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Abstract: This Master’s thesis concerns epistemology in Knowledge Organization 

(KO), as a field of study in Library and Information Science (LIS). Using 
a theoretical model by Birger Hjørland and foucauldian discourse 
analysis as springboards, this study analyses three epistemological 
discourses in the practice of KO. The aim of the study is to show how 
these discourses are constituted and demarcated in relation to KO, as 
well as to examine how they fit into Hjørland’s model. 

 
A brief historical outline of some epistemological trends in LIS is 
sketched, as well as examples of how different epistemological schools 
influence different parts of KO, e.g. information retrieval, indexing- and 
classification theory.  

 
In the empirical study, three epistemological schools are examined, viz. 
empiricism, rationalism and pragmatism. Each school is represented by 
readings of representative research papers, connected to KO. 

 
The study identifies some major characteristics of each epistemological 
school and it’s research objects. This paper suggests some minor 
adjustments to Hjørland’s model, in order to make it better fit to actual 
conditions. This reformation of the model includes the insertion of 
constructivism, and within it – standpoint epistemology. 
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1 Inledning och bakgrund 

En akademisk disciplins kunskapsteori – dvs. de olika föreställningar som finns inom 
ämnet angående vad kunskap är och hur man anskaffar kunskap på bästa sätt – kan 
liknas vid dess kärna runt vilken disciplinen kretsar. Denna kärna är inom de flesta 
ämnen ingalunda ensidig, då företrädare för olika kunskapsteoretiska riktningar söker 
visa på den egna positionens vinst. Kärnan av teori är heller inte beständig utan under 
ständig utveckling. Genom att närma sig ett ämnes kunskapsteori kan man dock reda ut 
det aktuella läget – de olika grundförutsättningar som finns samt rådande kunskapsideal. 
I klarttext: vad som föredras att man forskar om inom det akademiska ämnet, samt hur 
detta genomförs.  
 
Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett mångfacetterat ämne med en 
praktisk sida som främst fokuserar på drivandet av bibliotek (och liknande 
institutioner). Men ämnet har också en mer teoretisk sida där intresseområdena rör allt 
från informationssökning till mer sociala aspekter på information och 
kunskapsförmedling. Ämnet är i och med detta influerat av en rad andra akademiska 
discipliner och dessa discipliners syn på forskning och vetenskap.  
 
Denna uppsats kommer särskilt att hålla sig inom den del av B&I som benämns 
kunskapsorganisation (KO). Under delområdet KO ryms framförallt forskning som har 
med lagrandet och återvinnandet av information att göra. KO är en förhållandevis ung 
akademisk disciplin. Det känns därför relevant att ställa frågor huruvida KO-området 
hunnit etablera några kunskapsteoretiska ideal, vilka dessa är och hur dessa i sådana fall 
ser ut och tar sig uttryck i praktiken. Kunskapsorganisation innefattar dessutom en 
betydande praktisk sida, vilket får oss att ställa frågan hur kunskapsteorin tillämpas där. 
Dessa fakta gör att vi tycker att det känns intressant och meningsfullt att studera 
kunskapsteori inom KO.  

1.1 Problemformulering 

Såväl delområdet KO som huvudämnet B&I är influerade av flera andra discipliner. 
Som studenter inom ämnet med inriktning mot KO, har vi utvecklat en föreställning om 
att läget inom KO-forskningen är disparat. Föreställningen grundar sig i en känsla av 
förvirring bland den mångfald av forskningsobjekt och metoder som är aktuella inom 
riktningen och som kommer från skilda akademiska discipliner. Men också i och med 
ämnets historia, som varit präglad av främst positivistiska och rationalistiska tankar 
vilka än idag väger tungt inom ämnet. Lägg därtill det faktum att samhället och 
vetenskapen genomgått stora förändringar i det postmoderna samhället efter andra 
världskriget, vilket har bidragit till vetenskapsteoretiska riktningar som relativiserar 
”eviga sanningar” och absoluta kunskapsanspråk. Hur passar sådana tankar in i ett ämne 
som än idag är starkt influerat av positivism? 
 
KO:s kunskapsteoretiska grundförutsättningar är för oss svåra att skönja i denna stora 
mängd av influenser. I detta ser vi som studenter en brist. Vi anser det därför vara 
intressant att identifiera och åskådliggöra olika typer av epistemologiska uppfattningar. 
Det är också av intresse att knyta dessa teorier till forskning som gjorts inom ämnet, för 
att på så vis konkretisera olika kunskapsteoriers inflytande inom området.    
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Denna uppsats relevans för KO och B&I ligger främst på ett metaplan, genom att 
uppsatsen i första hand berör grundläggande kunskapsteoretiska frågor och KO-
disciplinens identitet, snarare än något specifikt forskningsobjekt inom fältet. Vissa av 
ämnets forskningsobjekt är dock intressanta och kommer att aktualiseras i vårt försök 
till att konkretisera olika kunskapsteorier inom ämnet. 

1.2 Syfte  

Uppsatsen har ett övergripande syftet i att identifiera, presentera och problematisera 
några kunskapsteoretiska positioner som är tillämpbara och berörda inom KO-
forskningen. Detta huvudsyfte har en deskriptiv, analyserande och resonerande karaktär. 
Detta avser vi att uppfylla i studiens empiriska del (kap. 8-10). Där försöker vi genom 
att analysera fyra forskningstexter, konkretisera exempel på hur olika 
kunskapsteoretiska riktningar kan ta sig uttryck inom KO-forskningen. 
 
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i en teoretisk modell av Birger Hjørland – en av de 
tongivande teoretikerna inom KO. Ett delsyfte består därför i, att i någon mån utvärdera 
denna modell.  
 
För att uppfylla deskriptionen och analysen av kunskapsteorierna och dess förhållande 
till KO, samt utvärderingen av Hjørlands modell, avser vi att genomföra en 
diskursanalys. Detta vilar på antagandet att det är möjligt att betrakta 
kunskapsteoretiska positioner som diskurser. Uppsatsen har därför ytterligare ett 
kompletterande syfte i att pröva tillämpbarheten hos vårt val av metod – en tolkning av 
Michel Foucaults utestängningsprocedurer – en metod som troligen inte har använts i 
en liknande B&I-kontext tidigare.    

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla syftena har följande frågeställningar utarbetats: 
 

q Vad kännetecknar de kunskapsteoretiska positionerna empirism, rationalism, 
historicism och pragmatism samt hur manifesteras dessa inom KO-forskning? 

q Givet föregående frågeställnings besvarande med hjälp av diskursanalys – är det 
möjligt att utvärdera Hjørlands modell – på vilka sätt är i så fall detta möjligt – 
samt vad blir resultatet?  

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats handlar om kunskapsorganisation, men i minst lika hög utsträckning om 
kunskapsteori, eller snarare, kunskapsteori inom kunskapsorganisation. Den första 
avgränsningen är därför ämnesmässig och dras mot biblioteks- och 
informationsvetenskapen i stort, samt vetenskapsteorin och filosofin. Uppsatsens 
bakgrundskapitel orienterar i en ganska bred biblioteks- och informationsvetenskaplig 
kontext – fokus ligger emellertid på kunskapsorganisationen. Parallellt med och i 
relation därtill, studeras kunskapsteorin eller epistemologin, som kan ses som en del av 
vetenskapsteorin och filosofin. Vetenskapsteorin är dock ett bredare forskningsfält, 
exempelvis studerar man där politiska och kulturella aspekter av vetenskapen, 
vetenskapshistoria, forskningsetik, kunskapssociologi etc. I uppsatsens empiriska del är 



 
 

3 
 

det uteslutande KO som analyseras – utgångspunkten är genomgående 
kunskapsteoretisk. 
  
Den andra avgränsningen dras mot antalet forskningsobjekt och kunskapsteoretiska 
riktningar. Undersökningen är begränsad till fyra texter, representativa för tre 
epistemologiska positioner, avgränsade av uppsatsens teoretiska utgångspunkt – Birger 
Hjørlands modell. Det finns förvisso andra kunskapsteoretiska indelningar med relevans 
inom KO-forskningen, som vi dock inte kommer att beröra.1  
 
Den tredje avgränsningen är en avgränsning i tiden. Vi kommer att studera de 
epistemologiska idealen såväl diakront – historiskt, såväl som synkront – tematiskt, ism 
för ism. Den empiriska delen exponerar tre kunskapsteoretiska ideal som sådana, 
oavsett tidsliga aspekter.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i tio numrerade kapitel. Dessa är i sin tur uppdelade i ett antal 
avsnitt. Nedan kommer uppsatsens kapitel att presenteras grundläggande, allt för att 
läsaren skall veta vad hon har att förvänta sig av dessa, dess syfte, samt möjligheten att 
orientera sig till ett visst avsnitt om särskild kunskap, vilket eventuellt kan efterfrågas. 
Ett separat definitionskapitel saknas. Detta är ett medvetet val från vår sida. Den här 
studien bygger snarare på principen om ”sensitizing concepts”, dvs. att begreppen i ett 
tolkande eller hermeneutiskt tillvägagångssätt (som diskursanalysen utgår från) 
knappast låter sig definieras exakt. I stället är begreppen ofta av preliminär natur och 
dess betydelse kan även förändras och fördjupas under det att tolkningen fortgår.2 
Begrepp som med fördel låter sig definieras, förklaras i den löpande texten där de 
förekommer. 
 
Inledning och bakgrund syftar till att, dels ge en bakgrund till studien, dels tala om för 
dess läsare vad uppsatsen syfte och frågeställningar är. Med kapitlet vill vi även ge en 
bild av vad uppsatsen inte syftar till – dess avgränsningar.  
 
I Tidigare forskning presenteras tidigare studier som äger relevans för problemområdet. 
Kapitlet tar även upp den litteratur som uppsatsens mer orienterande delar kretsar kring 
– utifrån ett kritiskt perspektiv. 
 
I kapitlet Teoretisk utgångspunkt presenteras Hjørlands modell för kunskapsteorier 
inom KO. Denna modell presenterar fyra epistemologiska riktningar inom 
kunskapsorganisation och spelar en central del i uppsatsen, då modellen fått karaktären 
av en utgångspunkt för vilka epistemologier som presenteras senare i uppsatsen. 
 
I kapitlet Begreppen kunskapsteori och kunskapsorganisation, definieras dessa koncept 
och sätts i ett sammanhang. Därpå följer ett avsnitt som tar upp KO:s roll inom B&I.  
 
Kapitlet Kunskapsteori och kunskapsorganisation behandlar KO:s epistemologiska 
utveckling. Här presenteras några centrala kunskapsteorier utifrån en historisk synvinkel 

                                                 
1 Se exempelvis Hjørland & Hartel 2003. Afterword: Ontological, epistemological and sociological 
dimensions of domains. 
2 Hansson 1996. Om folkbibliotekens ideologiska identitet: En diskursstudie. 



 
 

4 
 

relaterat till KO. I avsnittet som följer, Epistemologiska riktningar, med exempel från 
KO, görs en annan typ av epistemologisk presentation. I detta avsnitt sker redovisningen 
tematiskt och tar sin utgångspunkt i Birger Hjørlands teoretiska modell. 
 
Metodkapitlet ägnas åt diskursanalys. Här presenteras först begreppet, därefter ges en 
introduktion till Michel Foucault (som är den diskursanalytiker vi anknyter till) och 
hans diskursbegrepp. Därefter försöker vi att identifiera epistemologiska positioner som 
diskurser. Kapitlet presenterar även Foucaults utestängningsprocedurer, vår tolkning av 
dem, samt hur dessa används praktiskt i uppsatsen. 
    
Efter detta följer tre kapitel (ett för varje diskurs) där diskurserna analyseras utifrån 
varsin representativ text. Dessa kapitel fungerar som resultatredovisning. Diskurserna 
presenteras, analyseras och kritiseras utifrån de utestängningsprocedurer som 
presenterats i metodkapitlet.  
 
I slutdiskussionen försöker vi återknyta till såväl de introducerande kapitlen samt vår 
empiriska studie, i syfte att presentera något slags tolkning. I avsnittet Återkoppling till 
analysen av de tre diskurserna analyserar och presenterar vi diskursernas konsekvenser 
för KO-forskningen. Därefter följer ett avsnitt vars syfte är att säga något om 
epistemologiska framtidsutsikter inom ämnet. Uppsatsen fortsätter sedan med ett 
Återbesök hos Foucault, där vi utvärderar hur väl vår tolkning av dennes 
diskursanalytiska metod slagit ut. Därefter görs kopplingar mellan den empiriska 
undersökningen och Hjørlands modell i Återbesök hos Hjørland. Slutligen presenteras 
en av oss reviderad version av Hjørlands modell. Denna modell är en av uppsatsens 
viktigaste slutsatser och sammanfattar vår syn på det epistemologiska läget inom KO. 
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2 Tidigare forskning 

Detta kapitel syftar till att presentera vilken typ av material som använts i uppsatsens 
mer orienterande kapitel samt vilka källor som varit centrala. Källmaterial som ligger 
till grund för uppsatsens empiriska analysdel, dvs. kapitel 8-10, presenteras under 
respektive kapitel. Med kapitlet vill vi även motivera vår studie mot bakgrund av vad 
som gjorts tidigare och vad som bör göras framgent. Mot bakgrund av tidigare 
användning av diskursanalys inom B&I, vill vi visa på att diskursanalys kan vara en 
fruktbar metod i denna uppsats. 

2.1 Tidigare forskning och använt material 

De källor som är centrala för uppsatsen, och som behandlar KO och dess förhållande till 
epistemologi är främst fackspecifika tidskriftsartiklar av internationellt snitt, t.ex. från 
Journal of Documentation (JDOC), Library Trends och Knowledge Organization. Vissa 
artiklar kan tolkas som partsinlagor för endera epistemologisk riktning, medan andra har 
ett mer deskriptivt syfte. Därför har vi, i görligaste mån, försökt hålla oss kritiska till 
materialet. Vissa artiklar har en mer sammanfattande ansats och går igenom 
forskningsfältet. I relation till vissa epistemologiska riktningar står särskilda namn, 
exempelvis Samuel Trosow som företräder ståndpunktsepistemologi, medan andra 
namn förknippas med mer generella framställningar, t.ex. Birger Hjørland. Därmed är 
det inte självklart att dessa personer argumenterar för en personlig övertygelse om 
förträffligheten hos den ena eller andra riktningen.  
 
Kunskapsteori inom B&I tycks ha varit ett eftersatt studieområde. Denna brist har 
uppmärksammats av exempelvis Hjørland, som efterlyser fler studier kring detta 
spörsmål. Han skriver: ”Epistemological studies has been rare in LIS, and it seems 
urgent for our field to upgrade our qualifications in this area.”3 Material om 
epistemologi och B&I, eller ännu specifikare epistemologi och KO, är därför ingen 
outtömlig källa. I dessa sammanhang är det ett fåtal namn som figurerar. En forskare 
som har ägnat stor uppmärksamhet kring relationen mellan KO och epistemologi, är just 
Birger Hjørland, professor vid Danmarks Biblioteksskola. Därför går ett stort antal av 
uppsatsens referenser till honom. I verket Information Seeking and Subject 
Representation, ägnas utrymme åt främst traditionella kunskapsteoretiska positioner, 
såsom empirism, rationalism och pragmatism, samt hur dessa tillämpas inom KO:s olika 
delområden. 4 Dessa tankar vidareutvecklar Hjørland i den omfattande artikeln 
”Fundamentals of Knowledge Organization”. 5 I denna presenterar han KO som 
forskningsfält och visar på olika filosofiska och teoretiska utgångspunkter. Artikeln har 
varit central för tillblivelsen av denna uppsats. I ”Fundamentals” presenterar Hjørland 
en schematisk framställning över olika epistemologiska positioners anknytning till 
diverse KO-områden. Denna framställning utgör uppsatsens teoretiska utgångspunkt (se 
det följande teorikapitlet). 
 
Utöver Hjørland är John Budd en av fåtalet framträdande B&I-forskare som ägnat sig åt 
detta problemområde. Det omfattande verket Knowledge and Knowing in Library and 
                                                 
3 Hjørland  2003. Fundamentals of knowledge organization s. 107. 
4 Hjørland 1997. Information seeking and subject representation. 
5 Hjørland  2003. Fundamentals of knowledge organization. 
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Information Science, har sitt största värde i försöket till epistemologisk ämnesförankring 
i B&I.6 Dock är kopplingen till KO otydlig. 
 
JDOC har kraftsamlat med ett temanummer om vetenskapsfilosofi och B&I,7 som 
Hjørland för övrigt var gästredaktör för. Några exempel på bidrag är Talja, Tuominen 
och Savolainen om konstruktivism, Sundin och Johannisson om neopragmatism och 
Hjørland om empirism, rationalism och positivism. Detta temanummer kom att bli ett 
välkommet tillskott till uppsatsen, inte minst i att dessa artiklar aktualiserar dessa 
teoriers ämnestillämpning inom B&I. 
  
Ovan nämnda källor har varit centrala i uppsatsens mer orienterande kapitel och i 
synnerhet för de kunskapsteoretiska positionernas koppling till KO. En annan typ av 
källor är de som rör epistemologi i allmänhet, men som inte är direkt B&I-anknutna. 
Dessa har till viss del varit av encyklopedisk karaktär, på gott och på ont. Delvis har 
Filosofilexikonet8 varit behjälpligt vid introduktionen till respektive position, främst de 
traditionella större skolbildningarna, t.ex. rationalismen och empirismen. Lexikonet är 
inte av senaste datum. Det torde dock fungera väl där de mer traditionella positionerna 
har diskuterats. Nyare positioner, t.ex. konstruktivismen, har diskuterats med hjälp av 
mer specialiserade källor, exempelvis Mats Alvessons Postmodernism och 
samhällsforskning9 och Mats Börjessons Diskurser och konstruktioner.10 Denna senare 
titel har i hög utsträckning bidragit till förståelsen av konstruktivismen som 
kunskapsteoretisk position. Börjesson har även bidragit till förståelsen av 
diskursanalysen som metod. Till metoden har förstås Michel Foucaults skrifter (i 
översättning) varit betydelsefulla. Det är i synnerhet Diskursens ordning11 som har varit 
behjälplig vid metodtillämpningen. 
 
Ytterligare två B&I-forskare, vars artiklar varit centrala för denna uppsats tillblivelse är 
Richard Smiraglia och Samuel Trosow. Förutom Hjørland har Smiraglia ägnat 
uppmärksamhet åt den kunskapsteoretiska, historiska utvecklingen inom KO.12 Trosow 
har intresserat sig för postmoderna riktningar inom kunskapsteori och KO.13 Den 
historieskrivning vi presenterar i avsnitt 5.1, är i stor del baserad på dessa tre namn. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att kunskapsteori inom KO inte har ägnats något större 
intresse förrän på senare tid, vilket JDOCs temanummer är ett exempel på. Vi tar fasta 
på denna brist och hörsammar därmed Hjørlands uppmaning i citatet på föregående sida  
och med den här studien, vill vi lämna ett litet bidrag till att problematiken 
uppmärksammas. 

                                                 
6 Budd  2001. Knowledge and knowing in library and information science. 
7 Hjørland, red. 2005. Special issue: Library and information science and the philosophy of science. 
8 Filosofilexik onet 1988. 
9 Börjesson 2003. Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok . 
10 Alvesson 2003. Postmodernism och samhällsforskning. 
11 Foucault 1993. Diskursens ordning. 
12 Se exempelvis Smiraglia 2002. The progress of theory in knowledge organization. 
13 Se Trosow 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology for library and information 
science. 
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2.2 Diskursanalys inom B&I 

Då vi i denna uppsats har för avsikt att utföra en diskursanalys, kan det vara på sin plats 
att presentera tidigare B&I-studier som har använt denna metod, för att motivera vår 
egen användning av den. Diskursanalys är en metod som används inom en rad olika 
vetenskapliga ämnen. Den är dock relativt sällan använd inom B&I.  
 
I denna uppsats använder vi oss av Foucaults utestängningsprocedurer i ett försök till att 
behandla epistemologiska riktningar inom KO som diskurser. Denna användning av 
diskursanalys inom B&I är, såvitt vi vet, tämligen unik. Vi har inte funnit några tecken 
på att någon liknande studie tidigare gjorts inom ämnet. Liknande epistemologiska 
metastudier torde ha utförts inom andra discipliner tidigare.  
 
Bernd Frohmann, som använt sig av diskursanalys i B&I-studier, anser att Michel 
Foucaults och andra diskursanalytikers teorier äger hög relevans inom B&I-
forskningen. Detta bland annat eftersom studier av det här slaget kontextualiserar 
spörsmål och ger kvalitativa resultat inom en disciplin som historiskt sett till stor del 
koncentrerat sig på kvantitativa resultat. Frohmann menar att information, olika sätt att 
använda information på, samt de som använder sig av informationen, kan studeras med 
diskursanalys eftersom alla dessa aspekter kan betraktas som diskursivt konstruerade. 
Frohmanns exempel på när diskursanalys kan vara relevant för B&I, kan tyckas något 
svävande eftersom nämnda studieobjekt är intressanta för de flesta riktningar inom B&I. 
Med andra ord  passar dessa exempel in på såväl de riktningar som arbetar med att 
skapa informationssystem, som på de riktningar vilka intresserar sig för mer sociala 
aspekter av hantering av information. Detta stämmer också väl överens med det faktum 
att Frohmann ser B&I:s bredd som ett argument för användandet av diskursanalys, 
eftersom diskursanalys är en multidisciplinär metod med vitt skilda 
användningsområden. 14     
 
John Budd och Douglas Raber skriver i artikeln Discourse analysis: method and 
application in the study of information att diskuranalysen inte är särskilt flitigt använd 
inom B&I. Trots detta påstår de att det faktum att B&I är ett tvärvetenskapligt ämne gör 
diskursanalys till en lämplig metod inom disciplinen. Här påpekas att diskursanalys 
används inom exempelvis sociologi, lingvistik och filosofi. Alla dessa är discipliner 
som på ett eller annat sätt framträder inom B&I-sfärens olika riktningar. Budd och 
Raber betonar även att B&I-forskning i mångt och mycket handlar om kommunikation i 
olika former och att detta gör att diskursanalytiska metoder är lämpliga för disciplinen.15   
 
Ett svenskt exempel på diskursanalys inom B&I-disciplinen är Joacim Hanssons 
licentiatuppsats Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie. Hansson 
undersöker här hur olika diskurser påverkade folkbibliotekens framväxt. Metoden som 
Hansson använder sig av bygger bland annat på några av Michel Foucaults teorier om 
diskurser.16  
 
Även i Finland finns exempel på diskursstudier inom B&I. Kimmo Tuominen och Reijo 
Savolainen argumenterar för ett användande av diskursanalys inom B&I vid studiet av 

                                                 
14 Frohmann 1994. Discourse analysis as a research method in library and information science, s. 119ff.  
15 Budd  & Raber 1996. Discourse analysis: Method and application in the study of information, s. 217ff.  
16 Hansson  1998. Om folkbibliotekens ideologiska identitet : En diskursstudie. 
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informationsanvändning. Eftersom Tuominen och Savolainen utgår från att information 
måste kommuniceras i informationsanvändningen, kan det därför vara intressant att 
studera hur diskurser omger informationen i diverse kontexter.17 Ett annat exempel på 
en finsk forskare inom B&I som använder sig av diskursanalys är Sanna Talja. I hennes 
doktorsavhandling Music, culture, and the library identifierar hon tre diskurser som har 
stor påverkan inom området, dels en folkbildningsdiskurs, dels en alternativ diskurs och 
dessutom en diskurs där efterfrågan är central. 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Tuominen & Savolainen 1997. A social constructionist approach to the study of information use as 
discursive action.  
18 Talja, Sanna 2001. Music, culture, and the library discourse. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 

3.1 Hjørlands modell19 

Birger Hjørland presenterade 1998 ett metateoretiskt ramverk för KO-forskningen och 
då speciellt klassifikationsteorin – ”Fundamental Methods of Classification” (se tabell 
1) Modellen presenterar några kunskapsteoretiska riktningar som ligger till grund för 
olika sätt se att se på kunskapsorganisation och klassifikation. Modellen är inte originell 
i det att den beskriver några av de stora klassiska kunskapsteoretiska riktningarna. Det 
nya är dock att dessa systematiseras och ställs i förhållande till KO. Den visar även på  
hur dessa riktningar kan ta sig uttryck inom KO:s olika områden. Detta är anledningen 
till att vi finner modellen lämplig som teoretisk utgångspunkt. Vi har inte funnit några 
exempel på andra modeller av detta slag, som systematiserar de traditionella 
epistemologiska riktningarnas förhållande till KO. 

Tabell 1. Hjørlands Fundamental Methods of Classification, 1998.20 

2003 publicerades en uppdaterad och något förändrad version av modellen. Det är 
denna variant som vi valt som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen, då det är den senaste 
versionen. Konkret används modellen i uppsatsen på följande vis: dels som ett 
studieobjekt i sig, dvs. att vi sätter modellen som sådan under lupp och ser vad dess 
uppdelning får för konsekvenser. Dels används den som en förankring till de 
kunskapsteoretiska positioner som vi kommer att presentera. Med andra ord kommer 
modellen att ligga till grund för uppfyllandet av uppsatsens syfte. I studien kommer 
modellens respektive riktningar att analyseras för att besvara uppsatsens 
                                                 
19 Begreppet modell är inte otvetydigt. Filosofilexikonet 1988, s. 373, beskriver begreppets 
vetenskapsteoretiska betydelse enligt följande: ”Ibland förstås härmed en idealiserad framställning, ev. i 
form av en matematisk beskrivning eller en grafisk representation av ett fenomenområde.” I vårt fall är 
det den senare beskrivningen som är aktuell. 
20 Hjørland  1998. Theory and metatheory of information science: A  new interpretation, s. 611.  
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frågeställningar. Efter att detta är utfört kan vi även undersöka hur modellen som sådan 
kan utvärderas.  

 
Noterbart är att den senare versionen av modellen inte innehåller rubriken ”Scepticism 
(including postmodernism)” vilket 1998 års version ur JDOC gjorde. I presentationen 
av KO:s epistemologiska utveckling under avsnittet Postmoderna alternativ (5.1.3) 
visas att strömningar av detta slag håller på att etablera sig inom KO och att de troligen 
kommer att ta ytterligare kliv framåt. Postmoderna, konstruktivistiska riktningar låter 
sig svårligen placeras under någon av modellens rubriker. Om modellen överhuvudtaget 
räknar med sådana riktningar, ställer vi oss frågan var dessa i så fall skall passas in. 
Matrisen antyder att det är under ”Pragmatism” sådana positioner skall placeras. Denna 
diskutabla indelning kommer att kommenteras längre fram i uppsatsen.  

Tabell 2. Hjørlands Fundamental Methods of Classification, 2003.21 
 
Till det kommande arbetet infinner sig en central fråga. Vilken kunskap behöver vi för 
att studera Hjørlands modell? Vi behöver veta något om:  

 
q vad kunskap och kunskapsteori är 
q vad kunskapsorganisation är 
q hur kunskapsteori tar sig uttryck inom kunskapsorganisation 
Dessutom behövs en metod för att utföra detta och därför kunskap om 
q vad diskursanalys är 

 
De tre följande kapitlen försöker ge svaret på var och en av dessa punkter för att vi skall 
få de nödvändiga bakgrundskunskaperna för att kunna gå vidare. 
                                                 
21 Hjørland  2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 107. 

 ”Scientific Classification” ”Bibliographic Classification” 

Empiricism 
 
(Observations and iductions)  

Classification provided by stat istical 
generalizations (e.g. factor analysis based in 
”similarity”. 
 

Examples: Classifications of mental illness in 
psychiatry (DSMIV) kinds of intelligence in 
psychology based on statistical analysis of test 
scores.  

Documents clustered on the basis of some kind 
of similarity, e.g. common terms in traditional IR 
or bibliographical coupling. 
 

Examples: ”Atlas of science” and visualizations 
(White & McCain, 1998). ”Research Fronts” I 
SCI and algorithms for information retrieval. 

Rationalism 

 
(Principles of pure reason. 
Deductions) 

Classification based on logical, universal 
divisions. 
 
Examples: Frame based systems in Artificial 
Intelligence. Chomsky’s analysis of the deep 
structure in language- 

Facet analysis built on logical divisions and 
”eternal and unchangeable categories” 
 
Examples: Ranganathan, Bliss II & Langridge. 
Semantic networks. According to Miksa (1996) 
the DDC has increasingly used this approach. 

Historicism 
 
(Study of context and 
development- Explicating 

pre-understanding) 

Classification based on historical or evolutionary 
development. 
 
Examples: Biological taxonomies based on 
evolutionary theory. 
Classification of the sciences on the basis of 
their history and organizational structures.  

Systems based on the study of the development 
of knowledge and knowledge producing 
communities (the social division of (scientific) 
labour). 

 
Examples: Wallerstein (1996) (See also 
Hjørland, 2000c). 
The feature of the DDC that it distributes 
subjects by discipline. 

Pragmatism  
(Analysis of goals, values 
and consequences in both 
subject and object) 

Classifications based on specific values, policies 
and goals, e.g. feminist epistemology. 

