntar källkritikens roll men inte heller ser det som det 

enda medlet till ett fruktbart historiskt arbete. Det forskningsläget visar är att det finns ett 

spektrum i vilken roll metodologiska verktyg ska användas och hur man bör förhålla sig till 

dessa. Denna kandidatuppsats vill bidra med att synliggöra den samtida historiska forskningen 

förhållande till forskningsläge. Om denna spridning går att se och vilken roll källkritiken har. 

Det mitt arbete kan bidra med är ökad förståelse för källkritiken ställning i dagens historiska 

forskning. 

 

 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

Historia som ämne kan ses tvärvetenskaplig, då det har påverkats av andra vetenskaper och 

discipliner. Denna syn ger John Tosh i sina slutord av Historisk teori och metod, där han 

sammanfattar det i med att historia har blivit en disciplin med mycket svaga direkta 

sammanhang.22 Det Tosh underbygger detta med bakgrund i historieämnets framväxt. Under 

1800-talet kunde man skilja historievetenskapen från andra vetenskaper. Vid 1900-talets 

början växer den ekonomiska historien fram, men den skapade inte bilden av vad ämnet 

historia var, en berättande skildring av politiska händelser. Historieämnet och dess form 

påverkades inte av detta, vilket Tosh anser bero på ekonomisk historia och traditionell historia 

då tillhörde olika fakulteter. 23  Den bild som Tosh presenterar kring historieämnets situation 

idag, är att det nästan är svårt att klargöra vad som är ämnets kärna, att ”historien har blivit ett 

hus med många boningar, med ett stort antal dörrar och inre korridorer” 24. Det 

förhållningssätt och den förklaringsmodell som han presenterar kring historieämnet är just att 

skillnader i synsätt inte bör ses som motsatser gentemot varandra utan som en helhet som kan 

göra att man ser historien i sin verkliga komplexitet. 25 Möjligen att olika ämnesområden 

inom historia har påverkan från andra håll, men att det inte föringar dess existens som 

historia. Det som här växer fram är just en förklaring och möjlighet kring vilken plats 

källkritiken får i en doktorsavhandling. Att det, som Tosh beskriver, är så att andra discipliner 

har smittat av sig i de metoder som används och att det i influensen av andra discipliner som 

skapar en svårighet i att definiera vilken roll källkritiken har eller bör ha inom de olika 

                                                 
22 Tosh, 2012, s.336 
23 Tosh, 2012, s.336f 
24 Tosh, 2012, s.337 
25 Tosh, 2012, s. 337 
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ämnesdisciplinerna.  

 

Att den egna utgångspunkten medvetet eller omedvetet influerar historikerns metod kan vara 

möjlig. Men även möjligt kan det tänkas vara att den påverkar vilken metod som använts. 

Denna tanke tas grund i Torstendahl diskussion kring källkritikens plats inom 

historievetenskapen, som presenterats i forskningsläget. Torstendahl landar i sin artikel i 

Historisk Tidskrift26 i hans synpunkt av källkritikens plats i historien. En synpunkt tätt kopplat 

till metoder och metodologisk kännedom. Det Torstendahl presenterar är det stora 

metodpaketet. Ett paket som Torstendahl säger ” Är synes omöjligt att räkna upp alla metoder, 

som finns och som kan vara relevanta för historikern”. Källkritiken blir i Torstendahls mening 

en del av flera metoder som är användbara för en historiker. Vilket motiveras ännu mer i när 

han exemplifierar med att ” Det är inte acceptabelt att framföra forskningsresultat om 

ekonomiska förhållanden men att strunta i ekonomisk metod, och inte heller att i ett 

intervjumaterial strunta i de särskilda reglerna för intervjuer”.27  

Det är ur Tosh och Torstendahl som den teoretiska utgångspunkten för denna uppsats 

grundas, tanken kring att historieämnets karaktär och källkritikens roll till dels beror på de 

influenser som andra vetenskaper som bidragit. Ämnet visar sig ha en mångfasetterad pallet 

och en stor utveckling från det ämne som fanns i början av 1800-talet, som Tosh beskriver. 

Samma grund som Torstendahl har i sitt resonemang kring historikerns metodologiska 

verktygslåda. En grund hämtad från den svenska utveckling av ämnet och som Torstendahl 

beskriver utvecklats av historikersamfundet, där ”De i sin tur hade tagit djupa intryck av 

utländsk metodologi”28. Den övergripande hypotesen som ska prövas i undersökningen är att 

källkritikens ställning möjligen påverkas av vilka metoder som nyttjas och de olika 

ämnestraditioner som finns och där källkritiken inte bör ses ha den självklara ställning som 

den tidigare haft.  Det resultat som forskningsfrågor genererat har analyserat utefter s utefter 

vilka olika metoder som doktorsavhandlingarna använt, källkritiska begrepp och förhållande 

mellan källkritiska överväganden och metodavsnitt, för att pröva den hypotes som Tosh och 

Torstendahl landat i. 

                                                 
26 Historisk tidskrift 2005:2  
27 Torstendahl, 2005, s. 216 
28 Torstendahl, 2005, s. 209 



 

 

11 

 

1.4 Avgränsning 

Varför, som jag fastlade i problemformuleringen, har en avgränsning till samtida 

historievetenskaplig forskning gjorts? Den som tittar på detta arbete kan just ställa sig denna 

frågan, då en kandidatuppsats i historia tenderar att beröra dåtiden. Men i bakgrund av det 

syfte och frågeställningar som ligger till grund för denna uppsats så blir grundkaraktären av 

denna uppsats historiemetodologisk. En studie kring metodologiska ståndpunkter i 

doktorsavhandlingar under en viss period hade kunnat vara en möjlig ingång men inte det som 

jag ämnar göra. För i slutändan handlar det om att undersöka vilken roll källkritiken kan 

spelar i samtida doktorsavhandlingar i historia. Därav har en avgränsning till avhandlingar 

från 2017 gjorts, dels för att kunna se en möjlig skillnad gentemot forskningsläget, som 

övergripande är äldre och själva hoppas på en utveckling. Och dels för att en samtida 

avgränsning under ett större kronologiskt spann, i sin tur hade försvårat mitt urval och 

försvårat tillförlitligheten i själva urvalet och den efterföljande diskussionen.  

 

Den kronologiska avgränsningen till ett samtida källmaterial motiverar även den tematiska. 

En tematisk avgränsning i att undersökningen endast berör källkritiska överväganden utefter 

uppsatsens frågeställningar.  Där det valda syftet för denna studie blir även vägvisande för 

den tematiska avgränsningen. För syftets formulering resulterar i att möjligen återge det 

spektrum av olika inriktningar inom de doktorsavhandlingar forskningen som valts. Men där 

tillförlitligheten just säkerställs av den strikta konronlogiska avgränsningen, för att just 

minimera ett godtyckligt och otillförlitligt urval och svara till att undersöka vilken ställning 

källkritiken fyller i dagens doktorsavhandling i historia.  

 

Då det ej är den specifika historikern eller det ämnesfält som hen är verksam inom, utan dess 

möjliga metodologiska övervägningar i metod-avsnittet, som är av intresse för studien så 

krävs en ytterligare specificering för att inte nå ett missvisande urval.29 För att svara på 

uppsatsens syfte förutsätts att flertalet inriktningar är representerade, för att visa en möjlig 

bild av den aktuella forskningen inom historievetenskapens många delar. Men även att flera 

lärosäten är representerade är en självklarhet för tillförlitligheten i denna studie. För hade 

endast ett lärosäte används vid urvalet hade inte heller en nyanserad bild av 

historieforskningen kunnat ges, i bakgrund mot syftets formulering.  Där av kommer 

avhandlingar berörande olika discipliner inom historieämnet, hämtas från olika lärosäten just 

                                                 
29 Se 1.5 Metod  
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för att ge en spridning, tillförlitlighet samt motiveras i syftets formulering. Och sammantaget 

kunna bidra med en vetenskaplig relevans.  

 

 

1.5 Metod 

Grunden till den metod som används har tagits i de olika synsätt som framkommer i 

forskningsläget. Där tre olika typer av förhållande till källkritiken kan ses; Empiriker, 

pragmatiker och post-moderna. Denna spektra av olika synsätt på källkritikens roll är det som 

utgör grunden till analysen av empirin, olika synsätt på källkritikens ställning och vikt av 

källkritiska överväganden. Men riktigt så enkelt är det inte att nå det problem jag har valt att 

undersöka på fruktbart och praktiskt genomförbart sätt. Det krävs en klargörande i vilken 

form av analytiskt perspektiv som ska antas, hur källmaterialet ska sorteras, tolkas samt vilka 

svårigheter med metoden som finns utifrån reliabilitet, validitet och representativitet.  

 

Metoden till denna uppsats är kvalitativt och hermeneutisk, det vill säga en textanalys. Då det 

i min mening är det som kan möjliggöra ett så givande arbetssätt som möjligt. En 

hermeneutisk utgångspunkt kan förklaras med att det är ett försök till att få fram textens 

mening och det perspektiv som upphovsmannen haft och i vilken kontext texten har 

framkommit.  Det innebär att ha en utgångspunkt i analysen av i vilken kontext texterna har 

författas utefter. Att förstå delen i förhållande till helheten. 30 Doktorsavhandlingarna som ska 

undersökas, utgör tillsammans en helhet, där de alla är en del av historieämnet men där de blir 

till en del i de olika ämnesområden de tillhör. För utan denna kvalitativa och hermeneutiska 

utgångspunkt som valts, hade det varit svårt att genomföra, analysera och tolka materialet. 

Där doktorsavhandlingarna bör förstås som delar av en större historiskvetenskaplig helhet, där 

hypotesen utefter de teoretiska utgångspunkterna ska synliggöra detta.  

 

Men endast ett val av utgångspunkt kan inte generera ett resultat utan det krävs ett konkret 

tillvägagångssätt i hur materialet facto ska behandlas.  Som ovan beskrivet kan det i 

forskningsläget ses en spridning av förhållningssätt kring källkritiken och en historikers 

uppdrag. Grunden till vad som i källmaterialet som är relevant utgår från 

                                                 
30 Bryman, 2011, s. 507 
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”Samhällsvetenskapliga Metoder”31 där Bryman presenterar kriterier som är av intresse för 

vid textanalys. De kriterier som jag ämnar utgå ifrån är: repitioner32, språkliga kopplingar, 

likheter och skillnader i källmaterialet eller avsaknad av data33. 34. Dessa har tillsammans 

med den hermeneutiska tolkningen legat till grund för de teman som växt fram och agerar 

tillsammans med frågeställningarna den analysapparat som använts. Det finns dock 

invändningar mot att använda en kvalitativ tematiskanalys som metod, då det enligt Bryman, 

kan göra att kontexten kan gå förlorad och skapa fragmentisering av information.35 Att en 

hermeneutisk tolkningsmetod har antagits gör att delen kontra helheten ständigt är en del som 

man förhåller sig till, och minskar de svårigheter som Bryman lyfter finns vid en renodlad 

kvalitativ textanalys. Dock är det inte bara vid en historisk undersökning som kontexten kan 

gå förlorad utan även inom icke-historiska undersökningar spelar kontexten en viktig roll.  Då 

denna uppsats utgår från ett källmaterial som berör historia, men inte i grunden i sig är ett 

”historiskt material”, så ser jag att risken för detta minskar. Där jag inte ser några problem i 

att den kontextuella förståelsen skulle gå förlorad. Att information kan delas upp, är något 

som jag måste ha i beaktning. För att motverka att detta sker kommer jag i aktivt att, grundad 

från Brymans kapitel om textanalys, behålla ursprungliga formuleringar och ange vart i texten 

som utdraget är hämtat.36 Detta för att visa en transparens i hur jag har tolkat.  

 

Det är via den hermeneutiska tolkningen och de Brymans kriterier vid textanalys som 

genererat de frågeställningar som ligger till grund för den tematiska undersökningen av 

materialet. De tre olika teman som ligger till grund och som forskningsfrågorna svara mot är 

37: Metoder och dess former, Källkritikens förhållande till metodavsnittet och Användandet av 

källkritiska begrepp. Det är utifrån dessa teman som empirin kommer analyseras, då 

uppsatsen kommer behandla fem doktorsavhandlingar i historia för att besvara valt syfte och 

frågeställningar. Där det resultat som analysen frambringat har prövats mot den hypotes som 

framträtt i de teoretiska utgångspunkterna. Urvalet av doktorsavhandlingar har skett tematiskt 

och kronologiskt. Dessa olika led i urvalsprocessen kommer här nedan presenteras och 

problematiseras. 

                                                 
31 Bryman, 2011 
32 Om motiveringar återkommer i källmaterialet 
33 I denna studie menas innebär avsaknad av data om en diskurs, motivering eller förekomsts av begreppet 

källkritik eller källkritiska övervägningar inte förekommer  
34 Bryman, 2011, s.228f 
35 Bryman, 2011, s. 256 
36 Bryman, 2011, s.529? 
37 Teman som in är framställda utefter frågeställningarnas formuleringar 
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Urvalsprocessen bör ses som en del av metoden för denna uppsatsen och har därför givits 

relativt stor av metodavsnittet. Inledningsvis är det viktig att klargöra att jag inte ämnar göra 

en totalundersökning av alla doktorsavhandlingar i historia publicerade 2017, utan en 

fallstudie av ett fåtal av dem. Där urvalsprocessen är verktyget för att utröna vilka 

doktorsavhandlingar som ska undersökas.  I först led har ett urval gjorts utefter uppsatsens 

syfte och frågeställning till att beröra doktorsavhandlingar i historia. Därefter har den 

avgränsningen som satts för arbetet agerat som verktyg för urvalsprocessen, då det genererar 

att endast doktorsavhandlingar från olika lärosäten publicerade 2017, som är av relevans för 

detta arbete. Tredje led i urvalsprocessen har utgått från möjligheten att undersöka 

källmaterialet utefter det givna problemformulering som har antagits. Detta tillvägagångssätt 

har valts utefter samma motivering som ovan, att det ska genera ett material som kan svara på 

antaget syfte och frågeställningar. Om ett helt slumpmässigt urval gjorts kring avhandling 

publicerade 2017, hade en stor risk funnits att dels, materialet blivit allt för omfångsrikt och 

dels ej kunnat generar någon ny kunskap till ämnet. Vid denna del av urvalsprocessen, kunde 

de historiskdidaktiska doktorsavhandlingarna uteslutas, då det ej hade ett historiskt 

källmaterial som utgångspunkt. Här går att se att ett icke-sannolikhets urval har antagits. Med 

icke-sannolikhetsurval menas att ett visst material har större chans att komma med i urvalet än 

andra.38 Men detta val har för min del var tvunget samt motiverats då det eventuellt hade 

saknats empiri i de doktorsavhandlingar som hade kunnat ställas mot antaget syfte. Vilket inte 

hade kunnat resulterat i något konstruktivt resultat, vilket jag ser som ett argument för att 

denna urvalsprocess har antagits.  

.  

Det fjärde ledet i urvalsprocessen var att se till att synliggöra en eventuell spridning i 

materialet, men som även begränsar det till en hanterbar mängd. En spridning i form av olika 

historiska discipliner, vilket är intressant utefter syftet och den teoretiskt grundade hypotesen. 

Det är dock viktigt att en generalisering av källkritikens möjliga roll endast kan göras kring 

det urval som gjort, inte för hela disciplinen som Bryman påvisar, då det är syftet med 

avhandlingen.39Det sista ledet i urvalsprocessen var utefter den tidsbegränsnings som 

uppsatsarbetet har. Här drogs en begränsning till fem doktorsavhandlingar, vilket inneburit att 

några av avhandlingar har sållats bort och där det i slutändan i viss mån var olika 

angreppspunkter i det undersökningsmaterial, analys, teoretiska utgångspunkter och metod i 

                                                 
38 Bryman,2011, s. 179 
39 Se Bryman, 2011, s.199 
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dessa än vad denna uppsats ämnar undersöka. Spridningen är dock en styrka då den möjligen 

kan ge bild av källkritikens eventuella olika funktion inom de olika ämnesdisciplinerna i 

undersökningen. 

 

Min egna, i viss mån aktiva, roll i denna urvalsprocess bör även synliggöras och diskuteras.  

För det går här att ifrågasätta vilket utfall som detta icke-slumpmässiga urval har genererat i, 

då vissa avhandlingar har valts framför en annan. Ett möjligt scenario är att ett annat resultat 

framträtt. Men då det i min mening är ett resultat som ej hade kunnat svarat till syftet med 

denna uppsats och i senare led inte kunnat genera ny kunskap. Det är viktigt att tilläggas att 

avhandlingarna ej har valts för att synliggöra vissa förhållanden utan den tematiska 

undersökningen av dem har valts oberoende av detta. Där det eventuella förhållanden som 

framträder är något som skett vid undersökningen och ej varit i åtanke vid urvalet av 

källmaterialet. I viss mån har en aktiv roll varit nödvändig, för att inte uppsatsen undersöker 

ett källmaterial som ej kan svara till de frågor man ställs till dem, utan för att möjliggöra ett 

källmaterial som går att undersöka.  Då jag ämnar undersöka en mer generell bild, blir det 

naturligt att i urvalsprocessen få med olika historiska inriktningar. I någon form en fallstudie 

av hur källkritiken kan tas uttryck i ett visst antal doktorsavhandlingarna. I och med detta går 

det inte heller att fastslå en helhetlig bild av ett problem, som skulle stärka representativiteten, 

då det är en övermäktig uppgift och ibland direkt felaktigt. 40  

 

Sammantaget så landar de metodologiska övervägandena för min del i en fråga kring 

reliabilitet, validitet och representativitet. För metoden är just vald för att säkerställa 

tillförlitligheten i studien. Att den har en samhällsvetenskaplig utformning, snarare än en 

renodlad historisk, är i min mening en självklarhet för att kunna undersöka det problem som 

ligger till grund men det kräver detta även att validiteten tas i beaktning. Hade ett annat 

angreppssätt valts hade det varit svårt att kunna motivera resultatet. Då även kopplat till 

källmaterialets relevans och representativiteten.41 Frågor kring den kronologiska 

avgränsningen och godtyckligt urval kan ju givetvis lyftas och bör i min mening lyftas, för att 

kritiskt förhålla sig till hur undersökningen och det resultat som framkommit. För det väcker 

frågor kring representativiteten i uppsatsen. Källmaterialet kan inte tas för måttstock för 

respektive disciplin historievetenskapen och det är inte det jag är ute efter heller. Detta ser jag 

dock som denna studie styrka. Jag gör inte anspråk på att fastställa vilken roll källkritiken har 

                                                 
40 Florén & Ågren, 2006, s.73 
41 Se Florén & Ågren, 2006, s. 73 



 

 

16 

 

i doktorsavhandlingar i historia, utan en tolkning av författarens behandling av källkritiska 

överväganden.  För att detta inte ska bli en fråga om tillförlitligheten i mitt tillvägagångssätt 

så har just en kvalitativ textanalys valts. Dels för att det i min egen mening just kan bidra med 

ett mer intresseväckande resultat men även dels möjliggör en återupprepning av studien. Även 

med andra doktorsavhandlingar i historia ska bild generas.  

 

1.6 Material   

Källmaterialet som ligger till grund för denna uppsats är doktorsavhandlingar i historia från 

2017. Det är doktorsavhandlingar som disputerats från 5 olika universitet och högskolor; 

Umeå Universitet, Stockholms Universitet, Lunds Universitet, Uppsala Universitet och 

Linnéuniveristet. Dessa avhandlingar är utöver spridningen från olika lärosäten även olika i 

vilken områden inom historia som de berör och har valts utefter urvalsprocessen42. Där de 

innefattar ekonomisk historia, medeltidshistoria, genushistoria, socialhistoria och 

religionshistoria. Av de som författat avhandlingarna är det tre män och två kvinnor. Nedan 

följer en beskrivning av de fem doktorsavhandlingarna, samt ett sammanfattande stycke där 

källmaterialets fördelar, nackdelar samt dess representativitet diskuteras.  

 

1.6.1 Reglerad sprängkraft: dynamiten, staten och den svenska civila sprängmedelsindustrin 

1858–1950.  