Systems based on ”cultural warrant” or ”critical 
classification”. Examples: The French 
encyclopaedists, the Marxists, Classificat ions 
serving feminist collections. 
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4 Begreppen kunskapsteori och 
kunskapsorganisation  

4.1 Kunskapsteori 

Då den här uppsatsen handlar om såväl kunskapsorganisation som kunskapsteori, anser 
vi det vara på sin plats att ge en elementär presentation av begreppen kunskap och 
kunskapsteori – eller epistemologi som också är en vanlig benämning. Denna fond 
lägger fram en definition av begreppet, såsom vi använder det i uppsatsen. Avsnittet 
visar även på hur studiet av kunskap tar sig uttryck inom andra vetenskapliga områden, 
för att placera in det i ett större sammanhang. 

4.1.1 Kunskapsbegreppet 

Kunskap brukar traditionellt betecknas som sann, berättigad tro. Denna definition kallas 
ofta standardanalysen av kunskapsbegreppet. Med detta menas att en person som påstår 
sig veta något skall tro att utsagan är sann. Det man tror något om skall även vara sant 
och man skall även ha goda skäl att det förhåller sig så. Studiet av vad som kan anföras 
som skäl för kunskap, torde vara det mest väsentliga inom kunskapsteorin. 22 En rad 
skeptiska argument har förts fram från olika håll mot standardanalysen. Här skall vi 
dock inte fördjupa oss i denna problematik, utan nöjer oss med att ta för givet att det i 
någon mening är möjligt att inhämta, alternativt konstruera, kunskap. 
 
Kunskapsbegreppet är mångfacetterat och det finns en mängd indelningar av kunskap. 
En uppdelning är den mellan propositionell kunskap och tyst kunskap. Det förra 
begreppet avser sådan kunskap som är möjlig att förmedla enbart med språket – den kan 
uttryckas i ord. Att ha propositionell kunskap är att veta att något är fallet, t.ex. att 1+1 
= 2 och att Stockholm är Sveriges huvudstad. Icke-propositionell, eller tyst kunskap, är 
sådan kunskap som inte endast kan uttryckas genom språket, övning och demonstration 
är i stället centralt. Det kan exempelvis handla om att kunna cykla, kunna ett hantverk 
eller kunna spela ett musikinstrument.23 I denna uppsats är det den propositionella 
kunskapen som är aktuell. 
 
En annan klassificering, som härrör från Aristoteles, skiljer mellan teoretisk, 
vetenskaplig kunskap – episteme; teknisk, skapande kunskap – techne; samt praktisk 
klokhet – froneis.24 I den här uppsatsen fokuserar vi på episteme.  

4.1.2 Begreppet kunskapsteori  

Kunskapsteori är inte detsamma som kunskap. Man kan rimligen sägas sig ha kunskap 
om något, utan att man reflekterar över varför det förhåller sig så eller på vilka grunder 
kunskapen har inhämtats. Filosofilexikonet ger följande definition av kunskapsteori: 
”’Kunskapsteori’ är namnet på en rad fil. undersökningar av den mänskliga kunskapen, 
dess betingelser, möjligheter, natur och gränser.”25 Joakim Molander, lärare i 

                                                 
22 Haglund 1998. Vad är kunskap?, s. 84. 
23 Johansson 1999. Introduktion till vetenskapsteorin, s. 19. 
24 Gustavsson 2004. Tema: Kunskap och demokrati, s. 7. 
25 Filosofilexikonet 1988, s. 310. 
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vetenskapsteori, identifierar epistemologi som läran om kunskapens väsen och hävdar 
att begreppet ibland betraktas som synonymt med vetenskapsteori.26 
 
Vi avser inte att analysera själva kunskapsbegreppet i denna studie, utan snarare hur 
olika epistemologiska traditioner menar att kunskapen tillägnas och dess kopplingar till 
KO. Tonvikten ligger på hur den vetenskapliga kunskapen inhämtas och gestaltas inom 
ramen för dessa epistemologiska positioner. Begreppen kunskapsteori och epistemologi 
används synonymt i denna uppsats. 

4.1.3 Kunskapsteori, vetenskapsteori och metavetenskap 

Det finns en rad verksamheter och akademiska discipliner som relaterar till, och 
innefattar kunskapsteori, exempelvis filosofi, vetenskapsteori, vetenskapsfilosofi, 
kunskapssociologi, vetenskapsstudier, vetenskapshistoria, etc. Gilje och Grimen 
benämner vetenskapsfilosofin som studiet av vetenskapliga kunskaper och aktiviteter.27 
Vetenskaps- teorin/filosofin har alltså ett bredare anslag. Inom exempelvis 
vetenskapsteorin studeras förhållandet mellan såväl vetenskapliga teorier och 
vetenskaplig praktik och empiri, såväl som sociala aspekter av det vetenskapliga arbetet 
och spridande och mottagande av vetenskap i samhället. I den här uppsatsen tar vi 
främst fasta på studiet av den vetenskapliga kunskapens väsen och därtill knutna 
forskningsmetoder, samt hur dessa förhållanden relaterar till KO. Med andra ord en 
snävare ansats.  
 
I sammanhanget bör också något om metateori/metavetenskap sägas. En metavetenskap 
ställer sig vid sidan av, och betraktar en verksamhet (t.ex. en vetenskaplig disciplin) 
utifrån. 28 Avsikten med metastudier är att man anlägger ett betraktelsesätt som skiljer 
sig från de personer som verkar i sin disciplin, t.ex. en forskare inom en viss 
kunskapsteoretisk tradition. Denna forskare är färgad av tankesätt, arbetsmetoder etc. 
som är osynliga för dem som verkar inom fältet, eftersom detta tillhör deras vardag. 
Metaforskaren däremot, har en annan möjlighet att betrakta aktiviteten skilt från dessa 
vanor och mönster. Vad vi försöker oss på i denna uppsats, är med andra ord att utföra 
en metastudie. I någon mån är vi naturligtvis påverkade, och färgade av B&I-fältet, men 
förhoppningen är att studien skall kunna utföras med så stor symmetri som möjligt. Med 
andra ord ger vi samtliga kunskapsteorier en likartad behandling och tar inte ställning 
till hur sanna eller rationella de olika positionerna är, i den utsträckning detta är möjligt. 
 
Från detta avsnitt är det viktigt att ta med sig vår definition av kunskapsteoribegreppet, 
framförallt att vi behandlar det synonymt med epistemologibegreppet. I följande avsnitt 
kommer vi att definiera ett annat av uppsatsens mest centrala begrepp – 
kunskapsorganisation.  

4.2 Kunskapsorganisation  

Detta avsnitt syftar till att ge en bild av och definiera kunskapsorganisation som en del 
eller inriktning av biblioteks- och informationsvetenskapen. Även relaterade ämnen 
såsom Information Science och Information Retrieval, samt KO:s förhållanden till dessa 
kommer att presenteras för att urskilja KO. Meningen är inte att presentera en exakt 
                                                 
26 Molander 2003. Vetenskapsteoretiska grunder, s. 176. 
27 Gilje & Grimen 1995. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 13. 
28 Ibid. 
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definition av KO – definitionerna görs främst i syfte att reda ut begreppet på ett sådant 
sätt att det så smärtfritt som möjligt kan användas i uppsatsen och förstås av dess läsare. 

4.2.1 KO-begreppet 

Biblioteks- och informationsvetenskapen är ett brett ämne och har en tudelad natur. 
Detta avspeglas i vad Joacim Hansson kallar två grundläggande perspektiv – ett 
informationsperspektiv och ett institutionsperspektiv. Det förra fokuserar på 
informationsbegreppet och söker sina teoretiska och metodologiska grunder inom 
naturvetenskaperna. Informationsåtervinningsprocessen är centralt studieobjekt. Det 
senare perspektivet centreras kring biblioteket som institution och det praktiska 
biblioteksarbetet. Perspektivet hämtar metoder från samhällsvetenskap och humaniora.29 
Någon definitiv bestämning av B&I kommer inte att göras. Viktigt att poängtera är dock 
KO:s förhållande till ämnet. Birger Hjørland talar om en fundamental princip för KO 
som går ut på att liknande ting skall föras samman och olika ting skall separeras.30 Detta 
kan utföras genom att ge olika dokument en identitet och relation till andra dokument i 
form av ämnesord eller notation. Hjørlands definition av KO-begreppet i förhållande till 
B&I-ämnet lyder: ”In the Library and information Science community (LIS) 
Knowledge Organization (KO) means especially the organization of information in 
bibliographical records, including citation indexes, full text records and the Internet.”31 I 
all enkelhet kan man alltså utifrån Hjørlands resonemang fastställa KO, som den del av 
B&I, vilken främst koncentrerar sig på lagrandet och återvinnandet av information.  
 
En mer allmän beskrivning av KO utifrån en forskares synpunkt ges av Richard 
Smiraglia, som även han betonar lagrandet och återvinnandet av information som en 
viktig komponent: 
 

Scholars working in the domain of knowledge organization are engaged in understanding the 
phenomena of knowledge and knowledge-artefacts. In particular, we seek to comprehend the 
natural orders of knowledge phenomena, and to impose order on knowledge artefacts so as to 
facilitate their storage and retrieval.32 

 
Definitionen av KO som en del eller inriktning av B&I  tycks det alltså råda 
samstämmighet kring, även om det inte finns någon exakt definition av ämnet. Peter 
Jaenecke påpekar dock att många andra discipliner saknar en exakt definition och att det 
tycks fungera för dem ändå, detsamma bör därför även gälla för KO.33  

4.2.2 KO:s plats inom B&I 

Det faktum att KO-disciplinen inte är givet bunden till biblioteket som institution eller 
B&I är en anledning till att en exakt definition är svår att utforma. Därför följer ett 
avsnitt som försöker ringa in disciplinen genom att utreda dess relationer till B&I och 
angränsande områden. 
 
Hjørland ser KO-begreppet som bredare än B&I-disciplinen och poängterar det faktum 
att kunskap är organiserat i flera andra sammanhang, exempelvis i språkliga och 

                                                 
29 Hansson 2004. The social legitimacy of library and information studies. 
30 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 103. 
31 Ibid., s. 87. 
32 Smiraglia 2001. Further progress toward theory in knowledge organization, s. 45.  
33 Jaenecke 1994. To what end knowledge organization?, s. 3. 
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symboliska system. 34 Därför vill vi uppmärksamma läsaren på att termen 
kunskapsorganisation även kan användas i en mer vardaglig betydelse för att beskriva 
att man organiserar kunskap, till skillnad från betydelsen i en strängt tagen vetenskaplig 
kontext. I denna uppsats betraktar vi KO som ett delområde inom B&I. 
 
Det finns en officiell definitionen av Information Science (IS), från American Society 
for Information Science and Technology (ASIST). Enligt denna intresserar man sig inom 
IS för “the generation, collection, organization, interpretation, storage, retrieval, 
dissemination, transformation, and use of information, with particular emphasis on the 
applications of modern technologies in these areas.”35 Denna definition är liknande de 
KO-definitioner som presenterats tidigare och skiljer inte nödvändigtvis de båda 
områdena åt. Även delämnet Information Retrieval kan beskrivas på ett liknande sätt: 
”Information Retrieval (IR) deals with the representation, storage, organization of, and 
access to information items.”36 KO och IR kan betraktas som delområden av 
Information Science. Samtliga dessa områden kan i sin tur inordnas under B&I. I denna 
uppsats kommer därför KO som en del av B&I och IS betraktas just som en del av 
dessa, dock med vetskapen om KO:s relationer till andra delområden och ämnen.         
 
B&I och KO har även beröringspunkter med Computer Science, datavetenskap, i det att 
samtliga dessa tre studerar informationsprocesser. Dock fokuserar datavetenskapen på 
programmering och problemlösning med hjälp av algoritmer. Områdena har även skilda 
utbildningsprogram och vetenskapliga tidskrifter.37 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Hjørland 2003. Fundamentals of  knowledge organization, s. 88. 
35 Ibid., s. 92. 
36 Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999. Modern information retrieval, s. 1. 
37 Ibid., s. 89. 
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5 Kunskapsteori och kunskapsorganisation 

Med detta kapitel vill vi visa hur kunskapsteori och kunskapsorganisation samspelar. 
Detta gör vi först med en kronologisk aspekt, en historisk översikt, samt därefter med en 
tematisk framställning, ordnad efter Hjørlands modell. 

5.1 Kunskapsorganisationens epistemologiska utveckling 

Här skall vi se närmare på vilka kunskapsideal som historiskt har varit betydelsefulla för 
KO och vilka faktorer som legat till grund för utvecklingen. Viktigt att ha i åtanke är att 
det kan vara svårt att skilja mellan B&I som helhet och KO med dess delområden, 
vilket vi tidigare har nämnt. Den följande framställningen är således tänkt att ge en 
generell bild av de epistemologiska tendensernas utveckling för B&I i allmänhet och för 
KO i synnerhet. Avsnittet fungerar som en utvidgad orientering över tidigare KO-
forskning och är tänkt som ett hjälpmedel till vissa urval vi gör när vi studerar de 
epistemologiska positionerna tematiskt och när vi sätter in våra resultat i ett större 
sammanhang.   
 
I det föregående kapitlet presenterades KO som den del av B&I vilken främst 
koncentrerar sig på lagrandet och återvinnandet av information. Dessa problem är vad 
KO-forskningen fram till idag till stor del koncentrerats kring. Framförallt har 
konstruktion av verktyg för ändamålet, t.ex. informationssystem, varit föremål för 
studier.38  
 
Många grundläggande idéer och principer inom KO-ämnet kan härledas till 1800-talets 
senare del och flera av dessa är aktuella än idag. Ämnet har överhuvudtaget haft en 
vardaglig karaktär med vissa principer som historiskt sett har betraktats som mer eller 
mindre allmängiltiga.39 B&I-ämnet har traditionellt präglats av en strävan efter och tro 
på neutralitet och objektivitet.40 
 
B&I som forskningsområde går tillbaka till 1870-talet då Melvil Dewey gav ut sitt 
klassifikationssystem och bibliotekarieskolorna grundades. Hjørland pekar på en ganska 
svag utveckling av ämnets teoretiska grunder. De framsteg som över hundra år av KO-
forskning har lett till är enligt honom bl.a. regler, standarder och riktlinjer, samt ett och 
annat teoretiskt framsteg, däribland Cutters regler för drivande av bibliotek och 
Ranganathans teorier om facetterad klassifikation. Teknologins utveckling har även i 
hög grad varit betydande för hur ämnet utvecklats, då särskilt informationsteknologin. 41  

5.1.1 Pragmatism och rationalism  

Traditionellt har KO inriktats på utvecklandet av praktiska verktyg för lagring och 
återvinning av dokument. Fokus har legat på att upprätta ämnes- och 
dokumentrepresentationer (surrogat), vilket har tagit sig uttryck i kataloger, 
klassifikationssystem, tesaurer, databaser etc. Dessa verktyg utvecklades med hjälp av 
bibliografiskt omdöme och praktiska hänsyn till dokumenten och dess användning, 

                                                 
38 Smiraglia 2002. The progress of theory in knowledge organization, s. 331. 
39 Ibid. 
40 Trosow 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology…, s. 360. 
41 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 88. 
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snarare än av vetenskaplig omtanke.42 Bibliotekspraktiken hade allmänhetens bästa för 
ögonen beträffande hur dess samlingar skulle nyttjas (user convenience) och enkelhet 
för katalogisatören som riktmärke. Mot bakgrund av dessa fakta och framväxten av 
bibliotekarieskolor framträdde pragmatismen och rationalismen som ideal för 
konstruktionen av ovan nämnda KO-verktyg. Detta lade grunden för den fortsatta 
utvecklingen mot formell KO-teori.43 
 
Enligt Smiraglia har detta pragmatiska synsätt dominerat KO-forskningen under 1900-
talet: ”From time to time, the pendulum would swing away from their pragmatic 
guidance, but ultimately, pragmatism was the theoretical norm through the twentieth 
century.”44 
 
Under 1900-talets första decennier kunde en tilltagande upplysningsoptimism skönjas. 
Kunskapen sågs som ofelbar och vetenskapen som en frälsande kraft.45 Francis Miksa 
hävdar att den bibliografiska klassifikationen under 1900-talet tog intryck av den 
vetenskapliga klassifikationen. 46 Understundom kom de bibliografiska 
klassifikationssystemen till och med att överglänsa de vetenskapliga i detaljrikedom. 
Särskilt i USA hade även ett stort antal kataloger upprättats efter mönster av Francis 
Bacon. 47 Detta indikerar starka rationalistiska tendenser. 

5.1.2 Empiristisk och positivistisk omorientering 

I slutet av 1940-talet lades grunden till bibliometri och framsteg vanns inom 
användarstudier. Under denna tid skärptes ämnesanalysen och indexeringspraktiken 
fördjupades samtidigt som man välkomnade ny teknologi. Överlag kunde ett ökat 
vetenskapligt förhållningssätt identifieras.48 
 
Vid 1900-talets mitt tycks en omorientering i riktning mot empirism träda fram. KO-
forskarna började nu införa variabler som gick att pröva empiriskt. Dessa variabler 
kunde vara aktiviteter (t.ex. informationssökning) eller entiteter (t.ex. ämnesingångar). 
Även återvinningseffektiviteten hos informationssystem blev till föremål för studium. 
Denna utveckling ser Smiraglia som en milstolpe inom KO-forskningen:  

 
This contribution moved the field of knowledge organization forward as a research discipline, 
allowing practice to be informed by the results of scientific investigation, and paving the way for 
an accumulation of observations over time that might contribute to true theory.49 

 
För att KO skulle gå framåt efterlystes en positivistiskt inspirerad forskning. Ett centralt 
problem för den empiriska forskningen var huruvida den ägde extern giltighet – t.ex. om 
det var möjligt att på basis av fakta om en dokumentsamling kunna uttala sig generellt 

                                                 
42 Smiraglia 2002. The progress of theory in knowledge organization, s. 331. 
43 Ibid., s. 332. 
44 Ibid., s. 335. 
45 Budd 2003. Knowledge and knowing in library and information science, s. 309. 
46 Det är av betydelse att hålla isär begreppen vetenskaplig, respektive bibliografisk klassifikation. Den 
vetenskapliga klassifikationen återfinns inom vetenskaper som indelar ting och fenomen efter släktskap – 
taxonomier. Det kan exempelvis röra sig om artklassifikation inom biologin, arkeologisk  
klassifikation etc. 
47 Miksa 1998. The DDC, the universe of knowledge, and the post-modern library, s. 35f. 
48 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 89. 
49 Smiraglia 2002. The progress of theory in knowledge organization, s. 337. 
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om vad som gäller för andra dokumentsamlingar.50 Under 1950-talet tog KO intryck av 
datorernas ankomst, något som sågs som dess frälsning av många. Den experimentella 
ansatsen gav frukt i IR-måtten precision och recall, statistiska modeller för 
egenskaperna hos dokumentsurrogat plus en rad åtgärder för automatisering inom KO.51 
Beträffande ämnesanalys och ämnesordstilldelning hade semantik och andra kvalitativa 
skillnader hos indexeringstermerna ringa intresse för forskningen. Ett annat tecken på 
den positivistiska omorienteringen var försöken att automatisera och formalisera 
dokumentåtervinning, samt att försöka reducera den mänskliga inblandningen i 
ämnesanalysen. 52 
 
Under 1980-talet verkade den empiristiska trenden nå sin kulmen. Trosow refererar till 
en artikel av Michael Harris från 1986. Den tar upp det dåvarande epistemologiska läget 
inom B&I som måste betecknas som långtgående positivistiskt. En tendens var synen på 
B&I som en genuin naturvetenskap och att ämnet därför borde använda sig av sådana 
forskningsmetoder. Likaså sågs biblioteket som styrt av ett komplex av generella lagar, 
vilkas upptäckt skulle borga för en god bibliotekspraktik. Biblioteksforskarna skulle 
iaktta en sträng värdeneutralitet.53 Dessa förhållanden pekar enligt Trosow på tanken 
om en enhetsvetenskap (unity of science). Med detta menas att alla vetenskaper värda 
namnet skall använda sig av samma (natur)vetenskapliga metoder.54 

5.1.3 Postmoderna alternativ 

Kortfattat kan man beskriva postmoderna intressen inom ämnet som opponerande på de 
neutralitets- och objektivitetstankar som historiskt präglat B&I.  
 
En av de första (Mais ord: ”may have been the first”) inom B&I att resonera i de här 
banorna var Jesse Shera. Under Conference on Bibliographic Organization 1950 
uttalade sig Shera om kunskapsorganisationens historia. Shera såg ett problem i att 
organisationen av kunskap alltid utgått ifrån att det finns en sanning, som när den blir 
upptäckt kommer att resultera i ett permanent ramverk fö r all mänsklig kunskap.55 Det 
torde dock ha gått en tid från att dessa ord uttalades till att postmoderna idéer inom KO 
blev fullt accepterade och använda.    
 
I och med förbättrad datorkraft under 1990-talet ökade möjligheten till 
fulltextåtervinning. Hjørland hävdar att detta kom att skaka om KO:s raison dêtre i 
grunden. När ett dokument finns lagrat i fulltext, är då manuell indexering nödvändig? 
Dock har fulltextåtervinning aktualiserat teoretiska problem kring ämnesanalys och 
semantik. Därför förutspår Hjørland att kvalitativa aspekter kommer att bli alltmer 
betydelsefulla inom KO-forskningen framgent.56  
 
Under de senaste åren har det positivistiskt präglade tänkesättet blivit alltmer ifrågasatt. 
En epistemologisk tradition som är ett exempel härpå är konstruktivismen, som gör 
gällande att objektiv kunskap, sanning och verklighet är relativa begrepp. Snarare är det 

                                                 
50 Smiraglia 2002. The progress of theory in knowledge organization, s. 339. 
51 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 90. 
52 Ibid. 
53 Trosow 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology…, s. 362f. 
54 Ibid. 
55 Smiraglia 2003. The history of ”The Work” in the modern catalog, s. 555.  
56 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 91.   
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sociala konventioner och konstruktioner som konstituerar sanning och verklighet. Detta 
synsätt har bland annat bidragit till forskning kring ämnesanalys och klassifikation. 57 En 
riktning som förutspås få ökat inflytande är den som kallas ståndpunktsepistemologi 
(standpoint epistemology). Denna kunskapsteoretiska position tar ett steg bort från den 
traditionella uppfattningen om objektivitet, som har varit central inom den västerländska 
vetenskapliga traditionen. Fokus ligger på kritik av samhälleliga maktrelationer och av 
samhällelig stratifiering samt diskussioner om vem eller vilka som kan sägas ha rätt att 
äga kunskap.58  
 
Smiraglias tes är att teorierna inom KO har förskjutits från en pragmatisk kunskapsbas 
som fokuserat på konstruktionen av återvinningsverktyg, till en mer empiriskt präglad 
forskning. Den moderna bibliotekskatalogen är ett exempel på ett praktiskt hjälpmedel 
som grundar sig på en pragmatisk kunskapssyn. Allteftersom regler har utformats för 
hur sådana kataloger skall konstrueras har teorier vuxit fram. Smiraglia förutspår att 
postmoderna forskningsmetoder både pekar i en positivistisk och en kvalitativ 
riktning.59 Utvecklingen är trolig inom de flesta akademiska discipliner och det torde 
vara likadant för KO-forskningen. Exempelvis kan man se en utveckling i och med en 
ökning av användandet av historiska och kvalitativa metoder under 2000-talet.60 
 
Generellt kan man säga att inslag av postmoderna epistemologiska alternativ har 
bidragit, främst inom intresseområden där en teknisk utveckling drivit på. Inom andra 
områden, exempelvis klassifikation, har dock postmoderna inslag i forskningen främst 
bestått av ett kritiserande av redan existerande klassifikationssystem snarare än 
utveckling av nya. Klassifikationssystem studeras exempelvis allt mer med en metod 
som går under namnet kritisk klassifikation (critical classification). Metoden resulterar i 
kvalitativa analyser av systemen, som ofta visar på att ämnets traditionella 
objektivitetsideal inte alltid går att uppfylla. Denna form av KO-forskning har givit 
upphov till riktningar med postmoderna inslag såsom feminism, queerteori och 
postkolonialism. 

5.1.4 Sammanfattning  

Vi kan konstatera brister i KO-vetenskaplig teoribildning i och med avsaknaden av 
klara teoretiska grunder. Sannolikt har denna brist att göra med ämnets traditionellt 
praktiska natur. Man kan spekulera i hur denna praktiska natur utvecklades inom ämnet. 
Kanske var det just på grund av avsaknaden av teoretiska grunder i ämnets barndom 
som denna praktiska natur kunde etableras. 
 
Vi kan även konstatera att det i B&I:s och KO:s gryning var rationalismen och 
framförallt pragmatismen som var de epistemologiska förebilderna. Detta mot bakgrund 
av de praktiska verktyg som KO utvecklade. Därefter, när ämnet mognade som 
vetenskap, kom empirismen att agera förebild. Den positivistiska orienteringen tycks ha 
kulminerat under 1980-talet med en lång tid av teknologisk utveckling som drivkraft. I 
allmänhet har KO varit långtgående teknologidriven. Den senaste trenden präglas av ett 
ifrågasättande av den empiristiska och rationalistiska traditionen. I stället ser vi ett 

                                                 
57 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 94.   
58 Trosow 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology…, s. 376 ff.  
59 Smiraglia 2001. Further progress toward theory in knowledge organization, s. 33. 
60 Smiraglia 2002. The progress of theory in knowledge organization, s. 332. 
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uppvaknande av postmoderna, konstruktivistiska strömningar, däribland 
ståndpunktsepistemologin. 
 
Hittills har vi i kapitel fem, givit en bild av den epistemologiska utvecklingen inom 
ämnet utifrån ett historiskt perspektiv. Följande avsnitt syftar även det till att ge en bild 
av epistemologi inom ämnet. Utgångspunkten är dock en annan, nämligen Hjørlands 
teoretiska modell. Kunskapsteorierna kommer här att presenteras tematiskt och med 
exempel från KO-forskning. Vår förhoppning är att avsnitt 5.1 har bidragit till att de 
epistemologier som presenteras i nästföljande avsnitt skall bli lättare att placera in i ett 
historiskt perspektiv. 

5.2 Epistemologiska riktningar, med exempel från KO 

Hjørlands modell har lagts som ett raster över den epistemologiska kontexten. Det som 
följer är en epistemologisk exposé utifrån modellens rub riker och traditionernas 
kopplingar till KO. Vi låter dessutom postmoderna strömningar inkluderas då 
föregående avsnitt visade att sådana förekommer inom KO-forskningen. Följande 
framställning är tematiskt ordnad, till skillnad från den i föregående avsnitt som 
historiskt belyste den epistemologiska utvecklingstrenden. Dessa avsnitt kommer att 
vara oss behjälpliga under den empiriska undersökningen och anger kompassriktningen 
för vad vi skall söka efter i våra studieobjekt. 

5.2.1 Empirism  

Empirismens grundhållning är att all kunskap härstammar från sinneserfarenheten. 
Begreppsbildning före erfarenheten är ej möjlig – människan är så att säga ett oskrivet 
blad, utan medfödda koncept. Klassiska företrädare för riktningen är de brittiska 
filosoferna Locke, Berkeley och Hume. I Filosofilexikonet står det att: ”[v]år kunskap 
om verkligheten sammanfaller med vår empiriska kunskap som vi erhåller genom 
iakttagelser, erinran och induktiv slutledning.”61 Empirismen som vetenskapsteoretisk 
riktning framhåller observation genom experiment som den ideala forskningsmetoden 
och slutledning sker från ett antal enskilda observationer, till generella utsagor om 
dessa. 
 
Till empirismen relaterar positivismen. Här finns det i huvudsak två riktningar. Den ena 
härrör från 1800-talet och den franske filosofen Auguste Comte. Den andra brukar 
benämnas logisk positivism och förknippas traditionellt med den så kallade 
”Wienkretsen”. Comtes positivism bärs upp av fem punkter, nämligen att vetenskapen 
skall vara: verklig – vetenskaplig realism; nyttig – vetenskapen skall främja människans 
utveckling; säker – experimentellt bevisad; precis samt positiv – uppbyggande.62  
 
Den logiska positivismen är en radikal variant av empirism. Riktningen går tillbaka på 
en grupp filosofer och vetenskapsmän som var verksamma i 1920-talets Wien. En rad 
olika beteckningar på riktningen förekommer, t.ex. logisk empirism och nypositivism. 
Grundtanken i den logiska positivismen är tron på vetenskapen som en närapå frälsande 
kraft på samhällets alla områden. Riktningen bärs upp av idén om bortskaffandet av 
metafysisk spekulation och att all vetenskap skall vara empiriskt verifierbar efter 

                                                 
61 Filosofilexikonet 1988, s. 132. 
62 Kjørup 1999. Människovetenskaperna, s. 268. 
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naturvetenskapligt mönster.63 Den så kallade verifierbarhetsprincipen gör gällande att 
en utsaga är meningsfull om dess sanningsvärde går att objektivt bekräfta med 
sinneserfarenheten. 64 
 
Exempel på ett forskningsområde som än idag präglas av empiristiska eller 
positivistiska tendenser, är enligt Hjørland inter- indexerarkonsistens, dvs. i vilken 
utsträckning olika indexerare indexerar samma dokument lika. Dessa studier har en 
benägenhet att förutsätta att det endast finns ett giltigt sätt att indexera ett dokument på 
och att alla avvikande sätt uppfattas som felaktiga. Hjørland menar att sådana studier är 
positivistiska på två plan, nämligen: 1) Metodologiskt, i tendenserna till att räkna antalet 
medhåll (agreements) i indexeringen av samma dokument i stället för att tillfråga 
indexerarna varför de tilldelade termerna i fråga. 2) I föreställningar om indexeraren och 
indexeringsprocessen, som tar sig uttryck i att man inte tar hänsyn till indexerarens 
världsåskådning, tolkningar och ämneskunskaper. Indexeringen ses som en värdeneutral 
verksamhet och indexerarna betraktas som automater som ibland begår misstag. 65 
 
En annan forskare som har uppmärksammat positivistiska tendenser inom B&I-
forskningen är Robert Fugmann. Inom IR-forskningen är effektivitetsmåtten precision-
recall att betrakta som en postulerad ”empirisk lag”, där precisionen inte kan höjas utan 
att recall samtidigt sänks och vice versa. Detta rigida antagande har enligt Fugmann 
kommit att bli en black om foten för IR-forskningens utveckling. Fugmann skriver: ”For 
decades this statement has constituted an excuse for inadequate information systems and 
has thus paralyzed their improvement, although this type of relationship has often been 
put in doubt.”66 Även studier kring relevansrankning inom informationssystem har ofta 
utförts med positivistiska förtecken. Denna forskning har i hög grad fokuserat på sådant 
som lätt har kunnat observeras. ”[U]nretrieved, though relevant, documents are not 
(easily) observable and are often neglected.”67 I stället efterlyser Fugmann KO-
forskning efter kvalitativa förtecken. 
 