Den ekonomi historiska doktorsavhandlingen Reglerad Sprängkraft av Josefin Sabo vid 

Umeå Universitet, undersöker hur regleringar kring sprängmedelsindustrin påverkar 

relationen mellan stat och aktör. Syftet med Josefins Sabos avhandling i ekonomisk historia är 

att ”undersöka och analysera de centrala beslutsprocesserna kring den svenska civila 

sprängmedelsindustrin mellan 1858 och 1950”.43 Tillvägagångssättet motiveras i dels det 

teoretiska avsnittet där Sabo utgår ifrån Samarbetsrelationer mellan stat och näringsliv, 

Regulatory capture44 och Regleringsregimer45.46 Och dels i metoden där undersökningen 

fokuseras kring två metoder; empirisk ekonomisk-historisk analys och processmodell i fem 

                                                 
42 Se. 1.5 Metod 
43 Sabo,2017, s.18 
44 Med Regulatory capture menas när ett företag eller aktör har nått inflytande regleringsmyndigheter eller 

offentliga myndigheter för att gynna den den egna positionen. Se Sabo, 2017, s. 13; Krueger (1988), s. 4. 

Baldwin, Cave & Lodge (2010), s. 10   
45 Regleringsregimer kan ses som normer, värderingar och ageranden för att upprätthålla eller kontrollera 

beteende. Se Sabo, 2017, s.17; Keohane & Nye (1977), s. 19.   
46 Sabo, 2017, s. 11-18 
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delar utarbetad av statsvetaren Lennart Lundqvist.47  De delar av Sabos arbete som är av 

intresse för detta arbete är i huvudsak 1.5 källmaterial och källkritiska reflektioner.48 Det 

omfattar c:a 3 sidor av Josefin Sabos doktorsavhandling som kommer tolkas utefter denna 

uppsats frågeställningar. 

 

1.6.2  Löfte, tvist och försoning: politikens spelregler i 1300-talets Norden 

August Aronsson doktorand i historia vid Uppsala universitet, syftar i sin avhandling Löfte, 

tvist och försoning att förklara politikens spelregler i 1300-talets Norden, genom att analysera 

kommunikation som en del av just ett politiskt handlade.49 För att genomföra detta analyseras 

relationen mellan normer och handlande och de arenor som undersöks är Löfte, Tvist och 

försoning. 50  Det som ligger till grund till den tolkning av material som har gjorts är 1.2 

Avgränsning, i vilket en specifik källkritiska diskussionen förs och 1.4 operationalisering, där 

även en övergripande källkritisk diskussion förs. Totat omfattar dessa två avsnitt 8 sidor, som 

utgör grunden för min tolkning kring källkritiska överväganden.  

 

1.6.3  Acceptans eller utstötning? Ogifta mödrar i Ångermanland 1860-1940 

Utgångspunkten i Acceptans eller utstötning av Robert Eckeryd doktorand i historia vid Umeå  

är att undersöka skillnader och likheter i ogifta mödrars utsatthet och konsekvenser för deras 

levnadsförhållanden.51 Detta syfte utgår från Eckeryds två hypoteser. Den första ” Att den 

sociala utsattheten för ogifta mödrar under båda undersökningsperioderna var mindre i 

Sollefteå än i de båda andra områdena52 till följd av att det där föddes betydligt fler illegitima 

barn” och den andra ” att Nordmalings ovanligt låga utomäktenskapliga födelsekvot under 

1860-talet gjorde dem extra utsatta där även i jämförelse med Nordingrå”.53 Dessa hypoteser 

är utgångspunkten i den analys av källmaterialet som Eckeryd ska göra utefter 

mikrodemografiska mönster och de teoretiska utgångspunkterna stigmatiseringsteorin54 samt 

                                                 
47 Sabo., 2017, s. 22 f 
48 Sabo, 2017, s. 20ff 
49 Aronsson, 2017, s. 19, s.21 
50 Aronsson, 2017, s. 34, s. 37  
51 Eckeryd, 2017, s. 7f 
52 Eckeryd har 3 områden, Sollefteå, Nordmaling och Nordingrå, Se Avgränsningar, Eckeryd, 2017, s.38 
53 Eckeryd, 2017, s. 9f 
54 Stigmatiseringsteorin kan enligt Eckeryd som en form av social kontroll av en persons agerande eller beteende 

utifrån hur det uppfattas negativt eller avvikande av gruppen. Se : Eckeryd,2017,s10: Oskar Engdahl,2011,s.76 
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Genus. Det omfånget i denna doktorsavhandling som jag ämnar undersöka och tolka är Käll-

och metoddiskussion, som omfattar totalt 12 sidor.  

 

1.6.4 Flaskor på löpande band – arbete och arbetskraftsrekrytering vid Surte glasbruk 1943–

1978 

Gunnel Holmér, doktorand i historia vid Linnéuniversitetet, vill genom att studera 

buteljglasbruket i Surte synliggöra kvinnas roll, rekryteringen av utländsk arbetskraft och 

kunskapen om arbetet inom buteljglasbruken mellan åren 1943–1978. Holmér tar en teoretisk 

grund i Charles Tillys teori om bestämd ojämlikhet55 och ur ett genusperspektiv.56 Metoden 

som Holmér använder är i viss del en komparativ metod för kunna jämföra resultatet med det 

som framkom i hennes licentiatavhandling om glasbruket i Kosta.57 Det som ska ligga till 

grund för min undersökning är Holmérs material, metod och avgränsningar där dels en 

beskrivning av källmaterialet återfinns men även de källkritiska övervägningarna. Totalt 

omfattar det 7 sidor.  

 

1.6.5 Toleransens gränser: religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och 

Europa 

Johannes Ljungberg, doktorand i historia vid Lunds universitet, syftar i sin avhandling till att 

undersöka hur toleransens gränser diskuterades och hanterades som politisk fråga, utefter tre 

pietistutredningar58 från 1700-talet. 59 Ljungberg vill med denna avhandling bidra till den 

svenska och europeiska forskningen, då forskningen inom området saknar ett nordiskt 

perspektiv. 60 Utöver att se till hur toleransen diskuterades, jämför Ljungberg sitt resultat mot 

den franska forskningen inom samma ämne.61 Detta motiverar Ljungberg utifrån att han  

” Arbetar med en utpräglat kvalitativ metod där det handlar om att analysera redogörelser, 

interaktion och begreppsanvändning istället för en kvantifiera den information som 

framkommer i utredningarna”.62  Det i avhandlingen som ligger till grund för min tolkning är 

                                                 
55 Se Holmer, 2017,s. 34 för vidare definition.  
56 Holmér, 2017, s.33 
57 Holmér, 2017, s. 12 
58 Pietism/pietister är en tysk lutheransk väckelserörelse som i Sverige fick starkt fäste under 1700-talet. 

Motsvarigheten i den engelskspråkiga världen var puritanismen. Se Nationalencyklopedin, pietism.  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pietism (hämtad 2017-11-29) 
59 Ljungberg, 2017, s.9 
60 Ljungberg, 2017, s. 11 
61 Ljungberg, 2017, s.36f 
62 Ljungberg , 2017, s. 46 
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i huvudsak källmaterialets karaktär63 men även Polemiska texter som komplement och 

kontrast64, då detta avsnitt även innehåller en del det material Ljungberg utgår ifrån. Totalt 

omfattar det 6 sidor.  

 

1.6.6 Värdering av Material, Källkritiska reflektioner och representation 

Materialet som ligger till grund för den empiriska undersökningen är, trots att alla är 

doktorsavhandlingar i historia, i viss grad olika. Där det går att se att olika vikt och omfång 

läggs på källkritiken, där det i materialet kan stå som enskild del eller vara inkluderad i 

metodavsnittet. Just denna variation i dispositionen kan ses som en nackdel i undersökningen 

av avhandlingarna. Invändningar mot att de berör olika ämnesområden hade kunnat ses som 

en nackdel men där jag snarare ser det som en fördel. Eftersom mitt arbete inte tar i anspråk 

att visa en helhetlig bild av källkritikens funktion, utan att undersöka vilken ställning 

källkritiken fyller i dagens doktorsavhandlingar i historia, såsom det återspeglas i författarens 

behandling av källkritiska överväganden. Utefter detta blir materialets spridning i mina ögon 

en fördel, då det kan visa på eventuella likheter eller skillnader oavsett angreppssätt och över 

”disciplingränserna”.  

 

Trots att materialet skiljer sig från varandra, är det i min mening ett material som möjliggör 

att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar65. Detta har framkommit utefter den 

urvalsprocess som har gjorts. För att återkoppla till syftet med min uppsats, är det som 

tidigare nämnt inte meningen att ge en helhetlig bild utan en möjlig bild kring vilken ställning 

källkritiken fyller i dagens doktorsavhandlingar i historia, såsom det återspeglas i författarens 

behandling av källkritiska överväganden. Där jag ser att materialet som valts väl kan hjälpa 

till att svara på uppsatsens syfte, även om det inte kan fastslås som representativt för hela 

forskningsämnet. 

 

 

 

 

                                                 
63 Ljungberg, 2017, s. 32-36 
64 Ljungberg, 2017, s. 37-39 
65 Se 1.2 Problemformulering, Syfte och Frågeställningar 
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2 Undersökningsdel  

2.1 Bakgrund  

Då detta arbete ämnar till att undersöka källkritikens möjliga roll i högre akademiska arbeten, 

doktorsavhandlingar inom ämnet historia, krävs en beskrivning av vad en doktorsavhandling 

är. Doktorsavhandling är, som Universitet- och Högskolerådet förklarar det, en ” akademisk 

avhandling framlagd vid en disputation för doktorsexamen”66. Det är ett arbete som ska göras 

för att få en doktorsexamen. En doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar 

4 års studier och är en forskarutbildning. 67 För att antas till forskarutbildningen för 

doktorsexamen, kan variera mellan olika lärosätena, krävs en allmän behörighet på att man 

ska ha en avlagd examen på avancerad nivå, minst 240 högskolepoäng varav 60 ska vara på 

avancerad nivå inom det ämne man ska doktorera inom.68 

Men då denna studie ska undersöka källkritikens möjliga roll så krävs även en kortare 

redogörelse av källkritikens historia och dess begrepp. Synonymt med källkritikens framväxt i 

Sverige brukar vara bröderna Curt69 och Lauritz70 Weilbull. Dessa två historiker framhöll att 

den svenska historieskrivningen var byggd på myter och osanningar, där källkritiken kom in 

för att genera ”fakta” kring historien. Källkritiken växte alltså fram vid sekelskiftet och där 

det går att se den som ett uttryck för den tidens tilltro till ”exakta vetenskaper”. 71 

De begrepp som tydligast brukar kopplas till källkritiken är: äkthet, tidsamband (närhet), 

oberoende (beroende) och tendens. 72 

Äkthet – Om källan utger sig för det den ska vara 

Tidsamband – När är källan skriven / tillverkad?  