Viktigt att påpeka är att empirism som kunskapsteoretisk tradition inte bör blandas 
samman med empirisk forskning, som kan utföras inom de flesta epistemologiska ismer. 

5.2.2 Rationalism 

Rationalismen som epistemologisk tradition gör gällande att kunskap om verkligheten 
nås genom förnuftet.68 Kunskapen baseras ej på sinneserfarenhe ter utan snarare på 
medfödda idéer och begrepp, som ger mening åt den mängd av fenomen som kallas 
erfarenheter. Med andra ord menar rationalisterna att dessa begrepp existerar hos 
människan a priori, dvs. före sinneserfarenheten. Klassiska företrädare för denna 
riktning är bl.a. filosoferna Descartes, Spinoza och Leibniz. Kunskapsbildning inom 
rationalismen grundar sig på slutledning från ett fåtal givna grundsatser – axiom. 
Descartes välkända cogitosats – ”Jag tänker alltså är jag” – är ett exempel på ett sådant 
axiom, varifrån kunskaper om världen härleds. Rationalismen förestår två centrala 

                                                 
63 Gilje & Grimen 1995. Samhällsvetenskapernas förutsättningar, s. 57f. 
64 Filosofilexikonet 1988, s. 571. 
65 Hjørland 2005. Empiricism, rationalism and positivism in library and information science, s. 146. 
66 Fugmann 1999. The empirical approach in the evaluation of information systems, s. 4. 
67 Ibid., s. 8. 
68 Filosofilexikonet 1988, s. 457. 
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antaganden: 1) Att människan har en medfödd, intuitiv förmåga till bedömning av 
sanningshalten hos vissa utsagor. 2) Förmågan till slutledning med förnuftets hjälp. 
 
Den rena matematiken är ett klassiskt exempel på en vetenskap som omfattar en 
rationalistisk kunskapssyn som sägs ha säker grund. Enkla logiska principer och 
matematiska axiom är exempel på utsagor som rationalismen hävdar att det är möjligt 
att bedöma sanningsvärdet av oberoende av sinnenas inblandning, så snart man har 
förstått dem. Med hjälp av logiska resonemang kan stora tankebyggen konstrueras – 
exempelvis matematiska teorier.69 
 
En rationalistisk ansats inom KO tycks främst framträda inom forskningen kring 
ämnesanalys. S. R. Ranganathans facetterade klassifikationssystem är ett exempel. 
Empirisk testning av sådana system är inte det centrala. Styrkan ligger i stället i klara 
definitioner och regler.70 
 
En rationalistisk inställning intas exempelvis av den som hävdar att kunskapsuniversum 
kan uttryckas i ett objektivt klassifikationssystem vars struktur är aprioriskt given i 
relation till den vetenskapliga kunskapen. Hjørland betraktar förutom Ranganathan, 
klassifikationsteoretikern D. W. Langridge som influerad av rationalismen. 
 

Langridge apparently views the subject(s) of a document as a content related correspondence 
between the document and some preestablished knowledge categories, which are characterized as 
‘permanent, inherent characteristics of knowledge.’ Langridge apparently did not contemplate the 
difference between content-oriented and need-oriented indexing /.../ 71 

 
Hjørland menar att denna statiska syn på ämnesanalys som en korrespondens mellan ett 
dokuments ämne och aprioriska kunskapskategorier missar dokumentets 
användningspotential pga. bristande pragmatiska hänsyn i ämnesanalysen. Detta faktum 
plus Langridges motvilja att uppdatera dessa kunskapskategorier under det att 
vetenskapen utvecklas, renderar honom ett rationalistiskt rykte.72 Rationalistiska 
tendenser i Ranganathans system står bl.a. att finna i uppfattningen om att ett ämne är 
en benämning av en idé. I hans klassifikationssystem – Colon Classification (CC) – tar 
detta sig uttryck i att ett ämne betecknar en organiserad kropp av idéer. Även hos 
Langridge märks dylika platonska influenser. Konkret tar detta sig uttryck i att ett 
dokument har del i de idéer som uttrycks i ett givet ämne och dessa ämnen existerar 
oberoende av det mänskliga medvetandet. Rationalismen inom ämnesanalysen 
implicerar att ämnet sägs ha universella, en gång för alla givna egenskaper, t.ex. att det 
kan delas in i ett universellt klassifikationssystem och brytas ned i facetter. 
Ranganathans Colon-system är ett exempel på sådana influenser. Detta 
klassifikationssystem implicerar att det mänskliga tänkandet och språket har en, vad 
Hjørland kallar ”absolut syntax”. Rationalismen innebär i korthet att bibliografisk 
klassifikation kan utföras oberoende av kontexten. 73 Inom indexeringsteorin är en 
ämnesorienterad indexering (content-oriented indexing) exempel på ett liknande synsätt. 

                                                 
69 Haglund 1998. Vad är kunskap?, s. 85. 
70 Hjørland 2005. Empiricism, rationalism and positivism in library and information science, s. 144. 
71 Hjørland 1997. Information seeking and subject representation, s. 40. 
72 Ibid. 
73 Ibid., s. 69ff. 



 
 

22 
 

Enligt detta indexeras ett visst dokument på ett enda sätt, oavsett vem dokumentet 
vänder sig till och hur det kan användas vid ett visst användarbehov. 74 

5.2.3 Historicism 

Historicisterna håller med rationalisterna om att våra uppfattningar är skapade av vårt 
eget förnuft, men ser inte på detta skapande som någonting vilket alla människor föds 
med eller att detta skapande är likadant för alla människor. I stället anser man att 
kulturella och historiska företeelser har betydande påverkan. 75  
 
Främst är det historiska aspekter som är intressanta för forskning i en historicistisk 
anda, vilket namnet antyder. Detta för att all verklighet betraktas som historiskt 
betingad och därmed är man intresserade av att studera olika objekt i sitt historiska 
sammanhang. 76 Riktningen har därför starka band till de humanistiska ämnena, där 
hermeneutiken traditionellt varit dominerande.77  
 
Det faktum att historicismen anknyter till flera olika tanketradirioner, t.ex. hermeneutik, 
pragmatism, historisk materialism, kritisk teori, social konstruktivism,78 och den 
ovannämnda rationalismen kan göra att ismen blir svårgreppbar. Begreppets kärna är 
dock ovannämnda historiska angreppssätt.  
 
Hjørland beskriver i sin modell bibliografisk klassifikation utifrån historicistisk 
synvinkel i följande ordalag: ”Systems based on the development of knowledge 
producing communities /…/”79 Som exempel på inslag av historicism inom KO anger 
han den möjlighet i DDC som finns till att ordna ämnen efter disciplin.80 Om vi i teorin 
tänker oss ett klassifikationssystem utvecklat i historiscistisk anda är det alltså ett 
system som grundar sig på studier av utveckling av kunskap och kunskapsproducerande 
samhällen.    
 
Vad gäller forskning med ett historicistiskt angreppssätt inom KO kan man rent 
generellt säga att dessa studier oftast koncentrerar sig på analyser av olika företeelser i 
existerande klassifikationssystem snarare än att dessa studier leder till konstruktion av 
nya.81 Här kan man tänka sig att kritisk klassifikation kan vara en metod som passar 
forskning i en anda av historicism. Kritisk klassifikation är en metod av granskande art 
som inte direkt bidrar till nya system. Metoden producerar dock kvalitativa resultat med 
hermeneutisk metod vilket passar det historicistiska angreppssättet. 
  
Smiraglia ser en vilja till ett större användande av historicism inom B&I-forskning i och 
med millenniumskiftet. Detta för att intresset för mer kvalitativa analyser och 
komplexiteten kring kunskap och organisering av den tycks bli av mer allmänt intresse 
inom disciplinen. 82 

                                                 
74 Hjørland 1997. Information seeking and subject representation, s. 77. 
75 Hjørland 1998. Theory and metatheory of information science, s. 608. 
76Filosofilexikonet 1988, s. 231. 
77 Hjørland 1998. Theory and metatheory of information science, s. 609. 
78Hjørland 1997. Information seeking and subject representation, s. 73. 
79 Hjørland  2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 107. 
80 Hjørland 1998. Theory and metatheory of information science, s. 612. 
81 Hjørland 1997. Information seeking and subject representation, s. 73. 
82 Smiraglia 2002. The progress of theory in knowledge organization, s. 342. 
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5.2.4 Pragmatism 

Ett problem med denna riktning är att den har kommit att tolkas på mycket skilda sätt 
och ibland är det inte den vetenskapsteoretiska pragmatismen som avses i skrifter utan 
snarare att något är praktiskt. Därför är risken att man hamnar i en relativistisk 
”låtgåmentalitet” där allt som fungerar praktiskt kan betraktas som sant.83 Inom 
litteraturen förekommer benämningen pragmatism såväl som pragmaticism. Vi kommer 
genomgående använda den förra varianten, då den tycks vara allmänt förekommande i 
svenska framställningar. 

Ordet pragmatism kommer av grekiskan och betyder sak eller gärning. Uttrycket 
myntades 1878 av den amerikanske filosofen C. S. Peirce för sin meningsteori. Denna 
gör gällande att en utsagas mening är lika med dess praktiska skillnad som finns mellan 
dess sanning och dess falskhet.84 Flertalet filosofer har därefter kommit att göra anspråk 
på pragmatismbegreppet, t.ex. William James, John Dewey och F. C. S. Shiller. 
Pragmatismen var för dem en sanningsteori där sanning skall betraktas som dess 
nyttovärde eller instrumentella värde. James uppfattning är att en övertygelse är sann 
om den är nyttig eller tillfredsställande för den som har den. Dewey lägger stor vikt vid 
kunskapens instrumentella värde. (Han kallade för övrigt sin filosofi instrumentalism). 
Sanning kallas det som på handlingsgrundval har positiva konsekvenser, t.ex. 
uppfyllandet av förutsägelser. Pragmatismen har under 1900-talet alltmer kommit att 
beteckna generella strömningar inom amerikansk filosofi som har kombinerat 
pragmatism med empirism. 
 
Uppfattningen om att kunskapen har en säker grundval, som företräds av empirismen 
och rationalismen, förkastas inom pragmatismen. Fallibilismen (av felbar), som går 
tillbaka på Peirce, gör i stället gällande att all kunskap är provisorisk och felbar i 
princip.85 
 
Neopragmatismen är en riktning som av somliga betraktas som rentav antifilosofisk. 
Enligt filosofen Nicholas Rescher är den moderne amerikanske tänkaren Richard Rorty 
företrädare för en sådan uppfattning. Den klassiska pragmatismen var dock inte 
skepticismens eller problemupplösningens banérförare. I stället var dess ansats att på 
teoretisk väg lösa problemen rörande våra kognitiva, praktiska förmågor, hävdar 
Rescher.86 
 
Den bärande idén inom den ursprungliga pragmatismen var inte så mycket en deskriptiv 
kunskap om tingens väsen, som dess praktiska användning och funktionssätt i våra 
förehavanden. Teoretisk kunskap måste också den upptäckas, formuleras, 
systematiseras och bekräftas. Pragmatismen var på så sätt en doktrin för etablerandet av 
rationella grundvalar för vår kunskap, framförallt för den empiriska kunskapen. 87 
 
Informationssystem som är påverkade av en pragmatisk epistemologi baseras på analys 
av konsekvenser, värderingar och målsättningar.88 Inom klassifikationsforskningen 

                                                 
83 Hjørland 1997. Information seeking and subject representation, s. 79. 
84 Filosofilexikonet 1988, s. 442. 
85 Ibid. 
86 Rescher 2000. Realistic Pragmatism, s. XIf. 
87 Ibid., s. 58. 
88 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 105. 
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identifierar Hjørland kritisk klassifikation och politisk klassifikation som pragmatiska 
exempel. Ett sådant klassifikationssystem kan ha tydliga ideologiska målsättningar.   
 

For example, female researchers may regard the goal of women’s emancipation as the main goal 
of feminist scholarship. They may thus regard any relations that support this goal as important. 
‘Similarity’ is thus identified by classes of documents sharing similar functions in relation to this 
goal.89 
 

Centralt i den pragmatiska synen är alltså att den betraktar semantiska relationer och 
klassifikation som bestämda av dess användbarhet som verktyg för mänskliga 
målsättningar.90 Beträffande indexeringsteorin sägs pragmatismen omfatta 
användarorienterad eller behovsorienterad indexering, dvs. att ett dokuments ämne skall 
betraktas som relationen mellan dokumentets egenskaper och dess verkliga eller troliga 
användningsområde. Relationen mellan dokument och användare är således 
instrumentell. 91 Denna syn på ämnesanalys är dock inte oproblematisk. Om ett ämne 
skall täcka in all potentiell användning skulle det krävas alltför många 
dubbelklassningar. Därför är det av vikt att klassificera efter målgruppens behov. 
Farmaceutisk litteratur klassificeras och indexeras med största sannolikhet olika inom 
läkemedelsindustrin jämfört med den indexering som görs utifrån folkbibliotekens 
behov. 
 
Hjørland exemplifierar svårigheterna med att avgöra ett dokuments ämne då 
ämnestilldelningen kan få högst skilda konsekvenser för användarna. Kor kan 
exempelvis betraktas som däggdjur – såsom i zoologin – och – pragmatiskt – som ett 
boskap. Enligt pragmatismen är all kunskap instrumentell för människan. Kon som ett 
boskap kan tyckas ha en direktare koppling till det praktiska i förhållande till det för 
praktiska hänsyn mindre uppenbara – kon som ett däggdjur. En bok om kor bör således 
klassificeras efter vilken klassifikation som är mest nyttig för den som söker under 
zoologi eller för den som söker under lantbruk.92  
 
Ingwersen betraktar den pragmatiska skolan som en ansats som inte explicit omfattar 
bestämda vetenskapliga uppfattningar, utan omfattar snarare ett underifrånperspektiv 
(bottom-up approach). Detta låter aningen abstrakt, men andemeningen torde vara att 
kunskapen inte skall passas in efter världen som i en rationalistisk syn, utan att världen 
skall passas in efter kunskapen. Forskningsområden som har anammat en pragmatisk 
kunskapssyn och givit fruktbara resultat är bl.a. bibliometri, IR, samt 
informationsöverföring och - lagring. 93 

5.2.5 Postmodernism och konstruktivism 

Gemensamt för de positioner som vi hittills har gått igenom, är att de i mer eller mindre 
utsträckning ger uttryck för realism. Med detta menas att företrädarna för dessa 
epistemologiska riktningar anser att världen är beskaffad på ett visst sätt, oavsett hur vi 
uppfattar den och vilka begrepp och teorier som vi har om densamma.94 Dessa 
epistemologier utger sig med andra ord för att spegla verkligheten. En helt annan 
                                                 
89 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 105. 
90 Ibid., s. 106. 
91 Hjørland 1997. Information seeking and subject representation, s. 77. 
92 Ibid., s. 78. 
93 Ingwersen 1992. Conceptions of information science, s. 300. 
94 Johansson 1999. Introduktion till vetenskapsteorin, s. 257. 
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inställning, intar de som menar att världen konstrueras inom olika sociala 
konstellationer och med det särskilda språkbruk som används inom en sådan 
konstellation. Den uppfattningen innefattar en rad, mer eller mindre, liknande positioner 
som vi i det följande kommer att sammanföra under beteckningen konstruktivism.95 
Inom konstruktivismen, där konstruktionen av verkligheten är det centrala, är dess 
gestaltning beroende av resurser och retorik, snarare än av goda forskningsresultat. 
Diskursen96 sätter gränserna för vilka resultat som kan bedömas giltiga.97 
Hjørlands modell tar inte upp konstruktivismen, vilket vi anser vara bristfälligt. Inte 
minst med tanke på att postmoderna strömningar, däribland konstruktivismen, är en 
position som har och sannolikt kommer att få fortsatt starkt inflytande inom KO-
forskningen (jfr. avsnitt 5.1.3). Därför anser vi det vara motiverat med en genomgång. 
 
För att ge denna presentation en vidare inramning och kontrastera konstruktivismen mot 
de traditionella, realistiska kunskapsteorierna, har vi valt att inkludera något om 
postmodernism, som dock är mer än en ren kunskapsteori. Med denna presentation vill 
vi visa på konstruktivismens betydande roll inom den allmänna idéströmning som går 
under benämningen postmodernism.  
 
Att tala om postmodernism i generella termer kan vara problematiskt. Begreppet 
används på flera olika sätt och inte bara i en strikt vetenskaplig kontext – även lekmän 
använder t.ex. begreppet när de talar om samhället eller olika konstformer. Det faktum 
att postmodernism är ett någorlunda samtida begrepp samt att många olika 
epistemologiska inriktningar (vilka inbördes kan framstå som ganska olika) tar skydd 
under begreppets paraply torde försvåra definitionen ytterligare.  
 
Filosofen Albrecht Wellmer skriver följande om ovanstående problematik: ”Ordet 
’postmodern’ hör till ett nätverk av ’post’-begrepp och – tankesätt – ’post- industriellt 
samhälle’, ’post-strukturalism’, ’post-empirism’, ’post-rationalism’ – i vilket det tycks 
som om ett medvetande om en epokal tröskel söker sig.”98 Begreppet tycks således vara 
förknippat med en viss epok. Viktigt i sammanhanget är därför att åtskilja 
postmodernismbegreppet från dess epokala föregångare, modernismen. Enkelt skulle 
man kunna uttrycka sig som så att modernism är vad som fö ljde upplysningstiden och 
postmodernism är vad som följde modernismen. 99 Modernismen får här, i någon mån, 
representeras av de kunskapsteoretiska riktningar som har presenterats ovan. Alla är 
dock inte övertygade om att det i förhållandet modernism – postmodernism har handlat 
om en avlösning, utan ser postmodernismen som en strömming som existerar parallellt 
och i opposition med modernismen. 100 Detta säger föga om de teoretiska skillnaderna 
mellan dessa båda ismer och begreppet postmodernism låter sig knappast definieras 
exakt. Sociologen Mats Börjesson beskriver skillnaderna mellan ett modernistiskt och 
postmodernistiskt förhållningssätt i följande ordalag: 

                                                 
95 Kunskapsteoretiska riktningar som ser kunskapen som konstruktioner, går under ett flertal beteckningar 
med subtila namnskillnader – konstruktivism, socialkonstruktivism, konstruktionism, kollektivism etc. 
För utredning av begreppen, se exempelvis Savolainen, Talja & Tuominen 2005. ”Isms” in information 
science. 
96 För definition av detta mångtydiga begrepp, se metodkapitlet (6). 
97 Börjesson 2003. Diskurser och konstruktioner, s. 43f. 
98 Wellmer 1985. Dialektiken mellan de moderna och det postmoderna,  s. 133.  
99 Smiraglia 2003. The history of “The Work” in the modern catalog, s. 554. 
100 Alvesson 2003. Postmodernism och samhällsforskning s. 25. 



 
 

26 
 

Där modernisten arbetar flitigt med att försöka förstå vad som egentligen händer på ett visst ställe i 
samhället, betonar istället den mera postmodernt inriktade forskaren den egna kreativiteten och 
söker öppningar snarare än tillslutande och definitiva sanningar.101 

 
Betydande skillnader mellan de båda ismerna tycks ligga i modernismens idé om en 
uppdelning mellan verkligheten och vår förståelse av den – dvs. spegling, gentemot 
postmodernismen där dessa element smälter samman – konstruktion av verkligheten. 
Sociologen Mats Alvesson ger exempel på ett grundläggande postmodernt 
förhållningssätt till forskning vilket han tror att de flesta kan acceptera inom ramen för 
postmodernismen: 
 

Postmodernism, åtminstone som de flesta människor tycks skriva och tala om det, inför ett antal 
kritiska reservationer. Att ”ta reda på” är inte vad postmodernismen handlar om; ”hur det förhåller 
sig” antyder en ambition att fastslå en entydig sanning; samhället accepteras inte som ett objekt 
eller en empirisk kontext utan som en konstruktion; empirisk undersökning skulle av många 
postmodernister betraktas som ett retoriskt knep som ger legitimitet åt skapandet av de nämnda 
sanningsanspråken, där en särskild vokabulär godtyckligt presenteras som överlägsen andra 
vokabulärer. 102   

Tillämpningar inom KO 

Om man fritt applicerar ovanstående citat på KO-begreppet, kan man konstatera att de 
traditionella anspråken på neutralitet och objektivitet, som är och historiskt har varit, 
karaktäristiskt för ämnet, direkt kan ifrågasättas. Postmodernismens och 
konstruktivismens relevans och användning inom IS och KO kan kort sammanfattas 
enligt nedan. Ett konstruktivistiskt angreppssätt har ofta resulterat i forskning som 
undersöker användarstudier av olika slag och utvecklar en syn på relevansbegreppet 
som tar hänsyn till situationen och användarens subjektivitet. Likaså bedrivs studier 
kring ämnesanalys från ett sociologiskt perspektiv. 103  
 

”Information retrieval and knowledge organisation are practices that are always concerned with 
language and linguistic products. Documents and search terms consist of words. Therefore IS has 
an intimate relationship with problems related to vocabularies, discourse and language”104 

 
Studier i konstruktivistisk anda fokuserar bl.a. på formering av kunskap och 
klassifikation i diskurser samt dess språkbruk. Grundläggande för en konstruktivist är 
att han eller hon förutsätter att ett informationssystem är producerat inom en existerande 
diskurs.105  
 
Flera av KO-ämnets inriktningar såsom indexering och klassifikation handlar om att 
sätta ord på diverse företeelser i form av dokument. Ofta finns bara möjligheten att ge 
dokumentet en eller ett bestämt antal termer för att beskriva det, vilket en postmodernist 
inte anser att man kan göra på ett entydigt sätt – det går endast att konstruera en 
sanning. Jens-Erik Mai beskriver problemet på följande sätt: 
 

Organization of knowledge basically deals with the problem of language. In this sense organization 
of knowledge is actually organization of words and their meaning, the meaning of words therefore 

                                                 
101 Börjesson  2003. Diskurser och konstruktioner, s. 19. 
102 Alvesson 2003. Postmodernism och samhällsforskning s. 7. 
103 Savolainen , Talja, Touminen 2005. “Isms” in information science, s. 85ff. 
104 Ibid., s. 91. 
105 Ibid., s. 90ff. 
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are of interest. The meaning of words can at one end of the spectrum, be regarded as that which the 
word points out. Hence, the meaning of a word is whatever the word refers to or points out.106  

 
Språkets centrala position i organisering av kunskap gör alltså att det kan vara svårt att 
anlägga ett postmodernistiskt perspektiv i arbetet. Utifrån ett liknande resonemang 
ställer Mai ett antal intressanta frågor. Han frågar sig om kunskapsorganisation nu inte 
är uppbyggd kring en existerande kunskapsstruktur, vad skall den då vara uppbyggd 
kring? Om KO inte är representativt för hur saker och ting verkligen förhåller sig – hur 
relevant är den då?107 Ett postmodernt synsätt på KO kan alltså resultera i ett 
grundläggande ifrågasättande av hela ämnet. Mai hävdar att klassifikationsforskningen 
ofta grundar sig på antaganden om att den skall vara objektiv, neutral och upprepbar.108 
Dock menar han att det inte är möjligt att utveckla en generell teori för bibliografisk 
klassifikation. Detta motiveras med att utsagorna inom klassifikation är utsagor om 
mänskligt handlande i särskilda situationer och omständigheter. Klassifikation är 
således mycket beroende av kontexten och av det faktum att olika klassificerare har 
mycket olika erfarenheter och gör skilda tolkningar. Då vetenskapliga teorier, enligt 
Mai skall ha karaktären av oberoende från tolkningar, kontexter och traditioner blir 
kontentan att det inte är möjligt med teoribildning inom klassifikationsforskning. 109 
 
Mais frågor till trots utförs idag forskning inom KO i en postmodern anda. Det kan 
dessutom vara så att en framtida teknisk utveckling kan underlätta för postmoderna 
inslag i KO-verktyg t.ex. i form av nya sätt att sätta ord på saker och ting. I detta 
sammanhang talar Smiraglia om den postmoderna katalogen. En postmodern 
bibliotekskatalog kan med hjälp av exempelvis hyperlänkar och metadata möjliggöra att 
dokument kan organiseras och återvinnas på fler än ett sätt. Smiraglia talar om 
områdesspecifika inslag i katalogen. Han talar även om ett kontextspecifikt språk att 
tala till katalogen med.110 Den postmoderna katalog Smiraglia talar om ger alltså 
möjligheter till olika anpassningar av materialet och även olika synsätt på ett och 
samma verk. Detta går bra ihop med den grundläggande postmoderna tanken om att 
objektiva sanningar är omöjliga att bevisa. Nya möjligheter av den här typen torde även 
kunna leda till en bättre organisation av material som rör minoritetsgrupper och deras 
informationsbehov.  
 
Vad gäller postmoderna tankar i och kring klassifikation tycks dessa till stor del 
centreras kring frågor rörande svårigheten med att skapa ett universellt 
klassifikationssystem samt de orättvisor som diverse samhällsgrupper oundvikligen 
tycks råka ut för i systemen. Quinn anser att ett klassifikationssystem i mångt och 
mycket följer den allmänna normen, vilket givetvis gör att systemet inte är universellt 
och dessutom gör att vissa grupper eller intresseområden missgynnas.111 Ett 
forskningsangrepp med vilket man bland annat kan studera problem av denna art är 
kritisk klassifikation. Foskett skriver att detta arbetssätt kan användas för att bl.a. 
avslöja skillnader i systemen angående kön eller ideologier. Vidare betonar Foskett att 
detta sätt att arbeta visserligen inte löser problemet med skevhet i klassifikationssystem, 

                                                 
106 Mai 1999. A postmodern theory of knowledge organization, s. 547. 
107 Ibid. 
108 Mai 2002. Is classification theory possible? s. 475. 
109 Ibid., s. 477. 
110 Smaraglia 2003. The history of “The Work” in the modern catalog, s. 556. 
111 Quinn 1994. Recent theoretical approaches in classification and indexing, s. 143.  
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men att det ändå synliggör för inblandade parter att sådana existerar och därmed fyller 
metoden en funktion. 112 
 
Postmodernismen tycks handla mycket om synsätt på saker och ting snarare än absoluta 
sanningar. Sanning för en postmodernist handlar snarare om hur sanningar konstrueras 
utifrån sociala processer.  

Ståndpunktsepistemologi 

Åsikterna om ståndpunktsepistemologin bör räknas in i den postmoderna kontexten 
eller ej går isär. Sandra Harding – av många ansedd som något av 
ståndpunktsepistemologins grundare – menar att denna position har postmoderna 
tendenser men att den intar en mittpunkt mellan objektivitetstankarna hos positivismen 
och postmodernismens extrema relativism.113 Vi har därför valt att ge 
ståndpunktsepistemologin ett eget avsnitt. För vårt vidkommande är det av betydelse att 
presentera denna position, med tanke på att en av analystexterna faller under denna 
teori. 
 
Ståndpunktsepistemologins förespråkare tror inte att det finns en objektiv sanning, men 
de tror heller inte att det inte finns någon sanning alls att tala om. I stället tycks dess 
utövare se det som en plikt att föra fram olika sanningar (ståndpunkter). Detta 
framförallt för att synliggöra förtryckta grupper i samhället. Det är troligen på det här 
sättet ståndpunktsepistemologins utövare ser sin teori som en kompromiss mellan 
positivismen och postmodernismen.  
 
Trosow anser det vara viktigt att poängtera skillnaden mellan ståndpunkten (i 
ståndpunktsepistemologisk natur) från en subjektiv eller relativistisk syn på 
verkligheten. Han gör detta genom att citera Harding: ”/…/what the standpoint of any 
particular group consists in must be determined by empirical observation and theoretical 
reflection. A standpoint is an objective position in social relations as articulated through 
one or another theory or discourse.”114 Harding ser en skillnad i och med det faktum att 
ståndpunkten för en ståndpunktsepistemolog bygger på empiriska observationer och 
teori, snarare än på spekulationer och åsikter. 
 