Beroende - Är källan beroende av någon annan, eller är den självständig (oberoende)? 

Tendens - Ger källan en sann bild av det den förmedlar, eller påverkas den av personliga, 

ekonomiska, politiska intressen. 

                                                 
66 https://www.uhr.se/publikationer/svensk-engelsk-ordbok/doktorsavhandling (hämtad 2017-12- 11) 
67 https://www.studera.nu/forskarstudier/utbildningen/om-utbildningen/ (hämtad, 2017-12-11) 
68 https://www.studera.nu/forskarstudier/antagning/antagning-och-behorighet/ (hämtad 2017-12-11) 
69 F. 1889 -  D. 1991 
70 F. 1873 – D. 1960 
71 Thurén, 2013, s. 5 
72 Thurén, 2013, s.7 
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Dessa kriterier är dock i synnerhet kopplade till om källmaterialet är en ”berättande” källa, en 

beskrivning av något skeende, än om det skulle vara en kvarleva, en lämning från historien.  

Dock går det att beroende på vilka frågor man ställer till källan, se den som antingen en 

berättande källa eller en kvarleva. Detta kallas för det funktionella källbegreppet.  

Detta är den bakgrund som ger en sammanfattad innebörd av källkritiken och 

doktorsavhandlingarna i historia.  

 

2.2 Undersökning  

Undersökningen är utformad utefter de frågeställningar som ligger till grund för denna 

uppsats. Underrubrikerna är utformade efter de forskningsfrågor som ligger till grund för 

denna uppsats och ligger till grund för den tematiska analys som presenteras i 1.5 Metod.73 

För att underbygga en diskussion i 3. Slutsatser/Diskussion, om de förhållningssätt kring 

källkritiken som framkommit i den tidigare forskningen.74 

 

2.2.1  Vilka likheter och skillnader kring hur valda metoder motiveras och användas i 

doktorsavhandlingarna går att se? 

Undersökningen tar vid i att se vilka olika sorters metoder som nyttjas i 

doktorsavhandlingarna. Vissa skillnader ses, trots att alla har utgått från någon form av 

historiskt källmaterial. Dels genom att klargöra de utgångspunkter man har antagit 75 och dels 

ge en grund till att försöka tyda om en spridning kring källkritikens roll återfinns.76 Kring 

vilken angreppspunkt doktorsavhandlingarna har antagit, har det i fyra av fem valts ett 

kvantitativ-metod. Kvalitativ metod har antagits i Josefin Sabos Reglerad Sprängkraft, 

Gunilla Holmérs flaskor på löpande band, Johannes Ljungbergs Toleransens gränser och 

August Aronssons ”Löfte, tvist, försoning”. I Robert Eckeryds avhandling Acceptans eller 

utstötning har en kvantitativ undersökning och han är den enda som valt denna grund för sin 

undersökning.   

                                                 
73 Se. 1.5 Metod, s. 13 
74 Se. 1.5 Metod, s. 12 
75 Utifrån vilken kontext det avhandlingarna är författad, 1.5 Metod, s. 13 
76 Se. 1.5 Metod, s. 13 
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Trots att majoriteten av doktorsavhandlingarna har valt en kvalitativ utgångspunkt ses det att 

andra metoder även har använts. Nedan följer avhandlingarna och de metoder som de nyttjat 

var för sig. 

  

Reglerad Sprängkraft av Josefin Sabo klargör inledningsvis i sitt avsnitt ”1.6 Metod, urval 

och tillvägagångssätt” att:  

Undersökningen bygger på två typer av metoder. Undersökning av branschen och dess  

utveckling bygger på en empirisk ekonomisk-historisk analys77[…] Den andra metoden som har 

använts för att studera hur reglerings- och beslutsprocesser genomfördes bygger på en 

operationalisering av de första stegen i statsvetaren Lennart Lundqvist processmodell. 78 

 

Detta är i de metoder som Sabo utgår ifrån och som är de som återfinns och diskuteras, inga 

andra kan ses ha förekommit. Där det går att se att Sabo direkt är influerat och har antagit en 

statsvetenskaplig metod, motiverat i att den möjliggör att ”[…] Olika aktörers inflytande över 

skilda delar av beslutsprocessen kan identifieras”. 79 

 

Gunilla Holmér har i sin avhandling ”Flaskor på löpande band” likt Sabo använt två olika 

metoder, men av helt olika karaktär. Den första som anges är, förutom textanalys som ingår i 

det kvalitativa angreppssättet, att en komparativ metod ska användas.80. Utöver den 

komparativa metoden har även intervjuer används vid insamling av källmaterial. En metod 

som Holmér problematiserar den valda metoden men vill trots att ”… betrakta intervjuerna 

främst som historiska dokument.”81. Dock belyser Holmér intervjuernas position i att ” I 

denna avhandling blir intervjuerna i första hand komplement till arkivhandlingarna och 

illustrationer i den empiriska delen”82 Valet av metoder och i synnerhet den komparativa 

motiveras i att kunna möjliggöra en jämförelse med Kosta glasbruk.  

 

Att använda en komparativ metod återfinns även i ”Toleransens gränser” av Johannes 

Ljungberg. Där de metoder som valts just valts för att jämföra den svenska källmaterialet med 

                                                 
77 Sabo, 2017, s. 22 
78 Sabo, 2017, s. 23 
79 Sabo, 2017, s. 23 
80 Holmér, 2017, s. 39 
81 Holmér, 2017, s. 43 
82 Holmér, 2017, s.43 
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motsvarande fransk empiri. Även en tematisk analys av materialet har antagits. Det är denna 

metod som Ljungbergs doktorsavhandling ska använda för att bearbeta empirin. Om någon 

influens har motiverat valet av metod så är det svårt att utröna. Det kan möjligt ses som den 

franska empirin, i viss mån har motiverat Ljungbergs angreppssätt. 

 

Även August Aronssons doktorsavhandling ” Löfte, tvist, försoning” har valt ett kvalitativt 

angreppsätt. Det som framkommer i Aronssons metodavsnitt ”1.4 Operationalisering” är att 

den metoden som i synnerhet utgör grunden för arbetet är att utgå från begreppen löfte, tvist 

och försoning.83 Detta grundad i att synliggöra argumentationen som förekom i Aronssons 

källmaterial. Dock ser Aronsson att för detta ska vara möjligt måste en kontextuell analys, 

utifrån sociala förutsättningar även användas. 84 Dessa metodval växer fram och motiveras  

 utefter den tidigare forskning som Aronsson utgår ifrån.85 

 

Den doktorsavhandling som skiljer sig i valet av angreppssätt, och i senare led metod är 

Robert Eckeryds ” Acceptans eller utsötning”.  Genom att han har valt en kvantitativ 

utgångspunkt påverkar det i sin tur ett annat tillvägagångssätt. Detta görs genom att använda 

ett analysprogram som generar de siffror, data, som sedan jämförs. 86 Likt Aronsson sätts 

resultatet mot en kontext, i Eckeryds fall en mikrohistorisk. 87 Det är inte endast den 

kvantitativa ansatsen som skiljer Eckeryd från de andra doktorsavhandlingarna utan även att 

den är konstruerad utefter de två teser som ligger till grund för avhadlingen. 88  Eckeryds 

motivering av metodval är inte helt enkelt att utröna. En tolkning som görs är att det är 

materialet som motiverar de valda metoderna. 89 Vilket kan ses som en skillnad mot de övriga 

doktorsavhandlingarna och möjligen förklaras med det kvantitativa angreppsätt som Eckeryd 

har antagit.  

 

                                                 
83 Aronsson, 2017, s. 37 
84 Aronsson, 2017, s. 37 
85 Aronsson, 2017, s. 34-37 
86 Eckeryd, 2017, s. 54 
87 Eckeryd, 2017, s. 59 
88 Eckeryd, 2017,s. 61 
89 Eckeryd, 2017, s. 47  
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2.2.2 Hur uttrycks källkritiken plats i förhållande till metodavsnittet? 

Det som framträder i doktorsavhandlingarna är att en viss variation i vilken plats som 

källkritiken och källdiskussion90 får i doktorsavhandlingarna. I doktorsavhandlingarna 

”Reglerad Sprängkraft” och ”Toleransens gränser”  går det att se att källkritiken och 

beskrivning av källmaterialet har fått egen del frånskilt från metoden.  

Varför denna uppdelning har skett, är svårt att tydligt. Ett visst undantag kring detta går att se 

i ”Reglerad sprängkraft” av Josefin Sabo, där vissa motiveringar förekommer i avsnittet om 

källkritik och källmaterialet.  Exempel på detta är går att se i :  ” Jag bedömer att litteraturen 

kan ge en deskriptiv historisk översikt över företagen och har, i den mån det varit möjligt, 

verifiera olika påståenden med arkivmaterial”91. Detta är hämtat ur det avsnitt där Sabo 

framlägger hennes förhållningssätt kring de primärkällor hon utgår ifrån92 och de 

sekundärkällor som har valts för att komplettera det primära källmaterialet.  

Andra former av disposition kring källkritikens roll i förhållande metodavsnitten återfinns. 

Kring den källanvändning som Sabo framhåller, tolkas materialets mängd snarare motivera de 

metodval som har gjorts. Exempel på detta går att se i : ”Vad gäller AB Express-Dynamit är 

det är det källläget dessvärre inte lika tillfredställande. Enbart två arkivvolymner finns 

bevarade. Endast en volym berör min undersökningsperiod”93. Senare i stycket återfinns:  

Detta gör att det empiriska materialet rörande företaget till stor del kommer att baseras 

på information om företaget som framkommer i de andra företagsarkiven och i 

sprängmedelsinspektionens arkiv samt av sekundärkällor i form av tryckta skrifter94 

 

Vilket jag tolkar som tydligt visar Sabos förhållningssätt till källmaterialet.  