Grundläggande för ståndpunktsepistemologin är studerandet av olika slags 
maktrelationer. Harding ser kopplingar i ståndpunktsepistemologin till den tyske 
filosofen Hegels reflektioner över denne kallar herre- och slavrelationer, och särskilt 
vad som kan sägas om relationen utifrån slavens perspektiv.115 För en 
ståndpunktsepistemologisk forskare är den förtryckte i en viss maktrelation i fokus. 
Trosow anser att detta faktum ger extra relevans för epistemologin inom ämnen som 
studerar fenomen där lagring av information är aktuellt. Detta eftersom de som är högst 
upp i hierarkin och organiserar informationen, sätter begränsningar för användarna och 
därmed för vad de kan förstå om sig själva och världen omkring dem.116 Forskningen 
tenderar att resultera i fokus på vissa grupperingar. Harris och Dewedney anser t.ex. att 
forskning angående informationssökning koncentreras för mycket kring de grupperingar 
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i samhället, som vanligen använder sig av informationssystemet i stället för andra 
gruppers behov. 117 Ståndpunktsepistemologin kan alltså sägas äga stor legitimitet inom 
B&I och då framförallt för KO-forskare som intresserar sig för verktyg för organisation 
av information samt maktrelationer inom dessa. 
 
Ståndpunktsepistemologi inom KO kan framförallt bidra till mindre koncentration på de 
historiskt rådande neutralitetstankarna inom disciplinen och i stället flytta fokus till 
maktrelationer i samhället och därmed föra KO-forskningen i en ny riktning. 118 I dagens 
forskning görs detta främst genom kritik av rådande klassifikationssystem eller av andra 
verktyg. Ett vanligt angreppssätt är t.ex. kritisk klassifikation. Detta förfarande används 
flitigt av en av ståndpunktsepistemologins främsta företrädare inom KO-forskningen – 
Hope A. Olson. Olson har ofta ett postkolonialt, men framförallt ett feministiskt och 
queerteoretiskt perspektiv i sin forskning. Ståndpunktsepistemologin passar henne 
därför bra. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är dock att en 
ståndpunktsepistemologisk forskare inte anser att han eller hon kan skapa ett helt 
neutralt klassifikationssystem. I stället förespråkar de i vissa fall en obalans som väger 
över till fördel för de förtryckta grupperna.119 Detta för att uppväga en sned maktbalans. 
 
Liksom när det gäller ett generellt postmodernt angreppssätt på KO-forskningen, finns 
det få uppmärksammade exempel där ståndpunktsepistemologin bidragit med egna 
verktyg, i form av t.ex. klassifikationssystem eller kataloger. Även här fungerar 
forskningen i stället mer som en väckarklocka som uppmärksammar olika problem för 
missgynnade grupper.  
 
På följande sätt sammanfattar Trosow ståndpunktsepistemologins relevans och 
användningsområden inom B&I: 
 

/…/[A]doption of standpoint epistemology as a research strategy makes explicit the need to 
consider the role of conflict, stratification, and the imbalance in power relations that are 
increasingly present in society. Most significantly, it will help the field of librarianship to critically 
reexamine its long held norm of neutrality. Utilizing standpoint methodology will place less 
emphasis on the subjective/objective dichotomy and facilitate a greater concern for the impact LIS 
will have in the equitable production and distribution of information resources in an increasingly 
stratified society.120  

 
Intressant är att Trosow förutser större påverkan från B&I på det framtida 
informationssamhället och ståndpunktsepistemologin som något som kan ta disciplinen 
dithän. Det kan vara på sin plats att tillägga att postmodernismen inte blott och bart 
skall betraktas som efterföljare till modernismen. Dessa båda strömningar kan mycket 
väl existera parallellt. 

5.3 Sammanfattning 

Med denna framställning ville vi visa på exempel på hur olika kunskapsteoretiska 
positioner eller ismer kunde kopplas samman med olika verksamheter inom KO-fältet. 
Detta för att vi skall kunna gå vidare med analysen av några specifika texter för de 
ismer som presenteras i Hjørlands modell. 
                                                 
117 Trosow 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology…, s. 379. 
118 Ibid. 
119 Spivey 1995. Feminist scholarship: implications for information management and research, s. 161.   
120 Trosow 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology…, s. 380. 
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Vi har sett hur traditionella epistemologiska positioner såsom rationalism, empirism och 
pragmatism har tagit sig uttryck inom klassifikations- och indexeringsteori och inom IR. 
Gemensamt för dessa positioner har varit det realistiska förhållningssättet – att spegla 
världen. En helt annan uppfattning har vi presenterat under namnet postmodernism och 
konstruktivism – en position som utgår från att verkligheten skapas inom ramen för 
olika diskurser. Inom KO har konstruktivismen, inklusive ståndpunktsepistemologin, 
bidragit till kritik av existerande klassifikationssystem – ett angreppssätt som går under 
benämningen kritisk klassifikation. 
  
Att ha i åtanke är att det ibland kan vara svårt att urskilja de rent kunskapsteoretiska 
elementen i dessa stora teoretiska tankebyggen, som ofta innefattar mer än ren 
epistemologi – t.ex. i det mångtydiga begreppet postmodernism. Dock hänger ofta en 
viss epistemologisk position fast vid en viss världsåskådning. Med denna genomgång i 
bagaget har vi förhoppningsvis tillräckliga bakgrundkunskaper för att gå över till själva 
analysen. Återstår nu att presentera ett metodologiskt angreppssätt. 
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6 Metod 

6.1 Val av metod 

Vilka metoder kan vara lämpliga vid studiet av epistemologiska positioner inom KO? 
Någon form av textanalys torde vara hanterbar. Alternativa strategier kunde vara någon 
form av intervjuer av företrädare för olika positioner – en metod som troligen skulle 
vara för krävande att genomföra praktiskt inom ramen för detta arbete. Ett mer 
kvantitativt tillvägagångssätt vore citeringsanalys, som visar på vilka forskare som 
refereras och citeras i den vetenskapliga publiceringen, för att på så vis positionera dem. 
Dock känner vi oss inte förtrogna med den metoden. Av det sagda framgår att valet av 
metod faller på den först nämnda – textanalysen. Vår metodstrategi är först och främst 
tänkt att vara praktisk – ett redskap till hands när vi nalkas våra studieobjekt. Därför 
kommer teoretiska förklaringar av själva läsakten och diverse textuella aspekter att 
lämnas därhän. 121 

6.2 Diskursanalys 

Formen av textanalys som vi avser att pröva är diskursanalysen. Diskurs och 
diskursanalys har blivit något av ett mode inom samhällsvetenskapen och även utanför 
den vetenskapliga kontexten. Inte sällan förknippas diskursanalysen med, som 
metodboksförfattarna Göran Bergström & Kristina Boréus beskriver, ”obegripliga 
franska filosofer”, vilket kanske inte förbättrar metodens renommé.122 Trots detta tror vi 
att diskursanalys är en rimlig väg att gå, givet att epistemologiska positioner inom KO 
kan betraktas som diskurser. 
 
Den bärande idén inom diskursanalysen är att idéer formar den sociala verkligheten 
genom språket. Ovan nämnda författare skriver:  
 

Diskursanalysen fokuserar i högre grad diskursiva relationer, som är någon form av språkliga 
uttryck, än relationer mellan grupper. Diskursanalys är således ett studium av samhällsfenomen 
där språket står i fokus /…/ Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma den.123 
 

Diskursanalysen relaterar även till makt och maktordningar som härstammar från vårt 
sätt att använda språket.124 Detta säger något om varför vi tror att diskursanalys kan vara 
ett fruktbart analysverktyg i uppsatsen. Forskningsobjekten som i denna studie är 
representativa texter för skilda kunskapsideal inom KO-forskningen, är att betrakta som 
just språkliga uttryck och maktyttringar, inte minst i det att dessa texter vill förmedla sin 
särskilda bild av verkligheten. Rent generellt kan det tyckas som om diskursanalysen 
lämpar sig väl för studier inom i synnerhet ämnesrepresentation. Vi tänker då på 
analyser av klassifikationssystem, tesaurer etc., vilka kan ses som yttringar av 
maktförhållanden. 

                                                 
121 Om hermeneutiska aspekter, se exempelvis Bergström & Boréus 2000 samt Gilje & Grimen 1995. 
122 Bergström & Boréus 2000. Textens mening och makt, s. 221. 
123 Ibid. 
124 Ibid., s. 222. 
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6.2.1 Foucault 

Ett antal skolor inom diskursanalysen kan skönjas och vi tänker inte fördjupa oss i den 
uppsjö av teoribildningar som de olika traditionerna har frambringat. Den riktning vi 
avser att pröva är den som associeras med diskursanalysens portalfigur – Michel 
Foucault. Även om vi inte skall ta alltför mycket utrymme i anspråk för att gå igenom 
Foucaults begreppsapparat, kan det vara på sin plats att förklara några centralpunkter i 
hans metodologiska verktygslåda. 
 
Metodboksförfattarna Winther Jørgensen och Phillips skriver följande om Foucaults 
status som diskursanalytiker: ”Inom nästan alla diskursanalytiska riktningar har 
Foucault blivit en gestalt man förhåller sig till i sitt arbete – och som man helst ska 
kommentera, modifiera, kritisera och gärna, citera.”125 Detta är något som vi tar fasta på 
i uppsatsen. Vår metod bygger på citering, och i någon mån modifiering av Foucaults 
idéer. I slutdiskussionen återvänder vi till Foucault och kommenterar och kritiserar 
metoden. 
 
De följande tre nyckelbegreppen står i ett slags hierarkiskt förhållande till varandra där 
diskurserna är de minsta enheterna som sammantagna bildar ett normsystem inom en 
institution – de diskursiva formationerna, och slutligen episteme – en slags tidsanda som 
inramar de diskursiva formationerna. 

Diskurs 

Foucault opererar med ett ganska vidsträckt diskursbegrepp, där diskursen ses som 
”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden.”126 Diskursen utgör ett 
slags regelverk för vad som är accepterat att säga och vilka som har auktoriteten att göra 
detta – en slags samtalsordning. Diskursen drar upp gränserna för vad som är 
godtagbara metafysiska antaganden. Centralt inom diskursbegreppet är maktordningen, 
som uppstår när diskursen skapas. Diskursen betecknar kulturella och historiska fält, 
språkvanor, konventioner samt sociala koder och föreställningar.127 
 
Haldén, citerad av Bergström och Boréus ger följande kärnfulla definition av den 
foucaultianska diskursen: ”Diskurser säger således något om vad som kan sägas, vem 
som får säga det och varifrån, dvs. från vilka olika positioner något sägs och hur något 
sägs.”128 
 
Centralt för den foucaultianska diskursanalysen är studiet av vilka uttalanden som 
accepteras och får mening i en viss historisk epok. Foucault menar att sanning inte 
upptäcks, utan snarare konstrueras i en given diskurs. För Foucault existerar ingen 
sanning med stort s. Sanning blir ett system av processer för produktion, reglering och 
spridning av utsagor. I det här sammanhanget talas det om olika kunskapsregimer som 
anger vad som kan sägas och vad man måste tiga om i diskursen. Historiska regler 
avgränsar vad som är tillåtet att säga tämligen snävt. Diskursen formar personerna som 
verkar inom den (kunskapssubjekten) och de objekt som man kan veta något om 

                                                 
125 Winter Jørgensen & Phillips 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 19. 
126 Rosengren (1993). Översättarens noter, s. 57. Ingår i Foucault 1993. 
127 Goldberg 2002. Discourse.  
128 Bergström & Boréus 2000. Textens mening och makt, s. 224.  
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(kunskapsobjekten). I centrum för diskursanalysen står därför hur den sociala världen 
formas med objekt och subjekt i diskursen. 129 
 
Olika aktiviteter har sina särskilda diskurser. Normsystem och språkliga uttryck torde te 
sig mycket skilda i olika samtalsrum och sociala system. Maktförhållanden och 
samtalsordningar ser sannolikt mycket olika ut i ett medicinskt laboratorium, i kyrkan 
eller på verkstadsgolvet. 

Diskursiv formation 

Diskursiva formationer eller diskursiva praktiker, benämner Foucault som analysen av 
specifika institutioners sätt att etablera försanthållanden och det sätt varpå de lägger ut 
ramarna för, och definierar, verkligheten.130 Dessa ramverk och normsystem ligger till 
grund för vilka begrepp som är möjliga att använda och vad som kan och bör sägas i en 
given social situation.  
 

Diskursiva formationer kan alltså beskrivas som ett slags kluster av normer och regler som står i 
relation till andra liknande och på så sätt bildar en helhet som utgör den begreppsliggjorda världen 
eller, i överförd mening, vår sociala verklighet.131 

 
De diskursiva formationerna är med andra ord den struktur som håller samman en 
diskurs.132 

Episteme 

Episteme är att betrakta som diskursens sociokulturella förutsättningar – dvs. det som 
diskursen står under inflytande av i form av allmänt vetande samt sociala och politiska 
förutsättningar.133 Foucault skriver: ”Med episteme avser vi i själva verket den mängd 
relationer som under en given epok kan förena de diskursiva praktiker som ger upphov 
till epistemologiska mönster, vetenskaper, eventuellt formaliserade system; /…/”134 En 
given diskursiv formation relaterar således till sin specifika era, där de diskursiva 
formationerna konsoliderar redan etablerade samhälleliga strukturer, t.ex. med avseende 
på sociala ställningar, köns- och klasstillhörighet.135 Det sätt varpå vi förstår en viss 
kultur eller samhälle görs genom episteme. Genom att studera vad vi identifierar som 
diskurser, vinns kunskap om vad som betraktas som meningsfullt, hur kunskapen 
utvecklades och hur den institutionella retoriken såg ut under olika historiska epoker.136  

6.3 Är det möjligt att betrakta epistemologiska positioner som 
diskurser? 

Denna diskursanalys är beroende av frågan om det är möjligt att betrakta 
epistemologiska positioner som diskurser. Winther Jørgensen och Phillips definierar 
diskurs som ”/…/ ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller utsnitt av 

                                                 
129 Winter Jørgensen & Phillips 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 21. 
130 Goldberg 2002. Discourse.  
131 Hansson 1996. Om folkbibliotekens ideologiska identitet, s. 16. 
132 Ibid, s. 16f. 
133 Ibid. 
134 Foucault 2002. Vetandets arkeologi, s. 227. 
135 Goldberg 2002. Discourse.  
136 Hannabuss 1996. Foucault’s view of knowledge, s. 89. 



 
 

34 
 

världen).”137 Är inte just detta vad epistemologiska riktningar, i mångt och mycket 
kretsar kring? Vi kan exemplifiera med rationalismen, som vi talade om i avsnitt 5.2.2. 
Denna epistemologiska ståndpunkt betecknar världen som statisk och en gång för alla 
given och kunskap om den nås genom härledning från ett fåtal grundläggande principer. 
Med de tecken på diskursens innehållselement, som presenterades i avsnittet Diskurs 
ovan, kan vi undersöka om kunskapsteoretiska positioner, eller mer specifikt de texter 
vi skall analysera, är att betrakta som representanter för diskurser. Det slutgiltiga svaret 
på frågan får vi inte förrän textanalysen är avslutad. Följande tecken hos en diskurs 
överensstämmer i vårt tycke med vad som är centrala tecken på en kunskapsteoretisk 
position. 
  
Tecken på diskurs    

q Metafysiska antaganden   
q Föreställningar om sanning  
q De talandes positioner   
q Språkvanor, hur utsagor artikuleras  
q Konventioner, sociala föreställningar   

6.4 Utestängningsprocedurer 

Hur skall diskursanalysen operationaliseras i det empiriska materialet, dvs. hur skall 
dessa diskursens tecken konkretiseras och struktureras i analysen av texterna? Denna 
fråga är särskilt motiverad med tanke på att de texter som vi valt ut som representanter 
för vardera epistemologiska riktningen, är tämligen olika till sin natur. Texterna talar 
inte till, eller med varandra, så att säga. Vissa tidsliga skillnader förekommer dessutom 
– verken spänner mellan 1940-tal och 2000-tal. Vi kan därför räkna med ganska stora 
skillnader i episteme. Texterna gör även skilda anspråk i vad de vill förmedla. Någon 
text säger explicit vilka epistemologiska ståndpunkter som företräds, medan andra 
uttrycker sig mer implicit. Ranganathans Elements, som presenterar reglerna för ett 
klassifikationssystem, startar från grunden och presenterar ett teoretiskt system, medan 
Olsons Power to Name har en mer kritisk och kommenterande ansats. 
 
Med dessa förhållanden i åtanke är det viktigt att analysen av dessa texter företas på ett 
så kommensurabelt och konsekvent sätt som möjligt. Det som behövs är alltså något 
slags sökarljus. Med andra ord försöker vi att jämföra samma förhållanden eller faktorer 
i samtliga verk, i så stor utsträckning som möjligt. Urvalet av dessa kriterier sker utifrån 
vad Foucault kallar utestängningsprocedurer, vilka är en rad mekanismer som 
organiserar, väljer ut och kontrollerar formandet av en diskurs.138 Dessa 
utestängningsprocedurer verkar innebära ett slags identitetsskapande hos diskurserna. 
Det är på sin plats att betona att analysen företas på grundval av vår tolkning av 
utestängningsprocedurer – Foucault ger inga klara besked om hur de skall eller kan 
användas rent metodologiskt. Det som följer är således att betrakta som ett försök till 
tillämpning 

6.4.1 Det sanna och det falska 

Här handlar det inte om att ta reda på i vilken grad respektive diskurs uppfyller något 
objektivt och absolut sanningskriterium, utan snarare vad som betraktas som sanning i 
                                                 
137 Winter Jørgensen & Phillips 2000. Diskursanalys som teori och metod, s. 7. 
138 Foucault 1993. Diskursens ordning. 
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ifrågavarande diskurs. Foucault menar att denna uppdelning på mikronivån i någon mån 
är nyckfull och grundad på historiska tillfälligheter. Proceduren handlar också om 
metoder och verktyg för kunskapsinhämtande, vad som är kunskapsobjekten, samt hur 
kunskapssubjektens positioner och funktioner ser ut. 
 
Några riktmärken på vad som kan bilda utestängningsproceduren Det sanna och det 
falska har vi tagit fram på egen hand. Dessa sammanfattas under några punkter nedan. 
Samtliga av dem baseras på föreställningen om att de alla är tecken på proceduren i 
fråga i diskursen och att de är kriterier som vi tror att samtliga texter kan uppdelas efter. 
 

q Antaganden om världen. Säger diskursen något om dess metafysiska 
positionering? Är världen ”fix och färdig”, objektiv, konstruerad, av oss 
oberoende etc.? 

q Epistemologisk positionering. Vilka förhållningssätt går det att uttyda i avseende 
på hur diskursen förhåller sig till kunskap? 

q Forskningsmetodik. Uppvisar texten i sig drag av en viss metodologisk ansats 
eller kommenterar den metodval på ett sätt som pekar mot ett idealt 
tillvägagångssätt inom forskningen?  

q Kunskapsobjekten – det föremål som forskningen riktas mot i respektive 
diskurs, dvs. vad är forskningsobjekten? 

q Kunskapssubjektens roller. Här har den enskilda forskaren primärt valts ut som 
en representant för kunskapssubjekten. Sekundärt fungerar även andra personer i 
maktposition som kunskapssubjekt, exempelvis indexerare och klassificerare. 

q Språksyn. Vad sägs om språket och vilka begrepp används? Denna faktor har i 
någon mån att göra med antaganden om världen, men även mer konkret om det 
bibliografiska språket kontra det naturliga. 

6.4.2 Kommentaren 

Denna procedur bygger på antagandet om att det inom varje diskurs finns betydelsefulla 
berättelser som upprepas och varieras. Det kan exempelvis vara skrifter och utsagor av 
olika slag. Foucault hävdar att ett och samma litterära verk kan resultera i skilda 
diskurser. Det kan också vara, med Foucaults egna ord: ”saker som sagts vid något 
tillfälle och som bevaras eftersom man antar att de döljer någonting i stil med en 
hemlighet eller en skatt.”139 
 
Vår ansats är att se om respektive epistemologisk diskurs förhåller sig särskilt 
uppmärksam på någon redan befintlig uppfattning eller utsaga, som intar en central roll 
inom KO-forskningens kontext. Ambitionen är att identifiera sådana element och se hur 
kunskapssubjekten relaterar till dessa. 

6.4.3 Förbudet 

Denna procedur pekar ut vad som är tabu i diskursen. Vi skall i det följande försöka att 
identifiera tabuerade samtalsämnen i respektive diskurs, främst förbud av KO-
vetenskaplig art i respektive text. I Diskursens ordning presenterar Foucault förbudet 
enligt följande: ”Alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som 
helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst.”140   

                                                 
139 Foucault 1993. Diskursens ordning, s. 16. 
140 Ibid., s. 7. 
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I vår tolkning av förbudet är det författaren själv som representerar diskursen i form av 
dess språkrör. Därmed blir detta man som Foucault talar om i citatet ovan, författaren 
själv som en representant för den diskurs vari förbudet identifieras. De förbud som 
identifieras kan därför i någon mån tolkas som KO-vetenskapliga fundament hos 
författarna. 
 
Såsom förbuden är formulerade ovan, är det lätt att få ett intryck av att förbuden endast 
är en motsägelse mot de teorier respektive författare formulerat. Man får dock inte 
glömma bort att förbuden inom respektive diskurs inte får tolkas som påhittade 
motsägelser mot den aktuelle författarens teorier. Förbuden kan mycket väl vara ideal 
inom en annan diskurs vilket också märks om man jämför de tre diskurser vi 
koncentrerat oss på.  

6.4.4 Ritualen 

Denna procedur har att göra med vilka som får göra vissa uttalanden, samt de 
egenskaper och roller som åligger de talande subjekten i diskursen. ”Ingen kommer in i 
diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller inte från början är kvalificerad 
för att uppfylla dem.”141 Ritualen anger även vilka beteenden och gester de talande 
subjekten förväntas uppträda med och hur detta manifesteras i kunskapssubjektens 
uppträdande. Detta kan ges uttryck för i form av referenser till andra forskare.  
 
Ibland kan det vara svårt att skilja kommentaren från ritualen. Att ritualen kan 
identifieras med hjälp av referenser skall dock inte tas för intäkt att blanda ihop den med 
ritualen. Kommentaren fokuserar i högre utsträckning på en central utsaga som har varit 
central för diskursen under en längre tid, en utsaga som även kan ge upphov till flera 
olika diskurser. Ritualen har att göra med vem eller vilka som får agera språkrör för 
diskursen. 

6.4.5 Disciplinen (urvalskriterier för materialinsamling) 

För att en utsaga skall kunna tillhöra en (akademisk) disciplin måste den kunna 
insorteras under en teoretisk referensram. ”/…/ [E]n disciplin definieras av en 
objektsdomän, en samling metoder, en korpus av påståenden som hålls för sanna, ett 
spel av regler och definitioner och av tekniker och instrument.”142 Av citatet framgår att 
denna procedur kommer att vara oss behjälplig i urvalet av analystexter.  
 
I tron att det är möjligt att betrakta de epistemologiska positionerna som diskurser måste 
dess representanter (vårt analysmaterial – texterna) väljas ut efter kriterier som uppfyller 
egenskaperna för att representera en diskurs. Med andra ord skall de ovan nämnda 
tecknen på den foucaultianska diskursen finnas i texterna. Dessutom skall de kunna 
föras in under begreppet disciplin – relatera till B&I-kontexten och handla om KO. Här 
identifierar vi KO som en disciplin. Objektsdomänen håller samman disciplinen, 
exempelvis i form av gemensamma uppfattningar om vad bibliografisk klassifikation 
och informationsåtervinning innebär. Definitioner och utsagor som hålls för sanna kan 
vara klassifikationsteori och principer för IR. Tekniker och instrument kan vara kritisk 
klassifikation och IR-måtten precision och recall. För att texterna skall kunna sägas falla 

                                                 
141 Foucault 1993. Diskursens ordning, s. 26. 
142 Ibid., s. 22. 
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inom denna disciplin (KO), skall dessa ovan nämnda element i objektsdomänen vara 
manifesta. Därmed ”utestängs” texter som inte hör till KO-disciplinen. 
 
Konkret kommer texter som relaterar till den tredje kolumnen (”Bibliographic 
Classification”) i Hjørlands modell (se s. 9) att väljas ut för avgränsandet av respektive 
diskurs. Det kan antigen vara texter som är skrivna av författare som Hjørland 
exemplifierar med, eller texter utvalda på basis av den beskrivning som ges i kolumnen, 
eller både och (som i kap. 8, om den rationalistiska diskursen). Ett kriterium för att 
texterna hamnar inom ramen för disciplinen såsom den beskrevs ovan, är att samtliga, 
enligt Klassifikationssystem för svenska bibliotek, klassificeras under ”klassifikation” – 
signum Abdc eller Abdci – ”Tesaurer och indexering”. 143 
 
Som vi antydde i inledningen tar vi upp tre epistemologiska positioner till analys och 
inte fyra som Hjørlands modell implicerar – en för varje kunskapsteoretisk position. I 
vår framställning saknas historicismen, vilket är medvetet. Detta problematiseras i 
slutdiskussionen (10.3.3). Att ha i åtanke är att dessa texter inte utgör hela diskurserna – 
de är endast manifestationer. 
 
Rationalismen är representerad av två texter, eftersom det totala sidantalet av dessa blir 
ungefär detsamma som för en av de övriga.  

6.5 Sammanfattning 

För att pröva Hjørlands modell har vi valt att studera de positioner som presenteras där 
ingående. Det lämpligaste sättet att göra detta på torde vara en analys av representativa 
texter för ismerna. Med grundantagandet att det är möjligt att betrakta epistemologiska 
positioner som diskurser, har vi valt att utföra en diskursanalys med utgångspunkt i 
Michel Foucaults utestängningsprocedurer. 
  
Utestängningsprocedur Tillämpning 
Det sanna och det falska Antaganden om världen 

Epistemologisk positionering 
Forskningsmetodik 
Kunskapsobjekten  
Kunskapssubjektens roller 
Språksyn 

Kommentaren Betydelsefulla utsagor som upprepas 
Förbudet Vad är otillåtet att göra, vad är förbjudet att 

säga? 
Ritualen Beteendemönster, t.ex. vilka refereras? 
Disciplinen Urvalskriterier för materialinsamling 

Tabell 3. Studiens praktiska genomförande med avseende på utestängningsprocedurer. 

 
Med hjälp av den bakgrundsteckning vi har skisserat i de föregående kapitlen samt den 
metod som har utarbetats, står vi nu redo att analysera de fyra texterna och mejsla fram 
respektive diskurs. I de nästföljande kapitlen behandlar vi tre olika epistemologiska 
riktningar som dikurser. För att strukturera upp materialet och även för att ha en 

                                                 
143 Klassifikationssystem för svenska bibliotek  1997, s. 24. 
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jämförelsegrund inför slutdiskussionen presenteras de tre diskurserna utifrån de 
utestängningsprocedurer som presenterades under detta kapitel, avsnitt 6.4. I största 
möjliga mån har utestängningsprocedurerna presenterats i likadan ordning för 
respektive diskurs. Dock har vi, i vissa fall, blivit nödsakade att bryta mot denna logik, 
med anledning av texternas skilda karaktär. Samtliga texter låter sig inte med fördel 
inplaceras i en fast mall. 
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7 Den empiristiska diskursen 

Detta kapitel och de två nästkommande fungerar som resultatredovisning för de tre 
diskurserna. Den första epistemologiska positionen som tas upp i modellen är den 
empiristiska. I det här kapitlet presenteras analysen av den text som ligger till grund för 
studiet av den empiristiska positionen. Diskursanalysen är organiserad i rubriker efter 
de utestängningsprocedurer som utgör metodens kärna. 
 

 
Tabell 4. Avsnitt ur Hjørlands Fundamental Methods of Classification.144 
Den andra kolumnen i detta utsnitt av modellen visar hur vetenskaplig klassifikation 
kan ta sig uttryck i ett empiristiskt synsätt. Den tredje kolumnen exemplifierar hur det 
kan se ut inom KO. Vid valet av analysobjekt har vi tagit fasta på ”IR or bibliographical 
coupling”. 

7.1 Introduktion 

Den text som prövar den empiristiska positionen, är en forskningsrapport (research 
monograph) inom ämnet automatisk klassifikation, av Karen Sparck Jones.145 Verket 
heter Automatic Keyword Classification for Information Retrieval och behandlar hur 
automatisk klassifikation av nyckelord påverkar återvinningseffektiviteten vid 
informationssökning, utfört genom en rad experiment. Rapporten gavs ut 1971 och 
omfattar omkring 250 sidor. 
 
I inledningen framgår tydligt att det inte rör sig om någon lärobok eller 
populärvetenskaplig framställning. ”/…/ [I]t is not a textbook, and no attempt has 
therefore been made to justify the choice of topic, or account for the use of certain 
concepts, or to provide an elementary description of either.”146 Sparck Jones förutsätter 
att läsaren är insatt i en ganska komplicerad IR-teknisk vokabulär, samt i vissa andra 
KO-fenomen, exempelvis användandet av nyckelordsklassifikation inom IR. För att 
kunna tillgodogöra sig materialet krävs dessutom att läsaren är införstådd med en 
matematisk begreppsapparat och materialet presenteras ofta i form av diagram och 
formler. Med detta i åtanke är vi inte säkra på att vi har gjort Sparck Jones rättvisa i 
läsningen av texten. Dock är det inte hennes resultat i sig som är det intressanta i 
undersökningen, utan snarare de faktorer som inramar dem, t.ex. metodval, 
kunskapsteoretiska försanthållanden och slutsatser. 
 