 

I ”Acceptans eller Utstötning” av Robert Eckeryd diskuteras källmaterialet och de problem 

med källorna som kan tänkas förekomma i en gemensam käll- och metoddiskussion95. Här går 

det till viss del att se att en viss transparens mellan metoden och källkritikens roll, då det inte 

                                                 
90 I vissa doktorsavhandlingar förekommer denna rubriken.  
91 Sabo, 2017, s. 21 
92 Arkivmaterialet kring Inspektionen för explosiva varor, Sprängmedelsinspektionen, Nitroglycerin Aktiebolag 

och Gyttorps Sprängämnes Aktiebolag.  
93 Sabo, 2017, s. 21 
94 Sabo, 2017, s.21 
95 Eckeryd, 2017, s. 46- 61 
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motiveras någon skillnad mellan metoden och källkritiken. Detta går i min mening att se i 

beskrivningen av avsnittets upplägg: 

 

Närmast följer en presentation av häradsrätten som var arena för faderskapsmålen. 

Därefter redogörs för tillvägagångssätt och problem med de olika källmaterialen, följt 

av ett avsnitt om den tillämpande socialgruppsindelningen. Avslutningsvis resoneras 

kring avhandlingens mikrohistoriska angreppsätt.96 

 

Här kopplar Eckeryd källkritiken som en möjlig del av metoden men där det i hela avsnittet är 

svårt att tyda vilka problem med källorna som förekommit och vilka att källkritiska 

överväganden som har gjorts. Vilket gör det svårt att verkligen klargöra hur dessa två delar 

förhåller sig emot varandra. Dock går det att se att en motivering av källanvändandet till viss 

del förekommer. Kring avvändandet av häradstingets utsagor, går det att se att detta grundas 

på ” Enligt journalisten Eric Hägge, som studerade tingen i Halland under tre århundraden, 

anställdes särskilda tingsskrivare som ofta var nyexaminerade jurister” 97. Där Eckeryd i 

fotnoten problematiserar synligheten i källmaterialet kring vem som har författat det. I min 

tolkning till viss del motiverar sin källanvändning utifrån andra auktoriteter. Om än inte så 

tydligt. Kring användandet av kyrkböcker, underbyggs hela stycket av att en motivering förs 

utifrån den valda metoden. Exempel på hur källarvåningen motiveras utifrån någon from av 

auktoritet ses i hela detta avsnitt. 98 Det motiveras i synnerhet genom hänvisning till historisk 

metod eller forskning, ofta inom samma eller likande område.  

 

Att en viss otydlighet förekommer i Eckeryds avsnitt kring källkritiken som en del av 

metoden, återfinnas även i Gunnel Holmers doktorsavhandling ” Flaskor på löpande band”. 

Holmér har i sin doktorsavhandling valt inkludera beskrivning av källmaterialet och 

källkritiska överväganden, av Holmér benämnda som ”Källornas värde”99, i delen ”Material, 

metod, avgränsning”. Att denna inkludering av källkritiska överväganden men även 

källanvändning har gjorts motiveras i att ” En viktig aspekt har också varit att källmaterialet 

måste vara av sådan karaktär att en jämförelse med motsvarande förhållanden på Kosta 

                                                 
96 Eckeryd, 2017, s. 47f 
97 Eckeryd, 2017, s. 49 
98 Eckeryd, 2017, s.49-55 
99 Se Holmér, 2017, s. 41 
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avslutningsvis blir möjlig”100 . Detta kan tolkas som att metodologiska överväganden har 

gjorts i förhållande till källkritiken och att källanvändningen ska möjliggöra en jämförelse 

mellan Surte och Kosta. Ännu ett exempel på källkritiska överväganden kan ses i Holmérs 

övergripande beskrivning av avsnittet ”Material, metod och avgränsningar”:  

 

Avsikten här är inte att presentera källorna i sin helhet utan istället redovisat de 

handlingar som bildat grund för den empiriska delen som har använts för att besvara 

frågor och föra den efterföljande teoretiska diskussionen101 

 

Då man kan se att Holmér inkluderar källkritiken relativt tydligt i metodavsnittet, väljer de två 

avslutande doktorsavhandlingarna, ”Toleransens gränser” och ”Löfte, tvist, försoning” ett 

annat tillvägagångssätt i hur de lägger källkritiken i förhållande till metoden och den 

metodologiska diskussioner.  

 

Johannes Ljungberg har i sin avhandling ”Toleransens gränser” valt att sätta beskrivning av 

källor och källkritiska överväganden frånskilt från metodavsnittet.102 I denna avhandling är 

dispositionen upplagd på ett sådant sätt att beskrivning av källorna och källornas karaktär 

kommer före metodavsnittet.  Det går att se vissa metodologiska överväganden kring 

källornas värde. Exempel på detta ges då Ljungberg motiverar att det svenska materialet, 

omfattande på c:a 300 sidor och utgör primärkällan, ska sättas mot fransk forskning inom 

samma område. Denna ansats finns i syftets formulering men även i avsnittet ”Fransk empiri 

som jämförelsepunkt”.103 ” Ansatsen att placera undersökningen i ett europeiskt perspektiv 

fullföljs som tidigare nämnts empiriskt genom en jämförelse med den franska 

protestantpolitiken vid ungefär samma tid”104 inleder avsnittet kring den komparativa 

aspekten av avhandling. Där det i min mening är ett uttryck för ett metodologiskt tänkande, 

men till skillnad mot tidigare avhandlingar och då i synnerhet Sabos och Eckeryd förekommer 

det en källdiskussion i metodavsnittet snarare än en metoddiskussion i källavsnittet. Då dels 

både det svenska källmaterialet och det franska som ligger till grund för Ljungberg 

avhandling. I avhandlingen agerar de båda källmaterialen som primärkällor, som ska ställas 

                                                 
100 Holmér, 2017, s. 39 
101 Holmér, 2017, s. 39 
102 I avhandlingen benämnd som ” Att ringa in toleransens gränser: studiens operationalisering”  
103 Ljungberg, 2017, s. 36 
104 Ljungberg, 2017, s. 36 
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motvarandra och se på likheter och skillnader. Men han beskriver även en tredje form av 

källmaterial. Det är polemiska texter105 som dels, ”ska fungera som ett sekundärt källmaterial 

i undersökningen” men där deras plats i uppsatsen metodologiskt kan motiveras med:  

Polemiska texter har emellertid en viktig funktion i undersökningen för att visa på 

kontraster mellan de iakttagelser och diskussioner om pietism som framkommit i 

utredningarna och vida spridda polemiskt färgade uppfattningar om pietism som 

rimligtvis också påverkade utredningarna 106 

 

Att det skulle vara ett metodologiskt resonemang motiveras direkt av det i min mening går att 

se det direkta tillvägagångssättet kopplat till källmaterialets karaktär. Det kan även tolkas som 

att källmaterialets karaktär är det som även ligger till grund för hur källorna brukas. Dock 

underbyggs inte Ljungbergs förhållningssätt av några särskilda metodologiska sätt, mer än 

den komparation som göra mellan svensk och fransk empiri.  

 

Då de tidigare beskrivna doktorsavhandlingarna i någon form har en koppling mellan 

källkritiken som fristående eller inkluderad del av metoden, skiljer sig till viss del ”Löfte, tvist 

och försoning” mot andra är utformade. August Aronsson presenterar sitt tillvägagångssätt 

i”1.4 Operationalisering” och där en beskrivning av källmaterialet och källkritiska 

synpunkter är en del, dock svårt att tydligt se i avsnittet. Men det som i min mening skiljer 

Aronsson från de övriga är att förhållningssätt och tillvägagångssätt inte tydliggörs för 

läsaren. Exempel på att källkritiska reflektioner förs kan ses i ”1.2.2 Kvarlevor av politisk 

kommunikation” där stycket inleds med en beskrivning av skrivanvändningens framväxt i 

medeltidens Sverige. Detta förklaras med ”Skälet till denna explosion av skriftanvändning 

vad att skriften togs i bruk som ett administrativt verktyg, framförallt av den expanderade 

kungamakten”107. Detta stycke kan ses som en beskrivning av det källmaterial som ligger till 

grund för undersökningen. Men den förekommer i avhandlings första del, där den är en del av 

att frambringa avhandlings problemformulering. Det är även ett exempel på hur Aronsson 

skiljer sig mot de andra avhandlingarna. Då det andra doktorsavhandlingarna i har någon form 

av källbeskrivning, källkritiska resonemang och metod relativt nära varandra, är det svårt att 

                                                 
105 Polemiska texter kan ses som texter med genomtänkta argument och ofta kritiskt förhållningssätt, används 

ofta att sätta i kontrast till andra texter. Se Nationalencyklopedin, polemisk. http://www.ne.se (hämtad 2017-12-

06) 
106 Ljungberg, 2017,s. 37  
107 Aronsson, 2017, s 26 
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utröna vart detta förs i ”Löfte, tvist och försoning”. Då det tenderar dessa delar återfinnas i 

olika delar i doktorsavhandlingen, än att centreras till en viss del.  

Kring hur källanvändningen motiveras återfinns detta i stycket avsnittet före ”1.4 

Operationalisering”, där Aronsson diskuterar synsättet kring kvarlevor av politisk diskussion.  

Här kan man sig se att den källanvändning som Aronsson inte direkt ger visar i ”1.4 

Operationalisering” ändå motiveras utifrån tidigare forskning på området gjord av Simon 

Rydberg. Dock ser Aronsson Rydbergs förhållningssätt som ”otillfredsställande”, då det 

endast förklaras med ett personligt intresse av de som skrev avtalen, där detta i min tolkning 

motiverar Aronsson till att nyttja och se källorna på ett motsatt sätt.108 

 

Sammanfattningsvis går det att se i de avhandlingar tre olika förhållanden mellan källkritik-

och källavsnittet och metodavsnittet. I Holmérs ”Flaskor på löpande band” och Eckeryds 

” Acceptans eller utstötning” går att se att källkritiska resonemang är en del av metoden. I 

Sabos ”Reglerad sprängkraft” och Ljungbergs ” Toleransen gränser”, framträder att 

källavsnittet är enskilt formulerat från metodavsnittet. Det tredje förhållningssättet är det 

Aronsson visar med att föra någon form av källbeskrivning i en inledande del av avhandling 

och tillviss del i avsnittet ”1.4 Operationalisering”. Hur metoderna motiveras varierar, men 

där det tolkas som att de valda metoderna har en grund antingen i forskningsläget, 

källmaterialets karaktär eller utifrån andra metoder som använts.  

 

2.2.3 Vilka källkritiska begrepp återfinns i de valda doktorsavhandlingarna? 

Utifrån vilken roll källkritiken har i förhållande till metodavsnittet framkom en viss spridning 

i hur de förhöll sig. En liknande spridning kan även ses i vilka grad källkritiska begrepp 

används och synliggörs. Det som tenderar att framkomma är en sprid bild av användandet av 

källkritiska begrepp i det materialet.  

 

I ”Reglerad Sprängkraft” av Josefin Sabo förekommer en källkritisk diskussion både i avsnitt 

”1.5 Källmaterial och källkritiska reflektioner” och ”1.6 Metod, urval och tillvägagångsätt”. 

De begrepp som går att koppla till källkritiska resonemang återfinns inom dessa delar. 

Exempel går att se i formuleringen ” Som framgår av diskussionen ovan har jag använt ett 

stort antal källor från olika arkivbildare i analysen. Genom att använda flera olika källor har 

                                                 
108 Aronsson, 2017, s.27 
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också ensidighet och tendensen i materialet undvikts”109 .Resonemang kring materialets 

reliabilitet och Sabos egna roll vid tolkningen av källmaterialet går att se i problematiseringen 

av företagsmaterial där Sabo lyfter ” Vid analyser av företagsmaterial kan en svårighet också 

vara att bedöma materialets reliabilitet”110 I det efterkommande stycket kring 

företagsmonografier återfinns en längre utläggning kring materialets tendens:  

Risken för tendensiös tolkning blir därmed större, vare sig detta sker medvetet eller 

omedvetet. I det här fallet anses detta dock inte utgöra något problem då denna typ av 

källor, som främst användes för att skildra branschutveckling, i första hand har använts 

som ett komplement till det primära källmaterialet. 111 

 

Det är detta som i huvudsak kan ses som de källkritiska begrepp som skrivs fram i ”Reglerad 

Sprängkraft”. Dock går det att ses i ”1.6 Metod, urval, tillvägagångssätt” avslutande stycket 

ett problematiserande kring källbegreppet ” För att ge en tydligare bild och allsidig 

redogörelse över det faktiska händelseförloppet har jag använt källmaterial från olika 

arkivbildare”112. Detta kan ses som att ett funktionellt källbegrepp förespråkas men även att 

försöka få fram någon form av sanning då flera olika källor har använts för att tydliggöra 

händelseförlopp.  

 

Det som går att se i Sabos avhandling är att källkritiska begrepp till viss del synliggöras och 

att de används för att problematisera avhandlingens metod och källmaterial. Samma 

förhållningssätt återfinns i Gunnel Holmérs ”Flaskor på löpande band”, om än ännu 

tydligare. De källkritiska begreppen som förekommer lyfts i avsnittet ”Källornas värde” och 

där ”Arkivhandlingarna är att betrakta som direkta källor, men frågan är hur de kan värderas 

utifrån gängse källkritiska kriterier som närhet, oberoende och tendens”113. Här tar Holmér i 

tur och ordning upp dessa källkriterier som tidigare tagits upp. Kring närhet och oberoende, 

lyfts inte några direkta svårigheter i det källmaterial som Holmér utgår ifrån. ”Mer 

komplicerat blir däremot att fastslå arkivhandlingarnas tendensfrihet”, lyfter Holmér och ser 

att ” Både syfte och grad av tendens kan emellertid vara svårt att kontrollera texterna”114. 

Detta resonemang visar i min tolkning ett tydligt tecken på att de källkritiska kriterierna spelar 

                                                 
109 Sabo, 2017, s. 21 
110 Sabo, 2017, s. 22 
111 Sabo, 2017, s. 22 
112 Sabo, 2017, s. 24 
113 Holmér, 2017, s. 41 
114 Holmér, 2017, s. 41 
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roll i det metodologiska överväganden som Holmér har gjort och tillvägagångsätt. Holmér ser 

även svårigheter i att nyttja källkritiken i de källor som ligger till grund och med ”Att göra en 

generell värdering av allt använt material förefaller närmast omöjligt”. Även svårigheter ses i 

de kompletterande källmaterial som legat till grund för undersökningen, intervjuer som 

behandlas under avsnittet ”Muntliga källor”.  

 

Just den diffusa gränsen mellan fakta och känslor komplicerar onekligen användningen 

av de muntliga uppgifterna, men jag menar ändå att intervjuerna haft en del att 

tillföra115  

 

På detta sätta förhåller sig Holmér sig till sitt källmaterial, en tydlighet i det källkritiska 

övervägande som har legat till grund för doktorsavhandlingen ”Flaskor på löpande band”.  

En transparens återfinns i Holmérs källkritiska resonemang och där de källkritiska begreppen 

kan ses motivera studiens legitimitet. 

 

En tydlighet i sin beskrivning av sitt källmaterial visar även Robert Eckeryd i sin 

doktorsavhandling ”Acceptans eller utsötning”. Detta förs i ”käll-och metoddiskussion” där 

först källa presenteras och avslutas i slutet av stycket lyfts de svårigheter som eventuellt finns 

med källmaterialet. Kring Häradstinget lyfts ” Skrivaren skrev referat, ofta med hjälp av 

standardfraser och valde först och främst ut det som var nödvändigt att ta med”116 , detta visar 

att Eckeryd uppmärksammar dels relevansen i materialet men även ”Informationen är således 

filtrerad, vilket är viktigt att komma ihåg när det juridiska materialet studeras”117.  

Kring Dombokstudierna återfinns inget direkt källkritiskt resonemang eller problem med 

källmaterialet, däremot lyfts snare de styrkor som det har. Exempel på detta kan ses i ” 

Domboksstudierna ger därför en i princip fullständig bild av häradsrättens behandling av 

faderskapsmålen de aktuella åren”118. I den avslutande beskrivningen av källmaterialet 

”Kyrkoboksstudier” ses en viss källkritisk problematisering kring närheten i uppgifterna: 

 

                                                 
115 Holmér, 2017, s. 42 
116 Eckeryd, 2017, s. 49 
117 Eckeryd, 2017, s. 49 
118 Eckeryd, 2017, s. 49 
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Det har dock i många fall varit vanskligt att reda ut hur det förhåller sig med 

tidpunkterna för flyttningarna, då det inte alltid anges ett officiellt flyttdatum i 

husförhörslängderna när någon flyttar inom samma församling119 

 

Övergripande går det att tolka som att källkritiska överväganden har gjorts och förekommer 

även om det inte i delar skrivs fram tydligt.  

 

Johannes Ljungberg lyfter likt Robert Eckeryd, källkritiska resonemang i den källbeskrivning 

som görs i ”Toleransens gränser”. Exempel på detta kan ses under ”källmaterialets karaktär” 

där Ljungberg diskuterar de olika kommissioner angående pietism som ligger till grund som 

källmaterial. Det som kan ses som en form av källkritisk dialog är att ” Det gäller också de 

olika vittnesberättelser som innehåller konkreta iakttagelsers av vad vittnena själva uppfattade 

som pietistisk verksamhet eller pietistiskt beteende”120. Detta tolkas som att en medvetande 

dels kring källornas tendens men även tillförlitlighet i viss mån har varit i grund till denna 

formulering. Även om det inte skrivs rakt ut att en problematisering av källmaterialet har 

gjorts. 

 

 Exempel på att ett visst källkritiskt resonemang förs, är i avsnittet som behandlar Ljungbergs 

sekundära källor polemiska texter. Kring en av texterna, författade av prästen Johan Telin 

skriver Ljungberg ” Telin stötte nämligen på patrull är han inte kunde precisera sina 

anklagelser inför kommissionen, varpå han medger att han baserat sin redogörelse på 

ryktesspridning”121 Här berör Ljungberg en fråga om tendensen i det material som ligger till 

grund för undersökningen, men det är inte något som uttalat nämns och inte heller något som 

problematiseras i senare del av avsnittet. Det går se detta som att det möjligen funnits en 

medvetenhet kring det men att det eventuellt inte behövts redogöras tydligare då det endast är 

en kompletterande källa, för att sätta det primära källmaterialet i en kontext.  

Ett problem är tendensen när man ska förklara politik som ett totalt fenomen utifrån en 

kontext. Vidare i den avslutande delen av avsnittet skriver Ljungberg: 

 

Liksom historikern är utlämnad åt källornas beskrivning, så var källornas 

upphovsmakare begränsade till sin egna normativa vokabulär. Det görs alltså i det 

                                                 
119 Eckeryd, 2017, s. 51 
120 Ljungberg, 2017, s. 33 
121 Ljungberg, 2017, s. 38 
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följande ingen analytisk uppdelning mellan åsikter och argument som folk uttryckte å 

den ensa sidan och deras verkliga föreställningar å den andra122 

 

Här kan man möjligen se att kring källornas tendens och upphovsmakarens egna preferenser 

enligt Ljungberg ej påverkar studien. Dock kan man se att detta kunde motiveras utifrån en 

reliabilitets aspekt. Något som inte direkt går att se har problematiserats i 

doktorsavhandlingen.  

 

August Aronsson har i sin doktorsavhandling ”Löfte, Tvist, försoning” valt att inte uttalat ha 

en del som berör källkritiken utan likt Ljungberg det som en del i sitt metodavsnitt.  

Det är svårt att kunna klargöra vilka källkritiska resonemang som förs. I avsnittet ”1.4.2 

Politikens spelregler som diskursiv arena ” förekommer i och för sig en problematisering 

kring kontexten inverkan. Hur Aronsson förhållit sig till sitt källmaterial är svårt att tyda. 

Samt gör det svårtolkat kring vilka källkritiska begrepp som han har utgått ifrån.  