Verket är indelat i tre sektioner, varav den första fungerar som en teoretisk inramning 
och presentation av problem kring förhållandet mellan IR och nyckelordsklassifikation, 
samt svårigheter kring konstruktionen därav. Den andra delen presenterar resultaten av 

                                                 
144 Hjørland  2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 107. 
145 Karen Sparck Jones är professor emeritus i data- och informationsvetenskap, Cambridge (England). 
146 Sparck Jones 1971. Automatic keyword classification for information retrieval , [s. vii]. 
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de experiment som ligger till grund för rapporten. Den tredje delen analyserar och drar 
slutsatser av undersökningen, samt jämför resultaten med tidigare forskning och drar 
upp linjerna för fortsatt forskning. 
 
Studiens övergripande syfte är att undersöka om en klassifikation av nyckelord ger 
bättre återvinningseffektivitet än enskilda nyckelord. Om så är fallet, är det då möjligt 
att konstruera en nyckelordstesaurus för denna klassifikation automatiskt? Frågor att ta i 
beaktande för detta är då: Hur skall den automatiska klassifikationen gå till för att 
producera en tesaurus? Vilket indexeringsspråk och vilken typ av vokabulär skall 
användas? 
 
Den automatiska klassifikationen går i korthet ut på att termer som på ett eller annat sätt 
relaterar till varandra (t.ex. genom semantisk likhet) grupperas, med hjälp av en så 
kallad likhetsmatris (similarity matrix). Detta är en form av såkallad 
termklustringsmetod. Testkollektionen består av 200 manuellt nyckelordsindexerade 
dokument inom ämnesområdet aerodynamik. Dokumentsamlingen har tidigare använts 
av C. W. Cleverdon inom ramen för Cranfield-experimenten. 147 Genom detta förfarande 
prövas om dokument ur testkollektionen återvinns effektivare med eller utan den 
automatiska klassifikationen. Resultaten av informationsåtervinningen mättes med de 
båda IR-måtten recall och precision. 148 En av arbetshypoteserna var att den automatiska 
tesauren skulle fungera som en recall-höjande åtgärd. Experimentet gick således i hög 
grad ut på att undersöka om den automatiska klassifikationen förbättrade 
återvinningseffektiviteten i allmänhet, och recall-värdet i synnerhet. Utfrågningen 
skedde med hjälp av 42 distinkta sökfrågor, som var och en behandlade ett särskilt 
tema. 
 
Studiens resultat visade på att några former av automatisk klassifikation medförde en 
viss förbättring av recall-värdena, och med dessa även en ökning av precisionen. 
Slutsatser som dras är att automatiska nyckelordstesaurer är värda att konstruera, men 
att det behövs mer forskning kring området. 

7.2 Det sanna och det falska 

7.2.1 Antaganden om världen 

I Automatic Keyword Classification framstår världen som intelligibel, dvs. att dess 
fenomen är begripliga för sinnet och kan förklaras vetenskapligt. Vissa teoretiska 
antaganden ligger naturligtvis till grund för forskningen, den sker så att säga inte i 
blindo. Exempel på sådana antaganden är de standardiserade återvinningsmåtten recall 
och precision. 
 
Den empiristiska diskursens vetenskapliga ideal är en opersonlig forskare utan några 
fundamentala åsikter i bakgrunden. En hypotes kan falsifieras eller bekräftas först efter 
att den prövats empiriskt på ett neutralt sätt. Att Sparck Jones inte har några 
fundamentala åsikter angående automatisk klassifikation visas helt öppet.  

                                                 
147 Om Cranfieldexperimenten, se Cleverdon 1962. Report on the testing and analysis of an investigation 
into the comparative efficiency of indexing systems. 
148 Recall definieras enligt Sparck Jones 1971, s. 95, som antalet relevanta återvunna dokument av det 
totala antalet relevanta dokument i dokumentsamlingen. Precision motsvaras av antalet återvunna 
relevanta dokument av det totala antalet återvunna dokument. 
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It has not been shown that automatic methods are better than manual ones; but it also appears 
that they do not necessarily work less well, and which alternative is adopted depends to a 
considerable extent on economic considerations149 

 
Experimenten i ämnet tycks alltså inte vara gjorda utifrån författarens intresse inom 
området, utan snarare för att undersöka den automatiska klassifikationens möjligheter.  
Denna ickeidealistiska inställning genomsyrar hela monografin, och påverkar även dess 
disposition. Bokens kapitel är genomgående tänkta som svar på frågor som ställts 
tidigare i texten. Detta leder till att författaren ibland blir överraskad över de resultat 
som experimenten resulterar i. ”We were somewhat surprised to find, when we did this, 
that it had quite radical effect on retrieval.”150 Författaren erkänner här att hon ändrat 
åsikt. Ur detta kan man göra två tolkningar som gäller för den empiristiska diskursen. 
Återigen kan man tolka in en kunskapssyn utan några givna fundament. Rapportens 
disposition utgår från en fråga följt av ett svar. Detta hänger väl samman med den 
empiristiska positionen, då den ger möjlighet för författaren att redovisa sin 
förutsättningslösa hållning.  
 
De antaganden som görs utifrån experimenten i texten undersöks även ur rent praktisk 
synvinkel. Exempelvis uppmärksammar Sparck Jones aspekter av 
kunskapsorganisationen såsom problemet med att testpersonalens (bristande) kunskap 
alltid påverkar resultatet, samt att informationssystems förträfflighet ofta avgörs av på 
vilka ekonomiska grunder de står.151 Sparck Jones intresse för praktiska spörsmål av 
detta slag tyder även det på en prestigelös syn på forskningen. De resultat som kommer 
fram under experimenten får realiseras i den mån det är möjligt i förhållande till det 
aktuella systemets egenskaper, kompetensen hos den anställda personalen, samt den 
aktuella ekonomin. 

Fundament 

Inom den empiristiska diskursen anses fundamentala åsikter vara ovetenskapliga och 
bidra till en färgad forskning. Sparck Jones har inga fundament i den mån att hon 
förväntar sig ett visst resultat av sina experiment på en rent klassifikationsteoretisk nivå. 
Däremot kan man möjligen ifrågasätta om inte arbetssätten inom diskursen och dess syn 
på forskning i sig utgör en fundamental åsikt inom diskursen och att typen av resultat 
därmed begränsas av detta.  
 
Sparck Jones arbetssätt är neutralt och redovisande. Dessa två egenskaper som vi 
tillskriver Automatic Keyword Classification ger intryck av att det därmed är öppet för 
alla typer av resultat att uppenbara sig i forskningsresultatet. Det finns dock anledning 
att tro att detta strikta arbetssätt stänger ute en viss typ av resultat (och forskning) som 
inte är lika lämpade för prövning. Grundläggande för den empiristiska diskursen är att 
det skall gå att pröva huruvida något är sant eller inte. Flera aspekter av klassifikation 
såsom sociala eller användarorienterade spörsmål torde dock vara svåra att avgöra 
sanningshalten hos. Fundamentet för denna diskurs handlar alltså om rent 
kunskapsteoretiska spörsmål snarare än klassifikationsteoretiska eller politiska.  

                                                 
149 Sparck Jones 1971. Automatic keyword classification for information retrieval , s. 71. 
150 Ibid., s. 77. 
151 Ibid., s. 85. 
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7.2.2 Epistemologisk positionering 

Induktiva slutledningar 

Som vi såg i avsnittet om empirismen (5.2.1), är den induktiva metoden central inom 
empirismen. Den induktiva metoden genomsyrar Automatic Keyword Classification. 
Induktionen eller erfarenhetsslutledningen, som den också kallas, definieras enligt 
Filosofilexikonet som ”/…/ varje form av slutledning* där premisserna* underbygger 
konklusionen* utan att medföra denna logiskt.”152 Slutledningen bygger på upprepning 
av ett antal observationer (premisserna), där alla observationer av typen A har 
egenskapen B. Problemet med dessa slutledningar är att de inte är logiskt giltiga. Ett 
klassiskt exempel på detta är påståendet ”Alla svanar är vita” – en utsaga som grundar 
sig på ett stort antal observationer av svanar under en lång tidsperiod. Dock visar det sig 
att man upptäcker svarta svanar, något som ditintills varit okänt. Utsagan att alla svanar 
är vita, har med andra ord blivit falsifierad. Detta fenomen är vad som traditionellt 
brukar benämnas induktionsproblemet, med vilket avses att en erfarenhetsbaserad 
utsaga aldrig slutgiltigt kan verifieras. Den kan endast motstå försök till falsifiering, 
vilket ger den ökad trovärdighet.  
 
Låt oss återvända till Sparck Jones och Automatic Keyword Classification. Vilka 
vittnesmål har vi om att studien grundar sig på den induktiva metoden? Ett exempel på 
induktiv slutledning finner vi i följande citat om testkollektionen. Här menar Sparck 
Jones att resultaten från ett tidigare experiment av Gerard Salton153 kan överföras till att 
gälla andra testkollektioner. 
 

Salton has also worked with other collections, so we can (with caution) extrapolate from his 
conclusions about the behaviour of these collections in different situations, to conclusions 
about the effect on other collections, of the methods we have investigated for just one of 
them. 154 

 
Antagandet om lämpligheten hos den termklustringsmetod som Sparck Jones använde 
sig av i den automatiska klassifikationen, visade sig dock inte vara tillfredsställande, 
vilket bär vittnesbörd om att den induktiva slutledningen ibland är otillräcklig. Att 
metoden fungerat tidigare är således ingen garanti för att den gör det framgent, under 
andra betingelser osv.  
 
Det är dock i själva återvinningsexperimentet och dess resultat, som vi ser de tydligaste 
proven på typiskt induktiva slutledningar. På grundval av den ringa samlingen av 200 
dokument och 42 sökfrågor, vilka slutsatser kan dras? Knappast några långtgående 
konklusioner. För att vara i början av 1970-talet och med dess begränsade datorkraft, 
var experimentet säkerligen avancerat. Men med detta ringa underlag kan man knappast 
göra några mer långtgående, generella förutsägelser om den automatiska 
klassifikationens verkningar. Sparck Jones verkar vara medveten om problematiken. ”It 
must, however, be admitted that we should be cautious about our inferences /…/ We 
will be on more solid ground in drawing conclusions if we have also made some cross 
checks /…/”155  
 
                                                 
152 Filosofilexikonet 1988, s. 260. 
153 Salton var professor vid Harvarduniversitet och ledare för SMART -experimentet. 
154 Sparck Jones 1971. Automatic keyword classification for information retrieval , s. 132. 
155 Ibid, s. 109. 
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Sparck Jones är på det klara med att det krävs ett antal kommande empiriska tester för 
att dra några mer långtgående slutsatser.  

 
The experiments with the two sub-vocabularies were somewhat limited, and further studies of 
the effects of classification here are really required, to show whether grouping in either case in 
general improves or degrades performance /…/156 

 
En av experimentets svagheter är att det inte är möjligt att exakt säga hur den 
automatiska klassifikationen påverkar återvinningen. Det verkar som om experimentet i 
sig är komplicerat att det inte kan redovisas exakt vilka faktorer som har bidragit till 
förbättringen av återvinningseffektiviteten. 157 Slutsatsen som Sparck Jones, drar är:  
 

Thus the overall conclusion we can draw from our series of experiments is that for this test 
collection at least, using an automatically obtained term classification in a certain way does 
enable us to obtain a better retrieval performance that we obtain with the unclassified terms 
alone, as we can see from the representative example of our final Summary Figure 9.5.158  

 
Av citatet framgår att Sparck Jones går på minerad mark. Det visar sig att hon inte kan 
överföra resultatet till generella slutsatser om hur automatisk klassifikation i allmänhet 
påverkar återvinningseffektiviteten. Slutsatser som dras gäller blott och bart för denna 
testkollektion i fråga och för just den klassifikationsmetod som användes. 

Fallibilism 

Ett genomgående drag hos Automatic Keyword Classification är att Sparck Jones är 
mycket öppen med att redovisa resultat som inte motsvarar förväntningarna. Här ser vi 
prov på en slags ödmjukhet inför vad forskningen kan komma fram till. Klassifikationen 
med termklustringen fungerade inte som den skulle, vilket blev ett memento för hela 
studien. Nedan följer en rad citat som visar på misslyckanden och resultat som inte 
stämde överens med förväntningarna.159 Somliga citat förekommer på andra ställen i vår 
framställning. 
 
”Our first experiments did not turn out very well. ” 
 
”/…/ [O]ur first experimental results showed us that some of the assumptions on which 
the use of clumps was based were wrong.”  
 
”Unfortunately, we found that the retrieval performance of the classification we 
obtained with this definition was poor, and that the classification itself had odd 
properties.”  
 
”We did not, however, feel very happy about this definition either, largely because it 
produced large and very heavily overlapping classes.”  
 
”But the fact that even the best of these classifications did not do very well led us to 
suspect this whole theory of retrieval classification [!].”  
 

                                                 
156 Sparck Jones 1971. Automatic keyword classification for information retrieval , s. 196. 
157 Ibid., s. 206. 
158 Ibid., s. 209. Fetmarkeringar i detta citat och samtliga kommande är våra egna. 
159 Ibid., s. 5, 6, 49, 51, 52, 72, 72 (enligt citatens ordningsföljd). 
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”When we came to apply our classification procedures to the vocabulary, however, we 
found that the results we obtained suggested that this view of our terms was rather 
naive.”  
 
”But we found that the retrieval performance of all the classifications in which the full 
vocabulary was processed was not very good; it was indeed less good than that of the 
terms alone, and this was clearly unsatisfactory.”  
 
Dessa nedslående resultat ger uttryck för en epistemologisk position som vi berörde 
under avsnittet om pragmatismen (5.2.4), nämligen fallibilismen. Om denna variant av 
pragmatism, sade vi att den inte tillskriver kunskapen en säker grund och att all kunskap 
är provisorisk och felbar i princip. Om denna inställning är symtomatisk för hela den 
empiristiska diskursen är naturligtvis vanskligt att spekulera kring. Rent generellt kan 
dock sägas att en kunskapsteori som ger sig i kast med att förutsättningslöst avtäcka och 
mäta världen rimligtvis bör få resultat som inte stämmer väl överens med vad man anat i 
förväg. 

7.2.3 Forskningsmetodik 

Experimentell metod 

Sparck Jones tar ofta utgångspunkt i tidigare experiment när hon närmar sig 
problematiken kring automatisk klassifikation. Likaså ger hon sig ofta in i forskningen, 
bärande på en rad föreställningar om vad resultatet rimligen kommer att bli. Exempelvis 
hänvisas till tidigare tester som har visat att nyckelord kan föras samman i klumpar eller 
kluster (clumps), men att detta blev tämligen problematiskt i hennes eget experiment. 
 

We thought that our difficulties would be mainly technological ones; we did not think that the 
idea of using clumps for retrieval would present any problems of principle in connection with 
the use of keyword classifications in retrieval. But we found that we were mistaken, and our 
project became much more ambitious as a result. Our first experiments did not turn out 
very well; /.../ 160 

 
Detta är exempel på en rad överraskningsmoment, där Sparck Jones räknar med ett visst 
resultat och erhåller ett helt annat. Forskningen blir en slags trial and error-process där 
själva experimenten blir det som styr den i en viss riktning, i stället för forskaren själv. 
Metoden är att pröva sig fram mer eller mindre slumpmässigt för att utesluta 
felaktigheter. Vi kan notera en stor öppenhet för de resultat som framkommer även om 
de förvånar och inte stämmer överens med förväntningarna. Ingenting verkar sopas 
under mattan, så att säga. ”We started in this way ourselves; but our first experimental 
results showed us that some of the assumptions on which the use of clumps was based 
were wrong.”161 Efter dessa överraskande resultat ändrades studiens 
grundförutsättningar. Sparck Jones ställer två grundläggande frågor om experimentets 
existensberättigande: Vad är det vi vill att nyckelordsklassifikation inom återvinning 
skall åstadkomma som inte kan uppnås med oklassificerade nyckelord? Samt – hur skall 
denna klassifikation åstadkommas på ett rimligt sätt?162 Sparck Jones skriver: ”The 
natural way of doing this is by comparative experiments, and our research has 
therefore been based on a whole series of controlled tests which have been designed to 
                                                 
160 Sparck Jones 1971. Automatic keyword classification for information retrieval , s. 5. 
161 Ibid., s. 6. 
162 Ibid., s. 5. 
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provide some of the information we need to answer the two questions.”163 Här beskrivs 
den naturliga metoden som experimentell, vilket pekar i en empiristisk riktning. 
Metoden är för övrigt statistisk, då den automatiska klassifikationen baseras på 
samförekomster av ord. Är denna ”naturliga” metod den enda rätta? För att besvara den 
första frågan – vad vill vi att automatisk nyckelordsklassifikation skall åstadkomma?; är 
empirisk testning av systemets ”output” – dvs. återvinningssidan, blott en väg att nå 
målet på. Man skulle också kunna tänka sig en kvalitativ utvärdering, exempelvis 
genom att intervjua användarna av ett sådant informationssystem, för att få svar på om 
de upplever den automatiska klassifikationen som värdefull. Med tanke på den ganska 
klena förbättring systemet visade med avseende på precision och recall är det tveksamt 
om användarna i praktiken skulle märka någon större förbättring. 
 
För den andra frågans besvarande – hur den automatiska klassifikationen skall 
åstadkommas på ett rimligt vis, är testning genom observation, återigen, ett möjligt 
alternativ. En alternativ metodstrategi vore ett mer deduktivt förfarelsesätt, där man på 
ett lingvistiskt plan går in i de semantiska aspekterna för klassifikationen, själva 
regelverket, i stället för som nu – mäta systemets output. Det skall dock sägas att Sparck 
Jones inte negligerar den semantiska sidan, men fokus ligger i praktiken på 
återvinningssidan.  
 
Det kan mycket väl vara så att själva förfarandet med automatisk klassifikation i 
praktiken måste implicera en kvantitativ metod. Exempelvis hävdar Sparck Jones att det 
inte är möjligt att ställa direkta frågor om semantik till ett automatiskt system. 164 Det 
verkar generellt som om hon inte intresserar sig särskilt mycket för den (lingvistiska) 
klassifikationssidan av experimentet: 
 

I shall not attempt a full-scale discussion of classification and classification theory here, partly 
because this is very large subject, but mainly for the more important reason that it is not clear 
how much of what has been said on the subject is relevant to information retrieval or 
information retrieval research.165 

 
Detta tycks vara en något besvärande inställning. Om inte den semantiska, och 
klassifikationsteoretiska sidan av experimentet utreds ordenligt, hur skall då resultatet 
kunna förklaras på ett rimligt sätt? 

Rapportens struktur 

Automatic Keyword Classification har en struktur som i mångt och mycket påminner 
om en traditionell naturvetenskaplig forskningsrapport. Som bekant är verket fördelat på 
tre sektioner: teori, experiment och analys.  
 
Enligt Jarl Backman, metodboksförfattare i rapportskrivande, är ofta en 
naturvetenskapligt inspirerad forskning utmärkande av att man studerar orsak-verkan-
relationer, dvs. kausalitet. I empirisk testning eftersträvas detta genom att man söker 
förklara hur en oberoende variabel orsakar eller påverkar en beroende variabel.166 
Föremål för undersökning kan exempelvis vara hur den oberoende variabeln inkomst 
påverkar den beroende variabeln konsumtionsbeteende. Överfört till vårt fall med 
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Sparck Jones, söker hon förklara den automatiska klassifikationens (oberoende variabel) 
påverkan på recall-nivån (beroende variabel). Recall-värdena är med andra ord 
beroende av vad den automatiska klassifikationen presterar. Backman menar att det 
bästa sättet att studera kausalrelationer på är genom experiment, därför att forskaren på 
olika sätt kan bestämma och modifiera den oberoende variabeln.167 Detta gjordes flitigt i 
Automatic Keyword Classification, då termklustringsmetoden visade sig vara 
problematisk och andra metoder fick testas för att rädda experimentet. 
 

Thus we have to test alternative classifications in the first instance on the same collection and 
request set, that is an a constant test environment; and we have then to see what the effects of 
changes in the other relevant factors are, by trying different collections, request sets , relevance 
judgements, search procedures, and so on.168 

 
Citatet ovan visar på hur en rad andra klassifikationsmetoder testades, vilket får ses som 
exempel på modifiering av den oberoende variabeln. 

7.2.4 Språksyn 

Terminologi 

Vad gäller Sparck Jones språkbruk tycks det mest centrala, åtminstone enligt de intryck 
hon själv vill ge, vara att språket inte är hennes personliga utan en formulering av en hel 
grupp forskares experiment. Detta åskådliggörs på flera sätt i texten, varav det mest 
uppenbara är användandet av vi (we) i stället för jag i beskrivandet av diverse 
företeelser i forskningen. Trots att Sparck Jones är ensam författare till den aktuella 
monografin verkar hon inte alls ha intresse av att betona sig själv, sin egen person eller 
sina egna åsikter. Ovanstående skulle givetvis kunna vara en slump eller ett 
personlighetsdrag hos författaren. Vi tror dock att detta i någon mån har att göra med 
det faktum att det inom den empiristiska diskursen kan anses ovetenskapligt med 
fundamentala åsikter och att Sparck Jones därför gärna betonar att det inte är hennes 
egen uppfattning, utan en hel grupp forskares.  
 
Ytterligare en flitigt använd term som pekar i en liknande riktning är termen 
experiment. Användandet av ordet syftar här troligen till att ge intrycket av ett 
förutsättningslöst undersökande, snarare än ett manifesterande av vissa åsikter.  
 

Given that we are working in an experimental situation, in other words, we can distinguish 
those features of our system which are relevant to our interests, because they influence the 
behaviour of the component we are studying from the other features which characterise the 
system as a whole: the relevant features constitute what can be called the test environment.169 

 
Ovanstående citat visar på författarens odogmatiska kunskapssyn, där forskningen 
utgörs av experiment (eller en undersökning) och där det är viktigt att ange detta 
experiments förutsättningar, för att de som tar del av rapporten skall få en så neutral bild 
av resultatet som möjligt.  
 
Liknande slutsatser går att dra ur det faktum att Sparck Jones genomgående håller sig på 
en opersonlig nivå även vid exemplifiering av forskning. Exempelvis nämns aldrig i tal 

                                                 
167 Backman 1998. Rapporter och uppsatser, s. 24. 
168 Sparck Jones 1971. Automatic keyword classification for information retrieval , s. 91. 
169 Ibid., s. 86. 



 
 

47 
 

om termer inom klassifikationen, vilka termer det handlar om, eller exempel på termer 
det skulle kunna handla om. I stället benämns termerna anonymt med en bokstav.  
 
Detta faktum kan ge ett vetenskapligt intryck i sin strävan efter neutralitet. Kritik kan 
dock riktas mot detta uttryckssätt då det är tveksamt om alla termer i klassifikation kan 
behandlas på ett liknande sätt. Valet att aldrig exemplifiera med reella termer, tydligt 
utskrivna, kan ge ett intryck av att forskarna blundar för problem med termer i andra 
avseenden än rent tekniska.  

7.2.5 Kunskapssubjektens roller 

I den empiristiska diskursen träder vetenskapsmannen in i forskningsmiljön utan några 
förutfattade meningar om hur världen ter sig. Det som hon eller han har i bagaget är 
beprövade tekniker och måttstockar, t.ex. återvinningsmåtten recall och precision. 
 
Rapportens strikta uppdelning i teori-, experiment-, och analysdel visar tydligt vad som 
hör till respektive avsnitt. Den teoretiska bakgrunden är solid och problematiserande – 
det forskande subjektet är synligt men håller sig i bakgrunden. I experimentdelen syns 
hon knappast alls – här redovisas rätt och slätt resultaten utan vidare kommentar. I den 
tredje delen börjar kunskapssubjektet åter att skönjas och först här kommenteras och 
tolkas resultatet i någon vidare utsträckning. 
 
Den empiristiska forskaren är alltid angelägen om ta till sig nya fakta och ryggar inte 
tillbaka inför oväntade problem och motsägelsefulla resultat. I stället erkänner forskaren 
brister i observationerna och formulerar om sina hypoteser och ger sig i kast med nya 
experiment – forskningen är en trial and error-process. Den empiristiska forskaren är 
öppen att revidera sina uppfattningar, vilket Sparck Jones fått göra: ”We felt, therefore, 
that it was necessary to revise our plan of research, to allow a much more 
comprehensive study of classification in the retrieval context. Our initial approach was 
much too narrow.”170 

7.2.6 Kunskapsobjekten 

Redovisning  

Olika typer av vetenskapligt stoff kräver att bli presenterade på olika sätt. Det är också 
troligt att de sätt som materialet redovisas på säger något om vad forskaren anser vara 
viktigt, eller inte alls viktigt, för studien. I exemplet Sparck Jones studie i Automatic 
Keyword Classification kan man efter en snabb genombläddring konstatera att 
författaren i första hand är ute efter att redovisa kvantitativa resultat. Detta märks inte 
minst i och med de många diagram och tabeller som innefattas i monografin.  
 
En kvantitativ inriktning kan tyckas självklar i en studie lik Sparck Jones – där måtten 
precision och recall står i centrum. Ändock tycker vi oss finna tecken på att forskarens 
förhållande till kvantifiering ligger djupare i texten än så, och att den empiristiska 
diskursen (åtminstone indirekt) verkar i denna riktning. Det kvantitativa tankesättet 
märks genomgående i redovisandet av materialet, och inte uteslutande i de diagram och 
tabeller som förekommer. Exempelvis finns inte några passager alls i texten där en 
sökterm anges individuellt, dvs. där det egentliga ordet skrivs ut. I stället förs 
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resonemang på en generellt argumenterande nivå där termerna anges likt variabler 
exempelvis A, B, C osv. Termernas (sökordens) betydelse och vad användandet av dessa 
kan ge upphov till för slags problem är alltså inte av intresse för denna forskning. 
 
Termernas anonymitet i Automatic Keyword Classification beror givetvis på att de 
formler som forskarna använder sig av är gjorda för att kunna undersöka söktermer 
kvantitativt, med generella anspråk på resultaten. Detta arbetssätt utesluter dock andra 
aspekter än av recall och precision. Främst tänker vi på problemet med att hitta lämpliga 
termer för olika företeelser, vilket knappast är smärtfritt eller givet. Sparck Jones har 
dock valt en annan typ av studie och är tydlig med att ange forskningens mål. Därför 
skall hon här inte kritiseras för någonting som hon inte väljer att göra. Dock kan vi i 
detta val av ett kvantitativt forskande och redovisande, ifrågasätta huruvida detta kan ha 
någonting att göra med ett diskursivt förbud mot kunskap som kan vara svår att bevisa 
empiriskt.  

Kvantifiering 

Mätning kan göras utifrån det logiska språket matematik och går därför att 
erfarenhetspröva med klara resultat, även om resultatet givetvis måste tolkas för att det 
skall gå att dra några intressanta slutsatser. Det tycks därför som om Sparck Jones val 
av en kvantitativ undersökning (med måtten precision och recall som centrala) väl 
speglar idealen inom den empiristiska diskursen, med erfarenhetsprövning som krav på 
vetenskaplighet.  
 
Kvantitativt material kräver en viss typ av redovisning av forskningsförfarandet. 
Diagram och tabeller används flitigt och tillåts stort intellektuellt utrymme i Sparck 
Jones text. Möjligen kan man i detta sammanhang se en risk för ett alltför starkt 
förespråkande av kvantifierbart material och att material, vilket inte lämpar sig för 
kvantifiering, undersöks på ett kvantitativt sätt inom den empiristiska diskursen. 

7.3 Kommentaren 

Sparck Jones förhållande till sitt eget och andras forskningsresultat kan tyckas vara 
prestigelöst. Återkommande ifrågasätts de egna resultaten och i det sammanhanget 
refererar hon till annan forskning, som enligt henne givit bättre resultat. Sparck Jones 
tycks inte ha några problem med att stödja sin egen forskning på andra undersökningar. 
 

The fact that the whole process of document description and retrieval is ill understood means 
that it is not easy to make this analysis of a system, and to list the various factors which are 
involved in its operation. The Cranfield and SMART projects have, however, provided 
prototype frames of reference which can be taken as start points.  

 
Citatet ovan visar alltså på Sparck Jones prestigelösa förhållande till två andra 
forskningsprojekt: Cranfield och SMART. Dessa projekt är visserligen väl kända och 
respekterade, och referenser till dessa är kanske oundvikliga i sammanhanget. Sättet 
Sparck Jones refererar säger dock något om den prestigelöshet som hänger samman 
med diskursen. Dock måste tilläggas att prestigelöshet i viss mån är en personlig 
egenskap som inte alltför hårt bör knytas samman med en epistemologisk position. 
 
Empirismen är delvis en epistemologi som tycks passa bra för att uttrycka kollektiva 
åsikter, ett vi, dvs. ett forskarkollektivs åsikter. Detta för att forskare inom den 
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empiristiska diskursen ofta saknar fundamentala åsikter om det förväntade resultatet. 
Därmed kan en prövning göras i en forskargrupp så länge som de inblandade är överens 
angående yttre omständigheter, t.ex. val av metod.   
 
Möjligen kan ett sådant faktum göra förhållandet till den egna forskningen mindre 
prestigelöst. Åtminstone anser vi att kollektivt forskande och kollektiva yttranden är 
svårare inom diskurser som tillåter vissa fundament som utgångspunkt, eftersom dessa i 
högre grad tros väcka skilda åsikter bland forskare.  
 
Viktigt i detta sammanhang är också att poängtera de grunder i empirismen, som i 
jämförelse med flera andra epistemologier, kan tyckas lämna större möjlighet till att 
utveckla och stödja sig på redan genomförd forskning.   
 
Grundläggande för empiristisk kunskapsteori är att någonting prövas och att 
erfarenheten från denna prövning därefter ger upphov till olika kunskaper. I 
förlängningen leder detta till att någonting, som redan har prövats och där man kan 
godta de grunder som forskningsobjektet prövats på, troligen inger förtroende. 
 
Tilläggas i detta sammanhang bör dock det faktum att vi inte vet vilken forskning 
Sparck Jones valt att inte referera till. Kanske har en hel del relevant forskning uteslutits 
helt på grund av vissa premisser. Detta förändrar dock inte vår åsikt att en prestigelös 
forskning är lättare att passa in i den empiristiska diskursen än i flera andra 
epistemologiska diskurser.  

7.4 Förbudet 

Empirismen är en epistemologisk riktning, inom vilken man anser att vetenskapliga 
teorier bör erfarenhetsprövas för att kunna säkerställa eventuell kunskap. Att Sparck 
Jones kunskapssyn är präglad av empirism blir tämligen tydligt redan i första kapitlet 
där tre problem med automatisk tesauruskonstruktion redovisas. 
 

(1)   whether a keyword classification is really of value in retrieval;  
(2)   what kind of classification is of most value; and 
(3)   whether this kind of classification can be obtained automatically.171 

 
Gemensamt för dessa tre frågor är att de går att pröva empiriskt. Det faktum att 
frågeställningarna går att pröva gör dock inte att de resultat som prövningen resulterar i 
måste vara sann. Dels finns det en risk att prövningen görs på ett felaktigt sätt och dels 
finns det en risk för att frågorna är ställda på fel sätt, exempelvis kan de vara ledande 
mot ett visst resultat. Gemensamt för frågor av den här typen är dock att fundamentala 
åsikter angående svaret inte anförs.   
 
Fundamentala åsikter om vad svaret blir motsäger den grundläggande 
erfarenhetsprövningen i empirismen. Därmed anser vi att det centrala förbudet i den 
empiristiska diskursen är förbudet mot att gå in i forskningen med fundamentala åsikter. 
 
Upplägget med erfarenhetsprövning för att få fram svar gör även att forskarna kan 
undersöka angelägenheter som de själva kanske inte anser vara det bästa alternativet, 
eller inte vet huruvida det är det bästa alternativet. Tecken på detta ses exempelvis i det 
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faktum att Sparck Jones själv ifrågasätter huruvida automatisk klassifikation har något 
att tillföra traditionell bibliografisk klassifikation. Detta faktum leder till att det är svårt 
att säga något om klassifikationsteoretiska ideal inom diskursen (vilket görs i 
förbudsavsnitten för de övriga diskurserna). 
 
Eftersom frågeställningen är utformad efter ett intresse av att utreda en viss företeelse, 
snarare än att argumentera för en viss åsikt, går det heller inte att dra några slutsatser av 
de frågor som inte ställs till materialet. Sådan kunskap skulle möjligen ha varit 
intressant angående en forskare som utgör sig för att ha en viss åsikt, exempelvis en 
feminist. Detta eftersom de frågor som då inte tas upp kan vara sådana vars svar skulle 
argumentera mot forskarens åsikter, t.ex. biologiska aspekter på kön.   
 
Om man överhuvudtaget kan tala om fundament inom den empiristiska diskursen 
handlar det snarare om metodval än de resultat som produceras. Paradoxalt nog finns 
det fog för att påstå att en forskning utan fundament, i och med att frågeställningarna 
utformas efter denna premiss, utestänger en viss kunskap och att detta i sig utgör ett 
fundament för vilken slags kunskap som överhuvudtaget är någonting att ha.  
 
Vidare kan man ifrågasätta huruvida refererande till andra källor är att använda sig av 
fundament. Sparck Jones använder sig till viss del av referenser texten igenom. Dock är 
en stor del av det material vilket refereras till, av en liknande karaktär som den aktuella 
monografin. Refererandet görs dessutom på ett sådant sätt att det inte bidrar till några 
fundament i texten. Snarare fungerar referenserna i Automatic Keyword Classification 
som vägledande jämförelser.  

7.5 Ritualen  

Automatic Keyword Classification är en forskningsrapport där en grupp forskare uttalar 
sig kring frågor gällande automatisk klassifikation utifrån ett antal experiment. 
Monografin har dock en enskild upphovsman i Sparck Jones. Författarens uttalanden är 
därför, i någon mån, uttalanden som gäller för hela gruppen.  
 
Vidare sade vi ovan att författaren till viss del använder sig av referenser för att 
presentera sitt material. Detta är kanske särskilt intressant att konstatera inom den 
empiristiska diskursen. Inom denna finns, vilket tidigare nämnts, krav på att 
forskningen skall vara erfarenhetsmässigt prövbar. I förlängningen skulle detta kunna 
betyda att inga referenser används eller är nödvändiga, eftersom ett refererande till en 
annan källa skulle kunna betyda att forskningen innefattar fundament och därmed inte 
går att pröva på ett neutralt sätt. Det finns dock olika sätt att referera på, och vi är av 
uppfattningen att Sparck Jones refererar på ett sådant sätt som passar den empiristiska 
diskursen eftersom referenserna hör till bakgrundstäckningen och inte är en del av 
resultatet.   
 
För att förstå vad vi menar angående Sparck Jones diskursiva användande av referenser 
krävs en viss kunskap om monografins disposition. Boken består av såväl kapitel där 
experimentens genomförande beskrivs, liksom kommenterande och mer allmänna 
kapitel, vilket har nämnts tidigare. Främst är det i den andra kategorin som de refererade 
får uttala sig. Detta har att göra med att experimenten skall prövas utan påverkan. Dock 
förekommer jämförelser med andra liknande projekt, men dessa fungerar mer som en 
utvärdering av de egna resultaten. Utvärderingen av de egna resultaten görs även den på 
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ett prövande sätt. Författaren är med andra ord inte rädd för att ge annan forskning rätt 
när hon konstaterar egna misslyckanden i undersökandet. 
 
Poängteras bör även att det troligen inte är vilka källor som helst som kan komma i 
fråga inom den empiristiska diskursen. Ovan nämns att referenserna ofta kommer till 
uttryck i form av jämförelser med den egna forskningen. Troligen finns också ett krav 
på att den som uttalar sig själv har ett någorlunda smärtfritt förhållande till de rådande 
vetenskapsteoretiska idealen inom diskursen. Exempelvis kan det vara svårt att tänka 
sig att en viss typ av forskning, som främst bygger på argumentering och inte någon 
egentlig prövning, kan komma till sin rätt inom diskursen.  
 
Ritualen, och vilka som har rätt att uttala sig inom den empiristiska diskursen, tycks 
alltså handla om att referenserna fungerar som måttstockar och medhjälp under 
experimenten, snarare än bidrag till någon egentlig kunskap som forskningens 
argumentering stödjer sig på vetenskapligt. Den refererade forskningen bör därför även 
vila på en liknande vetenskaplig grund med erfarenhetsprövande experiment i grunden.  

7.6 Sammanfattning  

Efter analysen av Automatic Keyword Classification framträder ett antal 
kännetecknande stildrag. Dessa presenteras i listan nedan. Enligt följande nyckelcitat 
skall kunskapen bygga på beprövad erfarenhet och vetenskapliga resultat kan behöva 
omprövas i ljuset av nya fakta.  
 
}But the fact that even the best of these classifications did not do very well led us to 
suspect this whole theory of retrieval classification~ 172 
 

q Verkligheten framstår som objektiv, intelligibel och a posteriori.  
q Forskaren har föga förutfattade meningar om världen. 
q Metoden är experimentell och induktiv. Går från det specifika till det generella. 

Recallen höjs beroende på denna specifika automatiska klassifikation – recall-
värdet höjs alltid vid automatisk klassifikation. 

q Naturvetenskapliga influenser, såväl metodologiskt (t.ex. precisionsmåttet) som 
vad gäller själva avrapporteringen. 

q Kumulativ kunskapssyn – efterlyser fler studier inom samma fält. Hävdar att 
kunskapen i princip är felbar – fallibilism. 

q Prestigelöshet – öppenhet inför de egna experimentens tillkortakommanden.  
q Forskningen är en trial and error-process där resultaten kan behöva omprövas. 
q Kollektiv ansats till forskningen. Den enskilde forskaren är en neutral, 

opersonlig tjänare i vetenskapens tjänst. 
q Förbud mot fundamentala antaganden om världen och utsagor, som inte kan 

testas och kvantifieras. 
q Ritualiserar den erfarenhetsmässiga prövningen. Relativt få referenser. 
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8 Den rationalistiska diskursen 

Den andra ismen som presenteras är rationalismen. De exempel som Hjørland anför är 
klassifikationsteoretikern Ranganathan och ”Facet analysis”. Det här kapitlet prövar 
rationalismen genom diskursanalys av två texter av modellens egna exempel – 
Ranganathan. 
 

 
Tabell 5. Avsnitt ur Hjørlands Fundamental Methods of Classification.173 

8.1 Introduktion 

Elements of Library Classification och Philosophy of Library Classification, av S. R. 
Ranganathan174 har valts ut såsom företrädare för den position som Hjørland kallar den 
rationalistiska. Vilka vittnesbörd har vi om att Ranganathan företräder en rationalistisk 
diskurs? Han säger inte så mycket explicit om den saken i Elements respektive 
Philosophy. Återstår att undersöka vad som uttrycks implicit. 
 
Elements of Library Classification omfattar drygt hundra sidor och baseras på två 
föreläsningsserier i klassifikationsteori, hållna av Ranganathan vid universitetet i 
Bombay 1944 samt vid Schools of Librarianship i Storbritannien 1956. Verket har 
uppenbarligen haft ett pedagogiskt syfte att lära ut grunderna i klassifikationsteori för 
blivande klassificerare och bibliotekarier. Ranganathan skriver i förordet att ”[t]he 
Elements is a simple book on the theory of classification.”175 Även om framställningen 
är lättillgänglig vore det nog för mycket sagt att kalla den simpel, då den håller en 
tämligen hög nivå av akribi och bibliografiskt språkbruk. 
 
Att det rör sig om en lärobok märks inte minst på de rikhaltiga exempel och jämförelser 
mellan klassifikationssystemen Colon Classification, som är Ranganathans skötebarn, 
respektive Dewey Decimal Classification. Mindre fokus ligger på generella resonemang 
om klassifikationsteori, snarare är framställningen av mer teknisk karaktär. Icke desto 
mindre inleds texten med två kortare resonerande kapitel, som problematiserar 
ämnesbegreppet samt definierar begreppet bibliografisk klassifikation och diskuterar 
dess ändamål. Nästföljande kapitel tar upp en rad principer om ämnesindelning och 
kategorisering i grupper. Därefter följer ett längre kapitel om en mängd statuerade 
principer (canons) om de ideala sätten att sammanföra och dela upp ämnen på och hur 
notationen på lämpligaste sätt skall konstrueras. De därpå följande kapitlen kretsar kring 
Ranganathans stora bidrag inom klassifikationsforskningen – facettanalysen och hur 
denna ser ut i Colon-systemet samt hur detta system skiljer sig från egenskaperna hos 
DDC. De sista kapitlen ägnas åt en kortare, mer generell diskussion kring problem 
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rörande ämnesanalys och översättning till det bibliografiska språket, samt vilka syften 
klassifikationen tjänar på ett högre samhällsplan. 
 
Philosophy of Library Classification omfattar 130 sidor och skrevs 1949. Till skillnad 
från Elements tar Ranganathan här i större utsträckning ut svängarna och uttrycker sig 
mer övergripande om grundläggande principer och problem kring klassifikationsteori. 
Boken torde inte ha något pedagogiskt syfte och har något mindre tekniska inslag. 
Ranganathan ville med denna text möta behovet av att rehabilitera den bristfälliga 
klassifikationsteknik som han uppfattade som rådande under denna tid. 
 
Det första kapitlet ägnas åt grundläggande begrepp inom klassifikationsteori och ett 
klargörande av dess betydelse. I det ganska omfattande andra kapitlet, presenteras idén 
om att ett klassifikationssystem kan liknas vid ett artificiellt språk, samt lägger ut dess 
grammatik. I detta teoretiserande kapitel presenteras även översättningsproblem och 
forskningsproblem som behöver lösas. I kapitel tre diskuteras klassifikation i relation 
till ett större samhällsperspektiv och hur dess krafter – bl.a. demokratitanken – har 
påverkat klassifikationen. De två nästföljande kapitlen behandlar klassifikationens 
potential, problem och begränsningar. Kapitel sju och åtta går ned på en mer detaljerad 
nivå och kretsar kring notationskapacitet och facetters egenskaper. Det sista kapitlet, 
slutligen, behandlar klassifikationens behov av att kontinuerlig utveckling för att ligga i 
fas med övrig kunskapsutveckling. Ranganathan manar slutligen till samarbete mellan 
en rad olika organisationer för att befästa och utveckla klassifikationsforskningens 
ställning.176  

8.2 Det sanna och det falska 

8.2.1 Antaganden om världen 

Lagbundenheter och postulat 

En indikation på att Ranganathan skulle företräda en rationalistisk diskurs torde vara de 
många exempel på postulerade lagar som han sätter upp i sin klassifikationsteori. I 
avsnitt 5.2.2 identifierade vi rationalismen som en position där axiom och tydliga regler 
är centralpunkter. Här skall vi gå närmare in på de lagbundenheter som står att finna i 
Ranganathans klassifikationsteori, som eventuella kännetecken på en rationalistisk 
diskurs. Dessa lagbundenheter kommer inte att presenteras särskilt ingående då dess 
innehåll inte är det intressanta här, utan snarare vad de ger uttryck för i den 
rationalistiska diskursen.  
 
De mest generella lagbundenheterna som Ranganathan identifierar är de som 
genomsyrar hela hans klassifikationsteori, nämligen biblioteksvetenskapens fem 
lagar.177 De fem lagarna antyder att de har tillkommit av praktiska skäl och här skall vi 
nog inte betrakta dem som lagbundenheter i en strikt (natur)vetenskaplig betydelse. Det 
är alltså inte tal om några kausallagar, utan snarare konstruerade rättesnören. Den första 
lagen lyder: Books are for use. Den andra: Every reader his book – ”Thus the Second 
Law would require that the subjects themselves should be arrenged according to their 
degree of relation. In other words, the shelf arrengement shold display the full field of a 

                                                 
176 Ranganathan 1989. Philosophy of library classification , s. 120. 
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reader’s interest.”178 Den tredje: Every book its reader. Den fjärde: Save the time of the 
reader. Den femte: The library is a growing organism. Av citatet och lagarnas namn 
framgår att dessa lagar tjänar ett praktiskt syfte – att vara biblioteksanvändarna 
behjälpliga.  
 
Under biblioteksvetenskapens fem lagar sorterar ett antal kanon, som mer speciellt 
gäller för klassifikationsforskningen, bl.a. till hjälp för att avgöra ”helpful sequence” – 
behjälplig ordning, samt ämnens och klassers ordningsföljd. Dessa kanon torde gälla 
även för mer enumerativa klassifikationssystem, såväl som för de facetterade, vilka de 
senare Ranganathan ägnar mest uppmärksamhet. Under vissa kanon sorterar ett antal 
principer (principles).  
 
En annan typ av lagbundenheter som presenteras är 11 postulat som gäller specifikt för 
facetterade klassifikationssystem. Parallellt med dessa postulat stipulerar Ranganathan 
fem såkallade fundamentala kategorier – Personality, Matter, Energy, Space, Time – 
vanligen benämnd PMEST-formeln. En facett och dess fokus måste innehålla någon av 
dessa egenskaper. 

 
Each facet of any subject can be deemed to be a manifestation of one and only one of the Five 
Fundamental Categories – Personality, Matter, Energy, Space and Time. We may call a facet a 
general manifestation, and a focus in it a particular manifestation, of the fundamental category 
concerned.179 

 
PMEST-formeln, som har kommit att bli ett av Ranganathans mera kända bidrag till 
klassifikationsforskningen, bär tydliga spår av den tyske filosofen Immanuel Kants 
såkallade rena förståndsbegrepp eller kategorier. Kant betraktade dessa förnuftets 
kategorier som ett slags aprioriska åskådningsformer, såsom tid, rum, enhet, mångfald 
etc., under vilka all erfarenhet med nödvändighet sorteras in under.180   
 

These concepts [PMEST] base the work of the classificationist as well as that of the classifier 
on foundations that reach the primordial rock , as it were. This postulational approach to 
classification helps to see the discipline objectively and provides a safeguard against loose or 
hazy thinking . It makes each subject bring its  own facet formula in its pocket, so to speak.181  

 
Citatet ovan visar på att Ranganathan betraktar PMEST-formeln som ett rationellt, så att 
säga ursprungligt fundament att luta sig tillbaka mot när klassificerarens intellekt står i 
begrepp att grumlas av vardagsspråket med dess emotioner. Det framkommer av det 
sagda att PMEST-kategorierna alltså är något som, enligt Ranganathan tillhör 
verkligheten a priori – före erfarenheten. Sedan är det upp till klassifikationsforskaren 
att upptäcka denna ”sanning”. 
 
Ytterligare en typ av lagbundenhet som genomsyrar hela Ranganathans 
klassifikationsteori är vad han kallar ”Three Planes of Work”, nämligen Idea Plane, 
Verbal Plane och Notational Plane. Det första planet står för generella idéer, koncept 
och logiska relationer; det andra utgör hierarkiska relationer; det tredje planet har att 
göra med klassifikationskoders struktur.  

                                                 
178 Ranganathan 1991. Elements  of library classification , s. 8. 
179 Ibid., s. 67. 
180 Filosofilexikonet 1988, s. 280-288. 
181 Ranganathan 1991. Elements of library classification, s. 83. 
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8.2.2 Epistemologisk positionering 

Ämnessyn 

Det framgår tämligen tydligt att Ranganathan företräder en rationalistisk ämnessyn. 
Med en formell logisk begreppsapparat, definierar han en boks ämne enligt följande: 
”The specific subject of a book is that devision of knowledge whose extension and 
intension are equal to these of its thought-content.”182 Genom ett par exempel visar 
Ranganathan vad som är att betrakta som en boks “rätta” ämne. Ord som ”the specific 
subject”, ”the only subject” och ”exactly coincide” är centrala. Av detta följer att det 
tycks finnas en – och endast en – korrekt tolkning av vad som är bokens ämne. Det 
torde dock finnas en rad exempel på böcker vars ämne(n) ingalunda är givna. Det 
faktum att olika personer kan ha olika uppfattningar om en boks ämne, samt att samma 
personer kan ha olika uppfattningar om en boks ämne vid olika tidpunkter, torde vara 
problematiskt för Ranganathan. Problematisk är även uppfattningen om ämnet såsom 
representerat av bokens tankeinnehåll (thought-content). Vad är ett tankeinnehåll och 
för vem? Beroende på läsaren torde en bok kunna generera ett i det närmaste oändligt 
tankeinnehåll.  
 
Ranganathan har på ett ställe i Elements anledning att definiera begreppet person, där 
han verkar inta en mer relativistisk hållning: ”The term used to denote a person is 
functional: it varies with the function one performs in a given context.”183 Vi frågar oss 
då, varför inte en liknande definition kan vara tillämplig på en bestämning av vad som 
menas med ämne? Det är kanske så att han ser ett ämne, som något beständigt, något en 
gång för alla givet, till skillnad från människan, som är något föränderligt och 
förgängligt.  

Evolutionär kunskapssyn 

Ranganathan företräder en, vad det verkar, evolutionär syn på kunskap. 
Kunskapsuniversums utveckling är en dynamisk process där nya ämnesområden kan 
skapas ad infinitum och klassifikationssystemen måste revideras därefter. I relation till 
detta inser han att klassifikationsforskningen inte har nått vägs ände – utan efterlyser i 
stället att subtilare principer upptäcks så att en mer ändamålsenlig och kraftfull notation 
kan skapas.184 
 

What has been said in the preceding chapters implies that team-work on a world-scale is 
necessary to take library classification to the next stage in its evolution, to make it self-
perpetuating and to keep it ever evolving  so as to keep step with the evolution in the thought of 
the learned world and the methods of the business world and to be ever a match to the 
challenge of the field of knowledge.185 

 
Detta förefaller vara en modern inställning, som innebär en anpassning av den 
bibliografiska klassifikationen till kunskapsutvecklingen i samhället i övrigt.  

Pragmatiska tendenser och relativistiska avstickare 

                                                 
182 Ranganathan 1991. Elements of library classification, s. 4. 
183 Ibid., s. 5. 
184 Ranganathan 1989. Philosophy of library classification , s. 36, 57. 
185 Ibid., s. 120. 
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En kanon som Ranganathan ägnar ganska stor uppmärksamhet och utrymme är Canon 
of Helpful Sequence. Vad är då behjälplig ordning? Här framträder pragmatiska 
tendenser – böcker skall ställas upp så de är lätta för låntagaren att finna. 
  
”But experience in libraries shows that more readers ask for books on a particular 
subject than for books by a particular author.”186 Detta tyder på en pragmatisk ansats. 
Ranganathan tycks öppna upp för att behjälplig ordning är något relativt som förändras 
över tiden: ”Moreover, the books that embody various subjects must be replaced in 
proper sequence on the shelves from time to time.”187 Här verkar Ranganathan vara på 
det klara med att klassifikationen har begränsningar. Till denna problematik hör frågan 
om det finns en allmängiltig behjälplig ordning för alla användare. Finns det en skarp 
gräns för vad som är, och vad som inte är att betrakta som behjälpligt? Ranganathan 
antyder att det inte finns en given behjälplig ordning. Han exemplifierar med två 
personer som är intresserade av olika aspekter av ämnesområdet psykologi. Följande 
exempel är något omarbetat, men andemeningen torde vara densamma. Den ena 
personen kanske är angelägen om ett visst psykologiskt synsätt – säg psykoanalysen. 
För denna person är det mest behjälpligt om böckerna står uppställda efter just 
psykologisk synvinkel (synsättsfacetten). För den andra personen, som är intresserad av 
en annan aspekt, t.ex. emotioner, är det mest behjälpligt om materialet är samlat 
därefter, oaktat om dokumenten är skrivna efter ett psykoanalytiskt betraktelsesätt eller 
inte.188 Ranganathan föreslår tänkbara lösningar på detta problem angående olika 
behjälpliga ordningar. En möjlighet vore att biblioteket äger flera exemplar av samma 
volym, men denna idé förkastas, med ekonomiska hänsyn. Ranganathan konstaterar att 
problemet verkar vara olösligt.189 

8.2.3 Kunskapsobjekten 

Ranganathan börjar, så att säga, från grunden i sin forskning. Hans primära syfte är inte 
att kommentera och kritisera befintliga system, även om DDC ägnas utrymme i 
jämförelsesyfte gentemot Colon-systemet. Som vi tidigare har sett, är intentionen att 
finna lagar för bibliografisk klassifikation och härleda enskilda förhållanden tillbaka till 
dessa lagar. Forskningsobjektet är primärt världen, sådan den ter sig inom en 
rationalistisk diskurs. Detta kunskapsobjekt fungerar främst som något ur vilket 
lagbundenheter och postulat hämtas från. Ett annat kunskapsobjekt som har att göra 
med Ranganathans evolutionära kunskapssyn är själva epistemologin och våra 
kunskapsförmågor, vilket uttrycks i kantianska influenser såsom PMEST-formeln. 
Ranganathan hävdar som bekant att klassifikationen måste hålla sig ajour med den 
allmänna kunskapsutvecklingen, varför hela kunskapsuniversum blir till 
kunskapsobjekt. 
 
Ytterligare centrala kunskapsobjekt är Colon-systemet, som ligger till grund för den 
föreläsningsserie, som var upprinnelsen till Elements. Ranganathans 
klassifikationssystem är allestädes närvarande i de båda texterna och får tjäna som 
exempel på realiseringar av de lagar och postulat som framförs. Även Dewey-systemet 
fungerar som kunskapsobjekt i diskursen. Dess funktion i de båda texterna torde vara att 
visa på dess brister och därigenom framhäva Ranganathans eget system som överlägset.  
                                                 
186 Ranganathan 1991. Elements  of library classification , s. 7. 
187 Ibid., s. 9. 
188 Ranganathan 1989. Philosophy of library classification , s. 89.  
189 Ibid., s. 93. 
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I någon mån kan man även se den samhälleliga inramningen som ett kunskapsobjekt. 
Bortsett från de rent rationella och tekniska bakomliggande skälen för att klassificera, 
anser Ranganathan att klassifikationen tjänar ett samhälleligt syfte. Den bibliografiska 
klassifikationen är resultatet av sociala krafter och biblioteket som samhällsinstitution 
tjänar sociala syften. 190 Denna mer idealistiska sida av Ranganathan står i bjärt kontrast 
till de rationella och rentav scientistiska tendenser som har påvisats. 

8.2.4 Forskningsmetodik 

Den deduktiva ansatsen 

Själva klassifikationsprocessen tycks vara en grundläggande själsförmögenhet: 
“Classification emerges very early as part of the mechanism of remembering and 
thinking.”191 Ranganathan talar även om en generell mänsklig strävan till att 
klassificera.192 
 
En övning som Ranganathan inför i Elements, är att läsaren ombeds att gruppera 108 
olika ämnesområden (som tänks höra ihop i 15 grupper), i enlighet med vad läsaren 
uppfattar som behjälplig ordning. 
 

The basic canon of classification is the Canon of Helpful Sequence. Various principles are used 
to determine the helpful sequence in which any two specific subjects should be arranged. It is 
hoped that these principles will emerge one by one as we proceed with the examination of 
what constitutes helpful sequence among the subjects included in the 15 groups into which our 
original 108 subjects have been assembled. At the same time it is hoped to show certain other 
canons of classification that emerge from a consideration of these groups. The groups will 
therefore be selected for consideration in a sequence that is likely to help in the emergence of 
these principles and canons, in a convenient sequence and at a comfortable rate.193  

 
Här kan vi tydligt se en deduktiv ansats, vilket får sägas vara symptomatiskt för ett 
rationalistiskt präglat tänkesätt. Att utgå från en utsaga som säger något om ett 
sakförhållande och därifrån härleda att detta förhållande gäller för alla tänkbara fall är 
deduktionens kärna och centralt för den rationalistiska skolan. Det verkar dock som att 
det – även för Ranganathan – finns tillfällen då det tycks vara omöjligt att låta en 
rationell princip vara vägledande inom klassifikationsforskningen. Ett exempel på detta 
är att det inte alltid är möjligt att avgöra vad som är behjälplig ordning (vilka termer 
som skall komma först), bland ämnena ”Physics”, ”Electricity” och ”Current 
electricity”. ”How then are we to choose between them? By tossing a coin? That is 
indeed the only way, unless it is possible to discover some rational principle to help 
us.”194 
 
Den deduktiva ansatsen går igen i själva klassifikationsförfarandet, där klassificeraren 
utgår från fixerade kategorier och facetter i konstruktionen av en klassifikationskod. 
”/.../[C]lassification is an almost automatic process: his [klassificerarens] thought is 
guided from the start by these postulates of classification pertaining to the idea 
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plane.”195 Vidare anser Ranganathan att det finns ett perfekt resultat i översättningen till 
det bibliografiska språket. 

 
Classificatory translation, however, differs from ordinary literary translation in one respect. A 
classificatory language is invariable, and translation into it is, therefore, a steady one-way 
process which can have only one conventionally perfect result.196 

 
Möjligen kan det deduktiva, rationalistiska angreppssättet även relateras till 
Ranganathans uppfattning om KO:s status som akademiskt ämne i paritet med 
deduktiva vetenskaper såsom matematik, lingvistik och filosofi.  

 
Classification is a way of thinking. It is a way of thinking systematically and purposefully. It 
has, therefore, the same general value as any academic subject like the mathematics, linguistics 
or philosophy to be found in a university course.197 

 
Den deduktiva ansatsen märks även när Ranganathan presenterar sina kanon. “More 
[kanon] will emerge as we translate the names of the subjects into class numbers 
/…/”198 Detta är ett klassiskt deduktivt förfarelsesätt som återkommer i framställningen, 
dvs. att gå från det generella, ett fåtal större lagar, till det speciella, hur dessa lagar tar 
sig uttryck i exempelvis enskilda klasser i klassifikationssystemet. 
 
I vissa passager framträder den matematiska bakgrunden tydligt. Ranganathan var för 
övrigt matematiker innan han påbörjade sin gärning inom B&I. Ranganathan 
exemplifierar en kanon med hjälp av ämnet matematik på följande (minst sagt snåriga) 
vis: 
 

Application of the Canon of decreasing extension in subgroup (b) promotes 86 Plane analytical 
geometry to first place. To decide the precedence between the other two subjects, we argue that 
5 deals with quadric or second degree curves, which are less complex than the cubic or third 
degree curves with which 3 deals: there are, for example, only six species of quadrics as 
against seventy-two of cubics. It therefore appears to be more helpful to put 5 before 3. The 
principle involved here is as follows /.../ 199 

 
Att ha det matematiska tänkesättet i bagaget har sannolikt bidragit till Ranganathans 
rationalistiska ståndpunkt inom klassifikationsforskningen. Matematiken är som bekant 
en disciplin som bygger på rationella principer och deduktion.  