 

Sammantaget så visar det sig att vilka källkritiska begrepp man använder sig av och vilken 

problematisering som förekommer, skiljer sig mellan de olika doktorsavhandlingarna.  

Där det i synnerhet är Sabo, och inte minst Holmér som tydligt skriver fram vilka källkritiska 

kriterier man utgått ifrån, medans Eckeryd, Ljungbeg och till sist Aronson, tenderar att inte 

skriva fram begreppen på liknande sätt. Det källkritiska begrepp som tydligast förekommer är 

kring källmaterialets tendens och reliabiliteten, men där Holmér är ett undantag då hon även 

problematiserar närhets kriteriet och beroende kriteriet.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 Ljungberg, 2017, s.37  
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3  Slutsatser  

Denna del är disponerat efter de frågeställningar som ligger till grund analysen av empirin. 

Avsnittet avslutas med en Sammanfattning av resultat, där resultatet sammanfattas och 

diskuteras utifrån den hypotes som redogjordes för i 1.3 Teoretisk utgångspunkt.  

3.1 Vilka likheter och skillnader kring hur valda metoder motiveras och användas i 

doktorsavhandlingarna går att se? 

Det framkommit i undersökningsdelen är att det möjligen inte råder någon entydighet i vilka 

metoder som har nyttjats, vilken plats källkritiken har i förhållande till metodavsnittet samt 

kring användandet av källkritiska begrepp. Möjligen kan det ses så som Roddy Nilsson 

framhåller det, att en viss outtalad pragmatism råder och att inget är svart eller vit.123 Detta 

går och se i de metoder som motiveras och ändvänds i doktorsavhandlingarna och de likheter 

eller skillnader som framkommit. För både likheter och skillnader finns kring vilket 

grundläggande metodiskt angreppsätt man valt. Av de fem doktorsavhandlingar som 

undersökts nyttjade fyra stycken en kvalitativ metod. Dessa var ”Reglerad Sprängkraft” av 

Josefin Sabo, ”Toleransens gränser” av Johannes Ljungberg, ”Flaskor på Löpande band” av 

Gunnel Holmér samt ”Tvist, Löfte, Försoning ” av August Aronsson. En avhandling skilde sig 

från de andra, vilket var Robert Eckeryds ”Acceptans eller utstötning” som utgår från en 

kvantitativ utgångspunkt.  

 

Dock framkommer det i empirin att kvalitativt eller kvantitativt förhållningssätt ej är de enda, 

metodologiska verktyg som använts. Exempel på att olika metoder har lyfts fram och använts 

går att se i ”Flaskor på löpandeband” av Gunnel Holmér. För då hennes avhandling dels ska 

utgå från en kvalitativ och komparativ metod, ska den dels även underbyggas med 

intervjumaterial. Kring intervjumaterialets användning så säger Holmér ” […] betrakta 

intervjuerna främst som historiska dokument.”124 Vilken källkritisk aspekt hon här använder 

sig av, berättande eller kvarleva, är här svårt att utröna.  Man kan tolka att Holmér kan dessa 

intervjuer som en form av kvarleva, att intervjuerna blir en lämning från den tid hon 

undersöker. Tolkningen blir dock att Holmér med större sannolikhet betraktar intervjuerna 

som en form av berättande källa. Detta grundat i den roll som hon beskriver intervjuerna har  

” I denna avhandling blir intervjuerna i första hand komplement till arkivhandlingarna och 

                                                 
123 Nilsson, 2005, s. 246 
124 Holmér, 2017, s. 43 
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illustrationer i den empiriska delen” 125. Ett förhållningsätt som man kan koppla till det 

synsätt som Arne Jarrick framhåller. 126  Att Holmér syfte med intervjuerna blir ju ser till att 

intervjuerna ska agera som ett komplement till arkivhandlingarna kan ses som att möjliggöra 

en kontextuell textanalys, den metod som Jarrick åberopar. Men här är det ordet 

”illustrationer” i Holmérs formulering som gör att jag ändå inte helt väljer att dra en rak linje 

till Jarrick och det ” empiriska” förhållningssättet.  För ordet ”illustrationer” blir för mig ett 

uttryck för något annat. Att generera en mening och i någon form kropp till empirin, och inte 

att förstå den utifrån den kontext som den skapar, vilket här blir Jarricks uppfattning. Utan det 

går snarare att se det utifrån Roddy Nilssons perspektiv, att just ge kropp åt det som hon 

ämnar undersöka, i min mening att försöka bidra med en meningsbärande berättelse.127 För 

Nilsson framhåller att ett material redan då forskaren tar sig an det, redan är en produkt av 

tolkning. Vilket gör det omöjligt att utgå från att det ska kunna genera en sanning.  

Det är på detta sätt som Holmérs text tydligare kan förklaras, även om jag direkt skulle vilja 

kalla den post-modern, då Holmér ändå framhåller källkritikens roll via en utförlig 

redovisning för hur hon har förhållit sig. Dock är Gunnel Holmérs avhandling ett undantag 

men det kanske inte är så konstigt att sådant är fallet. Dels går det att se en förklaring i 

Jarricks syn på att källkritiken ses som ett nödvändigt ont bland dagen forskare men även i 

Roddy Nilssons synsätt på att källmaterialet redan är tolkat när man tar det till sig och att det 

inte är historikerns uppdrag att få fram sanningen.128 129Ett begrepp kopplat till källkritiken 

och som i Sverige blev synonymt med historikens uppdrag och tillvägagångssätt. 130 

Som illustrerat ovan går att se att Holmér använt olika metoder i sin framställning med både 

kvalitativ metod, intervjuer och källkritiken. Även Josefin Sabo i ” Reglerad sprängkraft” 

nyttjar flera olika metoder. Sabo utgår från en empirisk ekonomisk analys och 

operationalisering av Lennart Lundqvist processmodell.131 Johannes Ljungberg har i 

”Toleransens gränser” även olika metoder, dels komparativ metod mellan svensk och fransk 

empiri och dels en tematisk analys. August Aronsson i ” Löfte, tvist, försoning” likt Ljungberg 

en tematisk analys utifrån begreppen löfte, tvist och försoning. Men påtrycker även att en 

kontextuell analys kommer användas. Robert Eckeryd som är den enda av 

                                                 
125 Holmér, 2017, s. 37 
126 Jarrick, 2005, s. 225–230 
127 Nilsson, 2005, s. 240–242 
128 Jarrick, 2005, s. 229f 
129 Nilsson, 2005, s. 240-242 
130 Torstendahl, 2005, s. 209f 
131 Sabo, 2017, s. 22-23 
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doktorsavhandlingarna som använder en kvantitativ metod, har likt de andra använt sig av 

flera metoder. Dels en kontextuell analys och dels en tesbaserat. Sammantaget går här att se 

dels små skillnader i valet av metod men där det i huvudsak finns likheter i att man nyttjat 

flertalet olika metoder, och där ingen använt källkritiken som sin huvudsakliga metod, vilket 

man möjligen kan se till empirikernas nackdel.  

3.2 Sätts källkritiken som en del för sig eller motiveras den som en del av metoden? 

Att källkritiken är historikerns främsta verktyg bör i min mening ifrågasättas, men kan 

möjligen synliggöra något. I tre av fem doktorsavhandlingar att källkritiken sätts åtskilt från 

metodavsnittet och dels i resterade två inkluderas den i metodavsnittet. Det går att se att 

Gunnel Holmér motiverar sitt val av metod och källanvändning utifrån den komparation som 

görs. Samma motivering tolkas Johannes Ljungberg utgå ifrån i sin doktorsavhandling 

”Toleransens gränser”, där den svenska empirin jämförs med den franska. Josefin Sabo kan 

ses ha influerats, vid sidan av sin ekonomisk empiriska metod, av statsvetaren Lennart 

Lundqvist processmodell.132 Robert Eckeryd motiverar sin val av kvantitativ metod utifrån det 

material som finns att tillgå och August Aronsson grundar sitt angreppsätt och källanvändning 

utifrån tidigare historisk forskning inom samma område.  Det som framkommer i förhållande 

till forskningsläget, är att det stämmer överens med Maria Ågrens resonemang kring vad som 

genererar ett fruktbart historiskt arbete. Och att det att det till viss del även kan ses som att de 

som har valt att inkludera källkritiken och metodavsnittet till viss del kanske använt sig av 

källkritiken tydligare. Hur källkritiken är beroende och bör samarbeta med andra metoder.  

En bild som jag anser framkommer i Maria Ågrens problematisering och definition av 

begreppet. För som Ågren argumenterar för är källkritiken en del av tre begrepp Synlighet, 

vikt och trovärdighet. Där källkritiken innefattar det sista begreppet, trovärdighet.133 Det 

Ågren i min mening framställer är just att källkritiken har sin plats, i förhållande kontexten 

man undersöker och lämpligheten, att det är då det sker ett fruktbart samarbete. Där hennes 

slutsats landar i historikerns uppdrag, att man ska generera något fruktbart.134 Skilda 

angreppssätt och tillvägagångssätt utefter vilka källkritiska begrepp som används i 

doktorsavhandlingarna. Det kan förklaras i olika influenser, och därav svårigheterna i att säga 

att källkritiska överväganden eller att använda det som metod inte förekommer är rent av 

felaktigt då det ej går att säga att det ej har ägt rum. 

                                                 
132 Sabo, 2017, s. 23 
133 Ågren, 2005, s. 250 
134 Ågren, 2005, s. 254-257 



 

 

36 

 

 

3.3 Vilken användning av källkritiska begrepp återfinns i doktorsavhandlingarna 

Vilka källkritiska begrepp som används hänge stark ihop med frågan kring källkritikens 

funktion. De begrepp som kan ses förekomma i doktorsavhandlingarna är i huvudsak tendens 

och reliabilitet, men där ”Flaskor på löpande band”, skiljer sig från mängden då Holmér där 

även problematiserar Närhet, beroende och tendens. Dock går detta resultat förstå i 

förhållande till forskningsläget, dels där källkritiken förklaras som något nödvändigt ont 

(Jarrick), men även att i att det har tappat i ställning och därför inte skrivs fram. Källkritiken 

kan i vissa doktorsavhandlingar möjligen ses som en självklarhet och det kan förklara varför 

det ej framkommer så tydligt. Dock är den slutsats som jag ser, att det inte är möjligt att få ett 

tydligt svar då det kan vara flertalet andra faktorer som väger in så som teoretisk 

utgångspunkt, syfte eller undersökningsmaterial. Men möjligen denna spretiga bild att bild 

med John Tosh beskrivning av historieämnets framväxt. Tosh beskriver att ämnet historia och 

är grundat i ämnets utveckling, där Tosh ser att det har blivit påverkat av olika vetenskaper 

och discipliner.  