8.2.5 Språksyn 

Terminologi 

Vad säger Ranganathan om terminologi och vad uttrycker hans terminologi? Han menar 
att klassifikationsterminologin skall vara specifik och noggrant definierad – skild från 
det vardagliga språket som innehåller emotionella associationer till ord som avlägsnas 
från tillrådligt och exakt tänkande.200 Av detta förstås att klassifikationen skall inbegripa 
en terminologi där strikt logik och exakthet eftersträvas – disparat från vardagsspråket. 
Att emotionella associationer till ord ses som något som bör stävjas är en diskutabel 
                                                 
195 Ranganathan 1991. Elements  of library classification , s. 94. 
196 Ibid., s. 93. 
197 Ibid., s. 96. 
198 Ibid., s. 33. 
199 Ibid., s. 28. 
200 Ibid., s. 1. 
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hållning. Här ser vi ett exempel på Ranganathans tro på en ”absolut syntax”. En 
inställning som kan tyckas rigid. I stället för att motarbeta språkets associationsrikedom 
till förmån för ett strikt logiskt språk – vore det inte bättre att undersöka människors 
reella användning och associationer till ord? Då kunde man på ett pragmatiskt sätt 
konstruera en bibliografisk terminologi, i stället för att tillämpa en som, enligt 
Ranganathan verkar vara skriven i sten. 

En sanning i det bibliografiska språket 

Vad som förefaller vara en motsägelse infinner sig i beskrivningen av hur en boks ämne 
översätts till det bibliografiska språket. Ett stycke inleds med följande formulering: ”A 
critical examination of the language of the title and of the contents of the books is a 
necessary precaution against ambiguity, vagueness and rhetoric.”201 Här verkar det som 
om klassificeraren förväntas åsidosätta vissa egenskaper hos dokumentet. Låt oss säga 
att dokumentet är tvetydigt och det inte är möjligt att välja en lämplig klass åt det – 
varför då inte dubbelklassificera det? Om dokumentet färgas av en viss retorik – varför 
inte uppmärksamma detta? Här brister uppenbarligen Colon-systemet och troligen 
många andra klassifikationssystem i att kunna uttrycka hur ett dokument är skrivet, 
förutom det ämnesmässiga innehållet. Ett verk kan uttrycka en särskild retorik eller 
synvinkel, det kan vara skrivet i en ironiserande ton, ge uttryck för författarens 
världsåskådning, politiska och religiösa uppfattningar etc. 
 
Några rader längre ned kommer dock följande formulering: ”/.../expose the heart of the 
author’s intention and achievement. The classifier should suppress his own personal 
views (Canon of Reticence: Prolegomena to library classification. P. 68) and translate 
faithfully and faultlessly.”202 Här står det alltså explicit att upphovsmannens intentioner 
skall beaktas. Vidare – vad innebär det att klassificera felfritt (faultlessly)? Påståendet 
implicerar att det finns ett rätt och fel inom klassifikationen. Är det möjligt att 
klassificera rätt och vem har i så fall rätten att avgöra detta? Klassifikation innebär alltid 
en tolkning och därför ett visst mått av subjektivitet, vilket försvårar en, och endast en, 
korrekt klassifikation av ett dokument. Är den korrekta tolkningen för övrigt den som 
klassificeraren gör utifrån hur dokumentet framträder för densamme, eller är den 
korrekta tolkningen upphovsmannens avsikter med verket? Här närmar vi oss den 
problematik som traditionellt förknippas med hermeneutiken och Ranganathan förblir 
oss svaret skyldig.  
 
Ranganathan tycks ha en stark tro på att ett fullkomligt klassifikationssystem gör det 
hart när omöjligt att misslyckas i klassifikationsakten. ”But the austere precision of a 
classificatory language makes such vices of translation almost impossible”, 203 apropå 
vardagsspråklig översättning som ofta inbegriper vaghet och tvetydighet. 
 

There is a legend that 70 Greek translation of the Hebrew Scriptures, each of them shut up in a 
separate cell without any sort of communication, produced verbally identical versions. Nothing 
short of the inspiration of the Holy Ghost indeed can explain this. But a classificatory language 
makes this miracle the norm: every translator (classifier) who uses the means provided will 
arrive at the same result (class number): translation has been made a science.204 
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Texten ovan får nog betraktas som ett nyckelcitat angående Ranganathans (över)tro på 
att alla klassificerare skall komma fram till samma ultimata resultat. Om detta mirakel 
skulle vara normen för att klassifikation skall ses som en vetenskap, torde studier kring 
indexeringskonsistens för länge sedan förlänat klassifikationsforskningen epitetet 
pseudovetenskap. 

Semantik 

Klassifikationssystemets strikta lagbundna natur framträder i Ranganathans uppfattning 
om dess semantik.  
 

41 In a classificatory language, there is a strict one-one correspondence between class 
numbers and names of specific subjects, i.e. the name of each specific subject can be translated 
into one and only one class number and each class number can denote one and only one 
specific subject, i.e. there is no synonym or homonym: /…/205 

 
Denna statiska stränghet hos det bibliografiska språkets semantik framträder även i 
följande ordalag:  
 

/…/[I]ts meaning is both unique and unchanging , i.e. its meaning is not subject to fluctuation 
in the way in which the meaning of a word in a natural language is subject to fluctuation. This 
is because the natural language evolves or drifts in the mouths of the masses  whereas the 
classificatory language is an artificial one which is not exposed to the influence of the masses 
and is strictly controlled and maintained by a small body of experts .206 

 
Här framträder en tydligt elitistisk syn på klassifikationen, som det är ett fåtal experter 
förunnat att begripa. Man kan fråga sig vilket värde ett klassifikationssystem har, som 
inte tar hänsyn till ”massornas” språkanvändning. Om ett ord får en förändrad betydelse 
i det naturliga språket – vilken anledning finns det då att bevara en inaktuell betydelse i 
det bibliografiska?  
 
Ranganathan gör liknelsen med ett klassifikationssystem som en ordbok, där ett 
naturligt språk skall översättas till kontrollerade termer i det bibliografiska språket.207 
I vilken utsträckning olika klassifikationssystem uppfyller önskemålet om att vara en 
ordbok, verkar vara ett mått på hur välutvecklat det är. Med detta betraktelsesätt blir, 
enligt Ranganathan, Library of Congress Classification (LCC) och Dewey-systemet inte 
mycket mer än turistparlörer, medan Universal Decimal Classification (UDC) mer 
påminner om en ordbok liksom Colon-systemet, som bedöms vara en fulländad ordbok 
inklusive grammatika.208 
 

But a classificatory language is invariable and translation into it is, therefore, a steady one-way 
process which can have only one conventionally perfect result. Not only is the result 
formally predetermined, but the process is also governed by the fact that one pole is fixed; the 
whole operation is canalised in the translator’s mind by his knowledge of the fixed form in the 
classificatory language, which therefore operates like a magnetic field.209 

 
Citatet är ett i raden yttranden där Ranganathan framför åsikten om att klassifikationen 
endast kan leda till ett rätt och riktigt och slutgiltigt resultat. Beskrivningen av 

                                                 
205 Ranganathan 1989. Philosophy of library classification , s. 46. 
206 Ibid., s. 36. 
207 Ranganathan 1991. Elements of library classification s. 93. 
208 Ranganathan 1989. Philosophy of library classification , s. 38ff. 
209 Ibid., s. 45. 
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klassifikationsprocessen pekar i riktning mot en stark tro på klassifikationens 
vetenskapliga värde, vilket naturvetenskapliga metaforer som magnetfält visar på. 

8.2.6 Kunskapssubjektens roller 

Om vi med kunskapssubjekt menar forskaren i den rationalistiska diskursen, kan vi 
identifiera denna person som en vetenskapsman, som har att avspegla de strukturer och 
lagar, som finns i världen a priori, samt gränserna för mänsklig kunskap. Av vikt är 
även att kunskapssubjektet ligger i fas med övrig kunskapsutveckling. 
 
Vi kan också välja att betrakta biblioteksanvändare och ämnesexperter som 
kunskapssubjekt. Vilket kunskapssubjekt har exempelvis rätten att välja termer i det 
bibliografiska språket? The Canon of Currency ger vid handen att ”[t]he terms used in 
the schedules of a scheme of classification should be those in actual currency among 
those persons who deal with the subject.”210 Detta påstående kan tolkas pragmatiskt, i 
det att termerna i klassifikationsschemat skall beteckna de termer som de facto är 
aktuella och som används för tillfället. Det som förefaller besvärande är dock att 
Ranganathan inte problematiserar eller kommenterar vilka personer det är som ägnar sig 
åt ämnesområdet (persons who deals with the subject). En lekman använder troligen en 
annorlunda terminologi än en ämnesexpert, trots att båda i någon mån kan behandla 
ämnet i fråga. Exempelvis är en patient förmodligen mer betjänt av att söka information 
med termen öronnäsahals, medan en medicinsk specialist letar under 
otorhinolaryngologi. Således är det inte alltid givet vem eller vilka de personer som har 
med ämnet att göra är, samt vilka termer som i respektive fall är att föredra. 

8.3 Kommentaren 

Det är inte särskilt många talande subjekt i den rationalistiska diskursen. Den person 
som ägnas mest uppmärksamhet är dock en av de mer kända auktoriteterna inom 
klassifikationsforskningen – Melvil Dewey. Hans klassifikationssystem är vida använt 
och kommenterat. I Ranganathans framställningar intar Dewey-systemet en central 
plats. Ranganathan utgår från DDC när han tar upp sitt eget system för jämförelse. Det 
framgår tydligt att arvet efter Dewey har varit tungt vägande för Ranganathans idéer 
kring uppbyggnaden av sitt eget klassifikationssystem – Colon Classification.  
 
I kapitlet om kanon i Elements, ger Ranganathan rikliga exempel på i vilken 
utsträckning CC respektive DDC uppfyller dessa. Resultatet ger prov på en lång 
exempelkatalog på hur Colon-systemet överträffar Dewey i detta avseende. I ett 
märkligt exempel härpå – återigen gällande behjälplig ordning (se tabellen nedan) – 
hävdar Ranganathan att Colon-systemets uppställning är att föredra framför Deweys 
som han menar strider mot kanon. ”The Colon Classification therefore preserves the 
sequence we ourselves have preffered.”211   
DC No. Subject   CC No. Subject 
100 Philosophy   R Philosophy 
110 Metaphysics   R1 Logic 
121 Epistemology   R2 Epistemology 
160 Logic   R3 Metaphysics  
 
Tabell 6 . Uppställning av filosofiämnet i DDC respektive Colon. 

                                                 
210 Ranganathan 1991. Elements of library classification, s. 34. 
211 Ibid. 
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Vid en jämförelse av de båda klassifikationssystemen framgår det knappast att man 
självklart skulle föredra Colon-ordningen framför Deweys, som skulle vara ett brott mot 
kanon. Här verkar det som Ranganathan tar för givet att alla skall komma fram till 
samma slutsats om vad som är att betrakta som behjälplig ordning. 
 
Det finns uppenbara problem med dessa många kanon, som inte tas upp till diskussion i 
texten. Ett sådant är att flera kanon har en tendens att strida mot andra regler. De höga 
kraven på expressivitet (Canon of Expressiveness) och öppenhet (Canon of Hospitality 
in Array/Chain) resulterar ofta i en lång och komplicerad notation, vilket står i 
motsättning till den fjärde av biblioteksvetenskapens lagar, ”Save the time of the 
reader”. Ranganathan har, så att säga, en övertro på lagars förklaringskraft. Kapitlet om 
facettanalys fortsätter att ge rikhaltiga exempel på Dewey-systemets ”irrationella” 
uppbyggnad och ordet ”violates” förekommer frekvent.212 
 
Vad vill Ranganathan säga oss med dessa rikliga exempel på Colon-systemets 
förhållanden till DDC? Att Dewey tillerkänns en stor auktoritet på området är inget som 
förnekas. ”It was Melvil Dewey who first popularised the application of this device 
[ordinal device] to the arrangement of subjects, and he is rightly referred as the father of 
modern library classification.”213 Dock är Ranganathan inte sen med att påpeka brister i 
Deweys klassifikationssystem. Det är mycket möjligt att Ranganathan här vill visa sig 
på styva linan och ta tillfället i akt att marknadsföra sitt eget klassifikationssystem, 
genom att visa på dess många fördelar gentemot DDC. Att Deweys 
decimalklassifikation är en betydelsefull komponent i skapandet av en rationalistisk 
diskurs inom klassifikationsforskningen, står tämligen klart. I Ranganathans 
framställningar är syftet troligen inte att försöka upptäcka någon dold innebörd i form 
av en ”hemlighet eller skatt” – utan snarare att påvisa brister i Dewey-systemet. 

8.4 Förbudet 

Centralt inom klassifikation är ämnesbestämning för dokument. En boks ämne 
definieras av Ranganathan enligt följande: ”The specific subject of a book is that 
devision of knowledge whose extension and intension are equal to these of its thought-
content.”214 Detta av Ranganathan givna resonemang kan ses som ett förbud mot en 
annan kunskapssyn än den rationalistiska – en kunskapssyn i vilken man inte ser 
sanningen som given utan som relativ. I den rationalistiska diskursen får en 
subjektivistisk verklighetssyn tolkas som förbjuden. 
 
Ovanstående tolkning av förbud inom diskursen kan göras utifrån det faktum att 
Ranganathan ibland uppvisar en deduktiv ansats där han drar klassifikationsteoretiska 
slutsatser ur ett enskilt exempel. Detta beror troligen på att han tror sig ha funnit någon 
form av grundprincip.  
 
Samtidigt är Ranganathan på det klara med att kunskapsuniversum är under ständig 
utveckling och att klassifikationssystemen därför måste ändras kontinuerligt. Detta 
uttrycker ett förbud mot en syn på den sanning som det talas om i ovanstående stycke, 

                                                 
212 Ranganathan 1991. Elements of library classification, kap. 7. 
213 Ibid., s. 6. 
214 Ibid., s. 4. 
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som ännu inte identifierad. Detta formuleras också i en av de fem lagar som 
Ranganathan satt upp för biblioteksvetenskapen: ”The library is a growing organism”.  
 
Eftersom Ranganathan tror starkt på vetenskapen och sanningen kan ett förbud mot 
spörsmål som inte passar in i Ranganathans sanning identifieras. Eftersom hans 
ambitioner är att täcka all kunskap torde dock detta förbud inte kunna resultera i förbud 
mot diverse ämnen. Förbudet är snarare ett förbud mot marginaliserade teorier och 
emotionella yttringar. Detta tankesätt kan identifieras i Ranganathans syn på 
klassifikationsspråket, vilket han anser bör vara specifikt, noggrant definierat och skilt 
från det vardagliga och känslomässiga.  
 
I samhället är förbud (av rent juridisk karaktär) formulerade enligt diverse lagtexter. 
Alltså: den som bryter mot dessa lagar idkar ett förbud. Lagar som behandlar alla 
människors lika värde på arbetsplatsen bestämmer därmed att särbehandling av en 
anställd, t.ex. på grund av dennes kön, är en förbjuden handling. Ett liknande 
resonemang kan föras utifrån de lagbundenheter som Ranganathan formulerar i 
Elements of library classification och Philosophy of library classification. 
 
Vi har tidigare, i avsnittet 8.2.1, identifierat biblioteksvetenskapens fem lagar som de 
mest generella lagbundenheterna i Ranganathans filosofi. Dessa lagar är alltså av 
mycket allmän karaktär och skulle i vissa fall även kunna appliceras på de övriga av oss 
undersökta texterna. Förbuden dessa lagar resulterar i säger därför inte särskilt mycket 
om den rationalistiska diskursen (utan kanske mer om en allmän klassifikationsteoretisk 
diskurs). Ändock kan man utifrån dessa fem koncist formulerade lagar tyda vissa 
förbud, visserligen av en mer eller mindre självklar natur, i den rationalistiska 
diskursen.  
 
Förbudet skulle i detta fall kunna formuleras som ett förbud mot en klassifikation som 
inte tar tillvara på läsarens behov (såsom Ranganathan identifierar dem). I klartext har 
Ranganathan satt upp förbud mot klassifikation som inte kan förse läsaren med en bok 
av den typ som eftersöks – ”Every reader his book”.  
 
Ranganathans fem fundamentala kategorier (PMEST-formeln) – Personality, Matter, 
Energy, Space och Time, är en lag som resulterar i att alla facetter måste innehålla något 
av dessa foki. Därmed kan man tolka facetter som inte innehåller något av dessa foki, 
kanske inte som förbjudna, men som meningslösa. Facetter som inte innehåller någon 
av kategorierna har ingen referent, de betecknar inget i världen, så att säga. 
Ranganathans tankegång rör sig ofta på en ambitionsnivå som vill täcka allt.  
  
Ytterligare ett förbud i diskursen kan identifieras kring ”Three Planes of Work” – Idea 
Plane, Verbal Plane och Notational Plane. Förbudet handlar här om att motsäga sig 
dessa tre plan på ett eller annat sätt. Idag finns det troligen teknik som skulle kunna 
ifrågasätta och ersätta notationsplanet med mer varierande och för användarna mer 
personliga lösningar. Tillkomsten av andra medier än tryckta, exempelvis olika 
elektroniska dokument, har bidragit till uppmärksamheten av ett fjärde ”plane of work”, 
nämligen Medium Plane, som behandlar dokumentets fysiska egenskaper.215 Dessa 

                                                 
215 För mer uppgifter om mediumplanet, se exempelvis Henriksen 1998. Description of indexing 
languages. 



 
 

64 
 

möjligheter fanns dock inte när Ranganathan var aktiv och dessa teorier kan därför 
heller inte tolkas som ett förbud mot mer moderna alternativ.  

8.5 Ritualen  

Den rationalistiska diskursen präglas av en vetenskapssyn som förutsätter att eviga 
sanningar går att identifiera. Detta får givetvis konsekvenser för vilka som har rätt att 
uttala sig i Ranganathans texter och inom diskursen. 
 
Vem får uttala sig i den rationalistiska diskursen? Ranganathan är sparsam med 
referenser. De få gånger det förekommer referenser, är det tal om källor som delar 
Ranganathans ideal angående universalitet i klassifikationssystem. I det sammanhanget 
nämns exempelvis Dewey, Cutter och Bliss. Någon gång nämns även Francis Bacon. 
Överhuvudtaget tycks Ranganathan ha en stor tilltro till den traditionella vetenskapen. 
Ett exempel på denna tilltro är när han ställer sig frågan angående betydelsen av ett visst 
ord. Ranganathan nöjer sig vid detta tillfälle med att ställa frågan – svaret är inget att 
orda om eftersom han har fullt förtroende för de förklaringar som återges i ordböckerna. 
Detta säger något om vem som får komma till tals hos Ranganathan och på vilka 
grunder. 
 
Till största delen består dock Ranganathans texter av eget material, där det övergripande 
målet för honom tycks vara att låta världen tala för sig själv. Ranganathan tycks 
resonera som så att världen kan komma till tals via människans förnuft. De 
bibliografiska referenserna i Ranganathans texter är ringa – de deduktiva ansatserna 
desto fler. Detta beror inte på att Ranganathan tvivlar på andra forskare. Ranganathans 
texter handlar främst om hans egna verk och har ett pedagogiskt syfte i att lära ut hans 
teorier till andra människor. Dessa verk är i sin tur uppbyggda kring de vetenskapliga 
ideal som har nämnts ovan. Bibliografiska referenser i texterna fyller ingen större 
funktion i och med att han presenterar en ny klassifikationsteori – facettanalysen.  
 
Tron på eviga sanningar och universalitet och att människan kan komma åt dessa 
sanningar via förnuftet har blivit ritualiserade fakta. Denna sammanfattande mening får 
oss dock åter att ställa frågan – Vem får uttala sig i diskursen? Bilden som denna 
vetenskapssyn målar upp till svar är en förnuftig och logisk forskare. Det är knappast 
vem som helst, då det är troligt att forskaren i fråga måste vara redan etablerad för att 
förses med dessa epitet.   

8.6 Sammanfattning 

Följande rader är att betrakta som ett nyckelcitat för den rationalistiska diskursen. Detta 
märks inte minst i talet om eviga och oföränderliga kategorier och fundament som 
existerar före all mänsklig erfarenhet. Punktlistan redovisar de viktigaste resultaten som 
diskursanalysen har avkastat. 
 
}These concepts [PMEST] base the work of the classificationist as well as that of the 
classifier on foundations that reach the primordial rock, as it were. This postulational 
approach to classification helps to see the discipline objectively and provides a 
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safeguard against loose or hazy thinking. It makes each subject bring its own facet 
formula in its pocket, so to speak .~ 216 
    
 

q Verkligheten framstår som objektiv, universell och apriorisk. 
q Forskningen har säker grund och är neutral. 
q Att forska i den rationalistiska diskursen innebär ett avtäckande av världen och 

att man agerar likt ett medium för sanningen. 
q Postulerar lagar och regler för klassifikationen, biblioteksvetenskapens fem 

lagar, PMEST-formeln, kanon, de tre planen etc. Bygger klassifikationssystem 
från grunden. 

q Går från det specifika till det generella. PMEST-formeln gäller för denna facett 
– PMEST-formeln gäller för alla facetter – deduktiv metod. 

q Kumulativ kunskapssyn.  
q Ett dokument korresponderar mot ett – och endast ett – specifikt ämne. 

Konsistens mellan olika klassificerare om vad som är dess rätta ämne. 
q Influenser från matematik, logik och lingvistik. 
q Det bibliografiska språket är skilt från det vardagliga. Det förra har en absolut 

syntax, är evigt och oföränderligt, det senare är grumligt och förgängligt.  
q Lyfter fram DDC som ett jämförelseobjekt för Ranganathans eget Colon-system 

för att visa det senares förtjänster. 
q Förbjuder klassifikation som inte ger akt på det bibliografiska språkets 

vetenskaplighet och som bryter mot de postulerade lagarna. 
q Förbjuder subjektivitet. 
q Den starka tron på logiskt tänkande och förnuft blir till ritual. I allmänhet få 

referenser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
216 Ranganathan 1991. Elements of library classification, s. 83. 
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9 Den pragmatiska diskursen217 

I detta kapitel behandlas den epistemologiska position som benämns pragmatism. Detta 
är den sista ismen som vi skall pröva.218 Här har vi tagit fasta på ”’critical classification’ 
och ”Classifications serving feminist collections”. 
 

 
Tabell 6. Avsnitt ur Hjørlands Fundamental Methods of Classification.219 

9.1 Introduktion 

Power to Name av Hope Olson220 är ett verk i kritisk klassifikation, och omfattar drygt 
260 sidor. Denna text har valts ut som ett studieobjekt för den pragmatiska positionen i 
Hjørlands modell. Redan i inledningen identifierar Olson två grupper av läsare, som 
boken i första hand vänder sig till. Den första gruppen är yrkesmän inom 
ämnesrepresentation, exempelvis bibliotekarier eller andra informationsspecialister. 
Den andra gruppen är mer svårdefinierad, Olson beskriver den enligt följande: ”The 
second group are likely to be feminist, poststructural and postcolonial theorists who 
explores the construction of meaning”. 221 Dessa båda läsekretsars intresseområden 
tillgodoses i och med det faktum att boken tar sin grund i ämnesrepresentation 
(framförallt klassifikation) och utvecklar dessa spörsmål i resonemang som inte sällan 
tar politiska eller filosofiska anspråk.  
 
Hope Olson beskrivs ofta som en forskare med tydliga sympatier för 
ståndpunktsepistemologiska ideal.222 I detta avsnitt kommer monografin Power to Name 
att fungera som en text som undersöker Hjørlands pragmatism. Problematiken med 
Hjørlands användande av begreppet finns anledning att återkomma till.  
 
Power to Name tycks dock vara en god representant för Hjørlands innebörd av 
begreppet pragmatism, då han tar upp attribut som ”Classification serving feminist 
collections” och ”critical classification” som exempel på klassifikation i pragmatisk 
anda.223 Att dessa attribut passar in på Power to Name kommer att redogöras för nedan. 
 
Titeln anger tonen för texten (termen naming används av Olson som en samlingsterm 
för att skapa surrogat för dokument)224 som i stor utsträckning koncentreras kring olika 
maktförhållanden. Främst är det relationen mellan den som har makten att namnge, de 

                                                 
217 Ett lämpligare namn är den ståndpunktsepistemologiska diskursen. (jfr. avsnitt 10.3.5) Emellertid vill 
vi vara så konsekventa mot modellen som möjligt, varför vi här valt att behålla beteckningen Den 
pragmatiska diskursen. 
218 Historicismen utgår i brist på tillämpningsmöjligheter inom KO, som för övrigt var den tredje ismen i 
modellen. Detta problematiseras i slutdiskussionen, avsnitt 10.3.3. 
219 Hjørland  2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 107. 
220 Hope A. Olson är professor vid School of Information Studies vid University of Wisconsin, USA. 
221 Olson 2002. Power to name , s. ix. 
222 Hjørland & Nicolaisen 2005. Epistemological lifeboat.  
223 Hjørland 2003. Fundamentals of knowledge organization, s. 107. 
224 Olson 2002. Power to name , s. 4. 
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som utformar informationssystemen, och de som använder sig av systemen som är av 
intresse. Olson koncentrerar sig särskilt kring frågor rörande marginaliserade grupper 
som inte tillhör mainstreamkulturen.   
 
Vad gäller vår egen genomgång och analys av Power to Name är det viktigt att 
poängtera en skillnad i Olsons skrift jämfört med rent klassifikationsteoretiska texter. 
Den största skillnaden som vi ser är Olsons sociala och politiska (i någon mån 
filosofiska) engagemang, vilket genomlyser verket och får konsekvenser för hur hon ser 
på klassifikationsteori.  
 

The gathering function of the catalogue requires that the representation of any subject be made 
one. Synonyms must, according to Cutter, be brought together. But whose words will be 
chosen? Who has the power to name?225 

 
Citatet är ett exempel på hur Olson kopplar klassifikationsteori till maktrelationer och 
problem av social karaktär som kan uppstå ur dessa teorier. Resonemang från Olsons 
sida (likt citatet ovan) angående teman som kanske inte direkt, men i längden, påverkar 
hennes åsikter om kunskapsorganisation, kommer därför att ges utrymme i denna 
genomgång. 

9.2 Det sanna och det falska 

9.2.1 Antaganden om världen 

Konstruktivism 
 
“Library classification is not a ’mimetic representation’ that copies a universal reality, it 
is a construction shaped by specific discourses.”226 Citatet säger något om vilken 
ståndpunkt Olson intar i ontologiskt hänseende. Här är det alltså inte tal om ett 
avtäckande av en given verklighet eller sanning, utan snarare en konstruktion av 
världen, som kan ske på olika sätt beroende på i vilka sammanhang detta sker. Man kan 
således tänka sig att verkligheten konstrueras på olika vis, inom olika kultur- och 
maktsfärer. 
 
Konstruktivismen går igen i uppfattningen om att vetenskapsmannen konstruerar och 
tyglar (contains) naturen. Detsamma kan även sägas om informationsförmedlare och 
bibliotekarier, som avgör hur ämnen skall representeras. Namngivningsakten innebär en 
strukturering av verkligheten – man lägger ett mönster över den. 227 

Allmänheten och universalitet 

En stor del av Power to Name ägnas åt kommentarer och kritik av portalfigurerna 
Deweys och Cutters syn på ämnesrepresentation. Därför positionerar sig Olson delvis 
utifrån sina omdömen om dessa. Allmänheten (the public) och universalitet är viktiga 
begrepp för såväl Cutter som Dewey. Ett av målen för Deweys klassifikationssystem 
och Cutters Rules for a Printed Dictionary Catalogue är att täcka all kunskap, alla 
ämnen. Samtidigt använder man allmänheten eller mainstreamsamhället som måttstock 
för vad som är all kunskap, alla ämnen. I förbifarten bör det nämnas att Deweys och 
                                                 
225 Olson 2002. Power to name , s. 71. 
226 Ibid., s. 168. 
227 Ibid., s. 4. 
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Cutters orsaker till strävan efter universalitet var något olika. Dewey tycktes mer se det 
som den bästa möjliga lösningen av biblioteksekonomiska skäl, medan Cutter 
argumenterade starkt för en universalitet byggd på allmänhetens åsikter och det 
demokratiska i detta agerande.228  
 
Olson menar att Cutters syn på allmänheten är att det finns en enda allmänhet och att 
alla däri har samma synpunkter. Detta leder till en gräns mellan allmänheten och de 
marginaliserade som också definierar formen för det universella språket eftersom denna 
gräns bestämmer vad som skall tas med och vad som inte skall tas med.229 Vidare menar 
Olson dessutom att ett universellt språk är konstruerat enligt principer som exkluderar 
marginaliserade ämnen, såsom de andra (the other), utifrån allmänhetens synpunkter.230 
Faran med universella system blir i förlängningen att systemet ses som en spegelbild av 
sanningen. Olson jämför det hela med att användarna ser på klassifikationssystemet som 
en karta i informationen på biblioteket på samma sätt som de ser på en vägkarta. Olson 
menar dessutom att många bibliotek känner sig tvingade att göra undantag mot de 
universella systemen. Hon frågar sig i detta sammanhang vad det överhuvudtaget finns 
för anledning att behålla universella system när undantag tycks oundvikliga.231 Detta 
bör dock snarast tolkas som en motsättning gentemot termen ”universell” och de 
begränsningar strävan efter ett universellt system kan sätta, snarare än ett kollektivt 
ifrågasättande av existensen av de stora klassifikationssystemen. 