Med liknande utgångspunkt presenterar Rolf Torstendahl sin syn på historieämnet och de 

möjliga orsakar som finns till dess utveckling. Att en historiker inte bör snäva in sig till att 

använda ett fåtal metoder då det finns en möjlighet att detta försvårar dess arbete. Att man 

måste utveckla och använda hela den verktygslåda som finns till hands. Det som Torstendahl 

presenterar, går att se i det som ovan diskuterats. Utifrån detta synsätt går det i min mening att 

förklara det resultat som framkommit. Att det uteslutande i doktorsavhandlingarna har nyttjats 

olika metoder, lagts olika vikt har på källkritiken och vilka källkritiska begrepp som används 

varierar är kanske nödvändigt.  

 

3.4 Sammanfattning av slutsatser 

Undersökningen och de frågeställningar som legat till grund har visat en spridning i vilken 

ställning källkritiken fyller i dagens doktorsavhandlingar i historia.  

Kring Vilka likheter och skillnader kring hur valda metoder motiveras och användas i 

doktorsavhandlingarna går att se? framkommer det likheter i vilket grundläggande 

angreppssätt man har valt. Där fyra av fem avhandlingar använt kvalitativmetod och en av 

fem har använt en kvantitativ. Men även en likhet i just att flertalet andra metoder har använts 

och där ingen i endast utgår från en källkritisk metod.  
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Detta kan dock ses utefter det som framkommer utifrån frågeställningen Sätts källkritiken som 

en del för sig eller motiveras den som en del av metoden? I tre av fem doktorsavhandlingar 

sätts källkritiska överväganden frånskilt från metodavsnittet och i de resterande inkluderas 

den i metodavsnittet. Där detta i min mening kan ses som att i de doktorsavhandling där 

källkritiska överväganden inkluderas i metodavsnittet, tolkas som att de har sett att 

källkritiken har en viktig del att fylla, även om det kanske inte skrivs fram så tydligt. Den 

slutsats som möjligen framkommer är att dessa kan ha behövt tydliggöra källkritiska 

överväganden i större grad än de som har dessa avsnitt frånskilda. Men där det inte går att 

säga att det i de avhandlingar där de doktorsavhandlingar där delar sätts åtskilda, inte har 

saknat källkritiska överväganden.  

I Vilken användning av källkritiska begrepp återfinns i doktorsavhandlingarna som 

förekommer, är det i huvudsak beroende och tendens. Detta menas inte att äkthet och närhet ej 

kan antas saknas eller inte används. Gunilla Holmér skiljer sig från de andra 

doktorsavhandlingarna, då hon i Flaskor på löpande band, berör de fyra grundläggande 

källkritiska begreppen. De skillnader i användningen av källkritiska begrepp som återfinns 

landar ändå i en förklaring i det möjligen påverkas av doktorsavhandlingarnas influenser från 

andra ämnen, undersökningsmaterial och syftet de arbetar utefter.   

 

Att ”Historien har blivit ett hus med många boningar, med ett stort antal dörrar och inre 

korridorer”135 är den beskrivning som Tosh ger historieämnets form. En svårighet i att tydligt 

se påverkan mellan förhållandet mellan metod och källkritik, oavsett frånskilda eller 

sammankopplade avsnitt, må kanske grunda sig i denna tanke. Oavsett ämnesinriktning så är 

du beroende av flera olika metoder för att nå ett givande resultat, som Torstendahl framhåller 

” Det är inte acceptabelt att framföra forskningsresultat om ekonomiska förhållanden men att 

strunta i ekonomisk metod, och inte heller att i ett intervjumaterial strunta i de särskilda 

reglerna för intervjuer” 136.  

Den hypotes som formulerades med utgångspunkt i Torstendahl och Tosh var att källkritikens 

ställning möjligen påverkas av vilka metoder som nyttjas och de ämnestraditioner som finns, 

där källkritiken inte bör ses ha en självklar roll. I huvudsak går det i denna uppsats att se att 

denna hypotes håller och möjligen kan ses som en förklaring till vilken funktion källkritiken 

fyller i dagens doktorsavhandlingar i historia. För till skillnad mot att se källkritiken som 

                                                 
135 Tosh, 2012, s.337 
136 Torstendahl, 2005, s. 216 
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enkom ett medel för historikerna att nå sanningen som tidigare har varit fallet, eller att berätta 

meningsbärande berättelser så krävs det att man ser det för vad det är och bejaka att de olika 

ämnestraditioner i historians olika discipliner, möjligen kan påverka källkritikens funktion. 

Där även dessa ämnestraditioner kan påverka vilka metoder som använts, hur de framställs 

och vilken vikt som olika metoder ges. Pragmatiska överväganden och intryck i ett ämne som 

ej kan tas för något enhetligt. För ligger inte i historieämnets natur och dess historiska 

utveckling. Detta gör att det inte går att ge en kristallklar klar bild av vilken ställning 

källkritiken fyller i dagens doktorsavhandlingar i historia, såsom det återspeglas i författaren 

behandling av källkritiska överväganden. Källkritikens överväganden är högst varierande, då 

det är detta som krävs av den, för att kunna generar ett fruktbart resultat.  

För avslutningsvis går det att se i Tosh beskrivning av historia, som ett ämne som går att se 

som ett tvärvetenskapligt. Då det dels på internationell nivå, beskrivet av Tosh och dels på 

nationell nivå beskrivet av Torstendahl har påverkats av utomstående vetenskaper. Något som 

den tidigare forskningen möjligen ger olika uttryck. Jag delar Torstendahls synsätt på 

källkritiken inte ska tas som en metod utan en del av flera metoder. 137Att doktors-

avhandlingarnas utformning, valda metoder samt källkritiska överväganden har den karaktär 

och tonvikt som ämnet de undersöker kräver. Att källkritikens roll är beroende av det som 

man ämnar undersöka. Det är möjligen inte är en fråga kring källkritikens vara eller icke vara. 

De möjligheter eller svårigheter som framhålls i den tidigare forskningen utan snarare 

historikers syn på sitt eget uppdrag och vad dess uppdrag kräver för metodologiska verktyg. 

Ur detta skapas källkritikens många möjliga former.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Torstendahl, 2005, s. 216 
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4 Avslutande reflektioner diskussion  

Det resultat, diskussion och slutsatser som har framkommit är en givetvis en produkt av det 

syfte, de frågeställningar, metodval och teoretiska utgångspunkt som har antagits.  

Den teoretiska utgångspunkten som valts har varit grundad i Tosh och Torstendahls 

beskrivning av historieämnets framväxt, karaktär och möjliga influenser av andra 

vetenskaper. Givetvis går det att ifrågasätta om resultatet som framkommit varit det samma 

om en annan teoretisk utgångspunkt hade antagits. Att titta på doktorsavhandlingarnas 

källkritiska överväganden utifrån ett teoretiskt perspektiv hade varit möjlig och i in tur 

möjlige genererat andra hypoteser.  För den teoretiska utgångspunkt som de facto har antagits, 

har dock i min mening varit den som varit mest relevant och intressant att utgå ifrån. Dock går 

det att ifrågasätta om den oavsett resultat hade kunnat ses som en förklaringsmodell. Något 

som jag dock motsäger mig i bakgrund av de metodval som har gjorts. Det som har 

framkommit är möjligheten att testa den hypotes som 1.3 Teoretiska utgångspunkter landade i 

mot ett bredare material, dels urvalsmässigt men även kronologiskt. Då det är möjligt att en 

annan bild av källkritikens roll i dagens doktorsavhandlingar hade framträtt. Utefter de 

slutsatser och resultat som framkommit hade en undersökning kring återspegling av 

författaren källkritiska överväganden och teoretiska utgångspunkter kunnat ge en vidare och 

mer grundläggande bild av källkritikens ställning idag.  

Kring de olika metoder som använts, min egen möjliga inverkan på materialet och utformning 

av urvalsprocessen ser jag att ett kvantitativt, hermeneutiskt angreppssätt, i form av tematisk 

textanalys, är de metoder som möjliggör en undersökning utefter den form som källmaterialet 

har. Hade materialet haft en annan form så hade kanske en annan metodologisk utgångspunkt 

varit möjlig. En tanke har dock väckts kring just urvalet av det källmaterial som har gjorts. 

Min egna roll skall och bör givetvis problematiseras och det bör den alltid göra oavsett vilken 

typ av källmaterial, resultat eller metoder som använts, då det möjligen påverkar vilken grund 

man har för sin tolkning. Jag ser även att detta är ett problem som framträder oavsett vilken 

urvalsprincip som antas. För man gör alltid i slutändan en tolkning av det man står inför, 

oavsett metodologisk utgångspunkt. Jag ser att oavsett tillvägagångssätt kring urvalet och 

metod så än kanske olika resultat hade framkommit. Men det kan förklaras i den form som 

materialet har, då det är en produkt av tolkning i min mening.  



 

 

40 

 

Detta gör att oavsett urvalsprocess, omfång eller teoretisk utgångspunkt så går det aldrig att 

säkert säga att det resulterar i samma resultat. Detta var inte heller syftet med detta arbete, 

utan syftet var att undersöka vilken ställning källkritiken fyller i dagens doktorsavhandlingar i 

historia. Och om detta syfte, frågeställningar, teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

antas på ett annat material så är min mening att liknade slutsatser kan tas. Även om resultatet 

möjligen blivit annorlunda, då det i min mening i slutändan är en fråga om historieämnets 

karaktär. Det som ovan synliggörs är vilken vidare forskning som här blir intressant. Och där 

detta möjligen kan addera en till perspektiv på de slutsatser som i detta arbete har 

framkommit. Möjligen ifrågasätta källkritikens många möjliga former, något som i denna 

uppsatts har tydliggjorts.  
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