9.2.2 Epistemologisk positionering 

Enligt Olson vilar Deweys klassifikationssystem på en lång epistemologisk tradition, 
som går tillbaka till Francis Bacons metod att klassificera vetande. Centralt för Olson är 
kritiken av distinktionen mellan känsla och förnuft (emotion, reason). Den 
vetenskapliga traditionen alltsedan Bacon och Descartes påbjuder att förnuftet är den 
rätta vägen till kunskap och känslor är något som står i vägen för forskningsprocessen. I 
denna tradition ses verkligheten som både enhetlig och intelligibel. 232 ”The logical vs. 
absurd opposition is parallel to the opposition of reason vs. emotion. Its manifestation in 
the public sphere is the army vs. the mob.”233 Här kopplar Olson uppenbarligen 
förnuftet till det som de flesta företräder, “allmänhetens tyranni”, medan emotioner är 
något som tillkommer minoriteten. 
 
Dessa fakta talar inte explicit om Olsons epistemologiska position, men de slutsatser 
som kan dras är en kritik av förnuftet som kunskapsinhämtare. Vad hon efterlyser är 
således en uppgradering av emotionerna som epistemologiska instrument.  

Ståndpunkter och feminism 

Redan i inledningen till Power to Name tillskriver sig Olson som influerad av flera 
teorier: feminism, poststrukturalism och postkolonialism. 234 Dessa är teorier som mer 
eller mindre smärtfritt går att härleda till postmodernismen och ifrågasättandet av eviga 

                                                 
228 Olson 2002. Power to name , s. 140. 
229 Ibid., s. 103. 
230 Ibid., s. 80. 
231 Ibid., s. 135. 
232 Ibid., s. 27. 
233 Ibid., s. 95. 
234 Ibid., s. ix. Om postkolonialism och poststrukturalism, se exempelvis Liedman 1998. Mellan det 
triviala och det outsägliga. 



 
 

69 
 

sanningar och därmed också processen att skapa neutrala dokumentsurrogat. Att på 
detta öppna sätt betona sina egna åsikter och därmed sätta en stämpel på sin egen 
forskning är ett typiskt ståndpunktsepistemologiskt drag. I ståndpunktsepistemologins 
natur ingår ett ifrågasättande av vetenskaplig objektivitet. Detta tycks vara det faktum 
vilket gör att Olson inte på något sätt försöker tona ned sina personliga åsikter i syfte att 
få sin forskning att verka neutral. Snarare lägger hon stor vikt vid personliga åsikter och 
det speciella.  
 
Olson utnämner på flera ställen Power to Name till en skrift som uppmärksammar 
problem vid ämnesrepresentation i en feministisk anda. ”This book is such a feminist 
activity. In this section I will find traces of a feminine in a masculine world.”235 I 
relation till den epistemologiska traditionen från Bacon, som vi talade om tidigare, 
lägger Olson in könsaspekter, genom att ta upp åsikten om en maskulin vetenskap som 
skall utforska en feminin natur.236 
 
I den sista delen av Power to Name framstår Olsons positioner i tydlig dager. I denna 
del söker Olson påvisa brister i Library of Congress katalog, genom att själv 
innehållsbestämma ett antal titlar och jämföra dem med existerande bibliografiska 
poster i systemet. Materialet som valts ut pekar i en särskild riktning. “While I did select 
books with a range of approaches common in feminist writing, especially 
Marxist/socialist and poststructural/postocolonial perspectives.”237 Detta markerar 
Olsons positionering ytterligare. Här är kopplingen mellan ståndpunktsepistemologi och 
politiska väns tersympatier tydlig. Ibland kan man skönja en politiskt färgad retorik i 
framställningen, särskilt när Olson talar om ”bourgeois mainstream”. 238 

Postkoloniala tendenser 

I kommentarerna av Dewey är kulturkritiken central. Olson påvisar en långtgående 
eurocentrism i DDC, genom att klassifikationssystemet upplåter oproportionerligt stort 
utrymme åt kristendomen, västerländsk filosofi, historia, litteratur etc.239 
 
Olson påpekar dessutom att klassifikationssystem har kulturella skillnader och anger 
diverse kinesiska klassifikationssystem som exempel på tydligt ideologiskt influerade 
system. Vidare uppmärksammar hon även det faktum att globalisering förekommer 
inom kunskapsorganisation såväl som inom de flesta andra intresseområden. 
Exempelvis är DDC använt i 135 länder med vitt skilda kulturer.240    
 
I frågor om ras, etnicitet och nationalitet anser Olson att man kan lära sig en hel del av 
Elspeth Probyns poststrukturalistiska bild av lokalisering. Probyn anser att lokalisering 
ordnar kunskap efter etablerade bilder, men erbjuder också möjligheten att alla delar av 
världen kan bli återskapade eller ersätta varandra.241 Power to Name sänder i och med 
denna anslutning till Probyns teorier vissa signaler om dess epistemologiska natur. Dels 
är Olson helt öppen med att det är en poststrukturell teori som hon ansluter sig till, dels 
ansluter hon sig till denna teori i ett till synes politiskt syfte. Detta för att visa att alla 
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länder och ämnen har ett lika stort värde och att sättet länderna representeras på inom 
klassifikationen beror på hur de som har makten över systemen resonerar.  

9.2.3 Kunskapsobjekten 

Forskningsobjektet i Power to Name –  tecken på särbehandling av de marginaliserade 

Ett av Power to Name:s syften är att uppmärksamma läsaren på olika företeelser i 
Deweys DDC och Cutters Rules for a Printed Dictionary Catalogue genom att närläsa 
och kommentera dem. Grunden för texten är problematiken kring att skapa (naming) 
dokumentsurrogat. Olson anser att skaparen av surrogat är i maktposition eftersom 
denne i processen påverkar åtkomsten av dokument för användarna. Centralt för Olson 
är att poängtera namngivningsprocessens subjektivitet och selektivitet. Olson stödjer sig 
här på diverse språkfilosofer och konstaterar även att känslor och personlighet påverkar 
vårt användande av språket och att detta därmed gäller även vid ämnesrepresentation. 
Vidare redogörs för problem av rent teknisk karaktär angående kontrollerade 
vokabulärer. Dessa identifieras enligt följande: den begränsade vokabulären utformad 
av indexeraren, gör att det bara får förekomma en term för varje koncept och strukturen 
som anger relation mellan koncepten. Olson menar att aspekter av ovannämnda karaktär 
gör att ett universellt klassifikationsspråk som passar alla därför är omöjligt.242 
Problemets grund kan formuleras med frågan Vem har makten att namnge? Svaret är i 
förlängningen allmänheten och mainstreamkulturen enligt Dewey och Cutter.  
 
Olson tycks även vilja göra läsaren uppmärksam på den makt indexeraren har över 
systemet och i förlängningen dess användare. Särskild vikt lägger Olson vid att betona 
vad detta får för konsekvenser för användare tillhörande mer marginaliserade grupper. 
Framförallt är det maktrelationer som är intressanta för feministisk forskning som är av 
intresse. Även andra grupper, som är diskriminerade eller marginaliserade pga. av 
exempelvis sexualitet, uppmärksammas. Viljan att poängtera det speciella och 
utmärkande, i det här fallet de marginaliserade användarnas situation i den 
bibliografiska världen, är av typisk ståndpunktsepistemologisk karaktär.   
 
Ett centralt problem som är föremål för stadium i Olsons text, är hur marginaliserade 
samhällsgrupper omnämns i klassifikationssystem och ämnesordslistor samt hur dessa 
grupper diskrimineras därvidlag. Nedan följer ett kommenterat urval av tecken på 
särbehandling av diverse marginaliserade grupper och ämnen vilka Olson 
uppmärksammar i Power to Name. Olson menar att dessa grupper drabbas 
oproportionerligt hårt av problemen med namngivning och de fundamentala teorierna i 
ämnesrepresentation, såsom kravet på universalitet.243  
 
Tidigare i uppsatsen har det nämnts att Olson ser problem med marginaliserade 
användargrupper och ämnen på två plan; ett rent tekniskt: exempelvis 
klassifikationsteoretiskt. Dock uppmärksammar hon även sociala problem som detta 
kan leda till. Lesbiska kvinnor tittar exempelvis ofta i böcker då deras läggning är på 
väg att bli offentligt känd och använder då kanske hellre katalogen för att slippa att 
fråga en bibliotekarie.244 Ett exempel på detta problems förlängning är Cutters åsikt om 
att det är genren och inte innehållet i litteraturen som är det viktiga. Enligt Olson leder 
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detta till att lesbiska kvinnor inte kan söka upp skönlitteratur som relaterar till dem 
själva. Detta är ett i raden exempel på hur olika samhällsgrupper missgynnas inom 
ämnesrepresentationen.     
 
Ett annat problem som Olson ser är det faktum att grupper eller ämnen som kan behöva 
olik behandling i jämförelse med andra, kan tvingas behandlas på ett likadant sätt för att 
passas in i systemet.245 Detta resonemang säger alltså att det ibland kan vara nödvändigt 
att särskilja och betona skillnaderna mellan ämnen och grupper snarare än att behandla 
lika och därmed ignorera ämnet eller gruppen. Resonemanget ovan kan tolkas som ett 
ståndpunktsepistemologiskt ut talande. Dels eftersom det uppmärksammar problem i 
maktrelationer till marginaliserade användare, och dels för att Olson tydligt vill betona 
och ser ett värde i skillnaderna både bibliografiskt och socialt.  

9.2.4 Forskningsmetodik 

Power to Name har ett tydligt kritiskt anspråk. Monografin kan ses som ett verk i kritisk 
klassifikation. Denna metod har nämnts tidigare i uppsatsen i kapitlet om 
kunskapsteorier och KO i samband med postmodernismen (avsnitt 5.1.3), samt i 
inledningen till detta kapitel. I sammanhanget har det då framkommit att metoder av 
den här typen sällan producerar egna system utan nöjer sig med att kritisera de redan 
existerande. Olson skiljer sig dock något lite därifrån i och med det faktum att det sista 
kapitlet i Power to Name – Toward Eccentric Techniques – presenterar ett antal förslag 
till lösningar på de problem hon uppmärksammar.  
 
Olsons ansats är inte att studera klassifikationsteorin i sig: [w]hile theoretical insights 
have come into my discussion, they have not been the focus /…/”,246 utan snarare att 
kommentera och kritisera Dewey och Cutter.  
 
En skillnad Power to Name uppvisar gentemot de andra texterna som vi har studerat är 
att denna explicit uttrycker metodvalet. Detta har att göra med att Olson gör en läsning 
av redan existerande klassifikationssystem i stället för att skapa ett nytt. I Power to 
Name är det, som känt, tal om en hermeneutisk ansats, en slags textanalys eller kritisk 
läsning av några redan existerande texter. Hon använder sig dessutom av flera andra 
redan existerande texter i sin argumentering. Urvalet av dessa texter är högst personligt. 
Ett exempel på detta är, när hon i kapitel fem, plockar ut ett antal texter för att 
undersöka systemens möjlighet att klassificera dem på ett rättvisande sätt. Texternas 
ämnesområden är här tydligt utvalda för att visa på Olsons intresseområden – i det här 
fallet kvinnor av olika ursprung, klass och hudfärg. De problem som dessa texter skulle 
kunna stöta på kan teoretiskt kanske gälla även för texter inom mikrobiologi eller idrott. 
Olson är dock inte intresserad av att göra en läsning av systemen i stort utan vill göra en 
läsning av de problem hon själv intresserar sig för. Detta faktum kan ge ett intryck av att 
författaren är mer intresserad av politik än ämnesrepresentation. Kritik mot Olson skulle 
kunna formuleras utifrån det faktum att hon väljer intresseområden, som allmänheten 
kanske inte är intresserad av och därmed bortser från en stor del av de användare och 
yrkespersoner, som är nöjda med klassifikationssystemet.  Skillnaden mellan Dewey 
och Cutter samt Olson är dock att hon inte hyser några anspråk på att vara neutral.  
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I selected eleven books discussed here before I saw their catalogue records. They were simply 
books readily available and about women and otherness. Books I was willing to read. Books 
that looked to me like they would be of interest to many women and feminists. I found them on 
the shelves of a bookstore. Would I have found them in a library catalogue? It is not certain.247 

 
Citatet visar på det personliga intresset i Olsons urval: ”Books I was willing to read” 
och hur frågan som skall undersökas kommer därur. 
 
Denna kritiska och av personliga ståndpunkter färgade forskningsmetodik, leder i 
Olsons fall, fram till ett antal åsikter om hur hon själv anser att flera av de spörsmål som 
hon kritiserar skulle kunna ha behandlats på ett annat sätt. Några av dessa åsikter tar vi 
upp i avsnittet nedan. 

Olsons förslag på förbättringar  

Bokens sista kapitel – Toward Eccentric Techniques – kan ses som en sammanfattning 
av allt det som Olson kommit fram till i tidigare kapitel. I detta kapitel presenteras 
konkreta klassifikationsteoretiska förslag på hur problem som tidigare nämnts i skriften 
skall lösas.  
 
Det faktum att Olson använt sig av ordet toward i kapitelrubriken förklarar hon med att 
ordet indikerar att man är på väg någonstans, men inte nödvändigtvis att man kommer 
att komma fram. Detta förklarar Olson med att hon inte tror att hennes idéer kan bli 
allmänt gällande i framtiden, då detta vore att falskeligen anse att hon kommit fram till 
sanningen. Olson deklarerar till och med att hon inte hoppas att hennes förslag skall 
tolkas som universella sanningar då detta vore att falla i samma fälla som de texter hon 
själv undersökt.248 Begreppet toward används alltså här för att uttrycka en viss 
kunskapssyn – en kunskapssyn som uppenbarligen inte tror på några eviga sanningar 
utan i stället ett evigt ifrågasättande – även av de egna åsikterna.   
 
Även valet av ordet eccentric förklaras av Olson och kan även det tolkas som en 
manifestation av författarens kunskapssyn. Olson förklarar valet av eccentric med att 
begreppet indikerar att det är systemets gränser och inte dess centrala del som 
undersöks.249 Det är med andra ord de marginaliserade grupperna och ämnena, snarare 
än de väletablerade och allmänna som är av intresse. Detta är resonemang som sänder ut 
tydliga ståndpunktsepistemologiska signaler. Här är det individuellt utvalda, 
utmärkande och speciella fenomen som studeras, snarare än ett försök till att ge någon 
slags helhetsbild av de undersökta klassifikationssystemen. 
 
Det tredje ordet – Techniques – säger även det något om Olsons syn på kunskap. Olson 
vill att ordet skall beskriva appliceringen av teori till praktik. Hon påpekar även att en 
technique inte är universell, utan ger ett mer vardagligt intryck, men att det även är ett 
redskap för att prestera något, i det här fallet ämnesrepresentation. 250 
 
Olson är alltså till den grad intresserad av att deklarera sin kunskapssyn och att 
ifrågasätta universella sanningar att hon väljer sin vokabulär därefter. Hon är dessutom 
villig att förklara varför hon valt dessa begrepp för att undvika misstolkningar. 
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Vad har då Olson för förslag på förbättringar i systemen för att de marginaliserade 
användarna skall få komma till uttryck och rättvisa i högre grad?   
 
Olson betonar här vikten av att låta de andra (the other) tala för sig själva; att systemen 
måste innehålla plats för deras makt att konstruera, definiera och tala för deras egna 
intressen. Detta skall inte göras genom att ge all makt exklusivt till marginaliserade 
användare. I stället är det upp till de som redan arbetar med informationssystem att 
skapa möjligheter för dessa gruppers makt att komma fram.251 Olson inser även att det 
är komplicerat att få in biblioteksanvändares röster i utformanden av system. För att 
komma runt detta problem föreslår hon någon form av hypertextmöjlighet som kan 
skapa kommunikation mellan olika objekt i databaser. Det skall även finnas möjlighet 
för användare att skapa sådana sökvägar, som andra användare senare skulle kunna ta 
del av och använda för att komma åt dokument.252  
 
Intressant med ovanstående resonemang är det faktum att Olson ansluter sig till teorier 
angående den tekniska utvecklingens möjligheter att skapa bättre, och i det här fallet en 
mer rättvis, ämnesrepresentation i framtiden. Att sådana tankar förekommer har tidigare 
nämnts i avsnittet om ämnets kunskapsteoretiska utveckling. Intressant är även det 
ifrågasättande Olson har angående sitt eget förslag. Ett citat av poeten och författaren 
Audre Lorde används här för att beskriva problematiken. Kontentan av detta citat är att 
man inte kan besegra mästarna med mästarnas egna vapen, i det här fallet tekniken,  
som Olson förknippar med maskulinitet i det västerländska samhället. Olson kommer 
dock fram till att hennes mål inte är att besegra de redan existerande systemen, utan 
blott att utveckla dem. 253 
 
Samtidigt som Olson själv inte kan ses, eller ens verkar vilja göra anspråk på att vara en 
helt objektiv forskare, kritiserar hon andras grad av objektivitet. Det verkar alltså 
godtagbart att i viss forskning vara subjektiv och i annan inte. I citatet nedan kritiserar 
hon Dewey i det sammanhanget.  
 

Since naming is a function of language, ”mere” language does have a relationship to what is 
real. Certainly, as soon as Dewey names subject “true” because of their usefulness to students 
of a particular discipline, he is stepping over the limit from objectivity into viewpoint /…/ 254 

 
Till Olsons försvar måste dock nämnas att det i flera fall i Power to Name är texter som 
hyser ett objektivt anspråk, likt Deweys, som undersöks och kommenteras. Dessa kan 
vara klassifikationssystem, vars syfte är att täcka all kunskap och därmed vara neutrala. 
Detta anspråk väcker inte Olson. Problemet i motsägelsen kvarstår dock, dvs. vem har 
rätt att vara subjektiv? Vilka åsikter har man rätt att uttala sig om och på vilka grunder? 
Dessa frågor är kanske mer intressanta att titta på ur ett övergripande perspektiv av 
ståndpunktsepistemologin. Om Power to Name står det dock klart att det är de 
marginaliserade användarnas åsikter och ämnen, som i en högre grad får komma till 
uttryck och detta för att Olson är intresserad av dessa grupper och maktkampen dem 
emellan. 
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9.2.5 Språksyn 

Olson verkar inte göra någon skarp distinktion mellan å ena sidan ett naturligt och ett 
formellt bibliografiskt språk å den andra. Språket är i Olsons ögon i mångt och mycket 
en maktfaktor, i relation till vem som har rätt att sätta namn på ting och företeelser – 
”/…/ language describing information is governed by authority.”255 Olson är dock inte 
alltid tydlig med hennes syn på språket. För en positionering av Olsson krävs ofta en 
tolkning av det som hon säger om Dewey och Cutter, och att man därifrån drar 
slutsatser om henne själv. I Power to Name uppmärksammas frågor som språkets 
subjektiva natur och känsloladdat språk. Det senare är ett ofta återkommande tema i 
framställningen. 
 
Olson ägnar stort utrymme åt att kommentera och kritisera Deweys och Cutters 
universalistiska uppfattningar om språket. Enligt Dewey krävs ett universellt 
bibliografiskt språk för att undvika förvirring (confusion). Olson tolkar Dewey som att 
han anser att språklig diversifiering skapar förvirring i och med de skillnader i 
språkanvändningen som ett differentierat språkbruk medför. Olson skriver att Dewey 
”/…/ seeks to impose onto information a logical universal language – classification.”256 
 

While Cutter’s universal language is a well-established construction, the knowledge that it is 
not the natural or innate way of linking people and information means that it is also not the 
only way. There is room for change and change may be more accommodating to the 
margins.257 

 
Av detta framgår att Olson anser att Cutters universella språk är konstruerat och 
onaturligt. Dock kan det invändas att hon själv företräder en konstruktivistisk syn på 
världen, kunskapen och språket. I Olsons pragmatiska, tillika konstruktivistiska 
språksyn, är diversifiering och förändring inte något som ses som problematiskt. Likaså 
framträder relativistiska tendenser, i det att språket får mening och konstrueras, i och 
med våra subjektiva erfarenheter: ”[e]ach of us names reality according to our own 
vision of the world built on past meanings in our own experience. Each of us creates our 
own structure through naming.”258 Detta torde vara något som dagens 
klassifikationssystem inte kan tillgodose.   

Begrepp 

Centrala begrepp för Olson är makt, universalitet, allmänhet (the public) och i motsats 
till dessa marginalisering och mångfald (diversity). Dessa begrepp används på ett sätt 
som stämmer väl överens med ståndpunktsepistemologiska ideal om att blotta 
maktpositioner och lyfta fram marginaliserade ämnesområden.  
 
Detta blir än mer tydligt och intressant om man tittar på vilka andra begrepp dessa 
sammankopplas med. Det som tydligast argumenterar för att ovanstående resonemang 
är av värde är det faktum att allmänheten kopplas ihop med ordet tyranni (tyranny) på 
ett flertal ställen.  259 Ordet är givetvis oerhört laddat och används troligen av Olson för 
att beskriva mer marginaliserade gruppers upplevelse av hopplöshet och allmänhetens 
ignorans. Vad är då denna allmänhetens tyranni? Det torde vara majoritetens rätt att 
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bestämma – det som vi vanligen benämner demokrati. Om denna tyranni är så 
betydelsefull för Olson – vad är då hennes alternativ – en minoriteternas diktatur? En 
annan problematik som Olson inte tar upp till diskussion är hur långt hon är beredd att 
gå, beträffande vilka minoritetsintressen som skall tillgodoses. För att hårdra det kan 
man kanske säga att kriminella tillhör en marginaliserad minoritet. Skall man då 
underlätta för dessa att utföra sina handlingar, genom att tillgodose deras 
informationsbehov? Dessa frågor har Olson att ta ställning till. Å andra sidan hyser inte 
ståndpunktsepistemologin några krav på neutralitet. Snarare idealiserar den att forskaren 
betonar sina karakteristiska åsikter. Därmed är det alltså svårt att kritisera Olson för att 
hon inte resonerar kring frågor likt den ovanstående, då det ligger i den 
ståndpunktsepistemologiska naturen att intressera sig för, och betona de egna åsikterna.   

Det (o)universella språket 

Ett problem för ett universellt språk eller klassifikationssystem är det faktum att det 
alltid kommer att finnas synonymer att välja mellan för att beskriva en företeelse. Olson 
kallar även här valet en konstruktion.  
 

Calling something by one name rather than another – choosing between synonyms – will 
contribute to its construction. Cutter advocates choosing names on the basis of common 
usage. What is common is public according to the OED [Oxford English Dictionary].260  

 
Intressant med ovanstående citat är Olsons val av begreppet construction. Detta antyder 
en konstruktivistisk verklighetsuppfattning (i det här fallet om sanningen angående 
vilken av två termer som kan beskriva ett objekt bäst), eller i alla fall ett ifrågasättande 
av att verkligheten är någonting som finns objektivt. Citatet säger även att Cutter tror att 
allmänheten sitter inne med svaret angående vilken synonym som bör användas. Detta 
motsäger sig Olson på flera ställen indirekt då hon kritiserar DDC:s och OED:s förmåga 
att ta tillvara på marginaliserade intresseområden. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att 
Olson anser verkligheten och kunskapen vara konstruerade och att hon därför anser det 
viktigt att lyfta fram marginaliserade användare och utföra en dekonstruktion. Detta kan 
ses på flera ställen i Power to Name. 
 

The difficulty of accustoming the public to inversion is similar to the difficulty of accustoming 
the public rule of specificity. The public commonly searches for more general subjects than 
they actually want. 261 

 
Citatet ovan har en nästan uppläxande ton till allmänheten. Olson påstår det vara svårt 
att vänja dem vid vissa bibliografiska principer. Dessutom anklagar hon allmänheten för 
att leta efter andra saker än de egentligen vill ha. Vad är det då för svar som Olson sitter 
inne med, som allmänheten uppenbarligen inte förstått? Troligen är det även här tal om 
det faktum att Olson uppfattar att allmänheten nöjer sig med en konstruerad verklighet 
som passar dem, men som egentligen inte finns.  
 
Olson anser även hierarkierna i klassifikationssystemen vara konstruerade. Olsons 
kunskapssyn gör att det finns anledning att tro att hon inte anser att det finns någon 
given bredare klass, blott en konstruerad. Principerna för dessa konstruerade hierarkier 
leder dessutom i förlängningen till att smala ämnen utelämnas för att hierarkierna inte 
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skall svämma över.262 Ett tydligt exempel på där hierarkier kan tolkas som laddade är 
Olsons exempel ur Library of Congress Subject Headings (LCSH) där Women är en 
relaterad term, underordnad Man. Detta ser Olson som ett tecken på att normen för 
LCSH är män. 263 Olson pekar alltså här på ett spörsmål inom klassifikationsteori som 
kan få politiska konsekvenser.  
 
Ovanstående är dock knappast ett problem som endast berör ämnesrepresentationen, 
utan är ett samhälleligt problem som utvecklats under en lång period. Det kan finnas 
anledning att ifrågasätta varför denna typ av forskning koncentrerar sig på sociala 
problem i ett klassifikationssystem. Klassifikationssystem är trots allt intressant för 
relativt få människor, och dokumentet har inte som primärt syfte att beskriva samhället. 
Olsons poäng torde dock vara att samhällets normer påverkar människor och även att 
klassifikationssystem kan få sociala konsekvenser – en allmänhetens onda cirkel. 
 
Den enligt Olson konstruerade universaliteten får konsekvenser inte bara på ett 
bibliografiskt utan också på ett socialt plan. Hon gör bland annat en jämförelse mellan 
böcker som inte passar in i universella system och likställer dem med personer som inte 
passar in på allmänhetens normer.264  

9.2.6 Kunskapssubjektens roller  

Forskaren inom den pragmatiska diskursen är en individ med personliga åsikter som 
denne inte är rädd att dela med sig av. Detta kan få konsekvensen att forskningen blir 
subjektiv och att forskaren eller kunskapssubjektens personlighet därmed märks 
tydligare än inom andra diskurser.  
 
I Power to Name står studiet av diskriminering av marginaliserade grupper i olika 
former av kunskapsorganisation i centrum. Olson menar att diskriminering i 
klassifikation kan ske bara i och med det faktum att man väljer den ena synonymen 
framför den andra. Klassificerarna kan omöjligen undvika alla former av personliga 
åsikter. Eftersom Olson anser att blott en synonym framför en annan kan vara 
diskriminerande står det klart vilken makt Olson anser att de olika kunskapssubjekten 
besitter.  
 
Olsons kamp mot diskriminering av marginaliserade grupper får även konsekvenser för 
den subjektiva forskaren som förespråkas inom diskursen. De grupper som Olson väljer 
att uppmärksamma utses givetvis utifrån ett subjektivt val. Detta är Olson medveten om. 
 

The Power to Name is intended for two audiences /…/ The first may be those who develop 
subject representation schemes for a wide range of purposes and those who apply those 
schemes /…/ The second group are likely to be feminist, poststructural and postcolonial 
theorists who explore the construction of meaning.265 

 
Olson identifierar här två tänkbara läsare, dels läsare med intresse för 
kunskapsorganisation, dels läsare med politiska intressen. Olson anser alltså att hon som 
forskare är så personlig att hennes böcker inte nödvändigtvis passar för alla inom ämnet. 
Eftersom kunskapssubjekten är subjektiva i sina framställningar får de alltså 
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263 Ibid., s. 151. 
264 Ibid., s. 91. 
265 Ibid., s. ix. 
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konsekvenser för vilka som har intresse av att ta del av kunskapen i fråga. Detta är 
visserligen inte något som är unikt för diskursen. Dock är viljan att skriva för en viss del 
av sfären typisk för den ståndpunktsepistemologiska epistemologin. 

9.3 Kommentaren 

Då Olson har en uttalat hermeneutisk ansats, blir kommentaren central för hennes 
metod. Detta hänger samman med att Olson inte börjar från grunden, till skillnad från 
exempelvis Ranganathan. Forskningsobjekten är med andra ord redan existerande 
texter. Både Deweys och Cutters uppfattningar ges genomgående stort utrymme i 
Power to Name. Hela verket kretsar kring tolkningar av deras syn på 
ämnesrepresentation och hur de har namngivit olika företeelser och fenomen. Det tredje 
kapit let innehåller en upprepning av samma tema – en omläsning av Cutter och Dewey 
för att upptäcka innebörder som inte framkommit explicit i Rules for a Dictionary 
Catalog samt Deweys förord till DDC. Metoden för omläsningen av de bägge bygger på 
en slags upprepningsteknik (iteration) – ”[t]he technique of iteration as employed here 
involves taking classic disciplinary text and rereading or re-articulating it in light of 
recognized definitions.”266 
 
Olson bygger sin upprepningsteknik på Jaques Derridas tolkning av ordet iterability. 
Det latinska iter identifieras med igen/åter och relaterar detta till itera – ett ord på 
sanskrit som betyder annat/annan. Ordet iterability får således betydelsen av ren 
upprepning, men också av förändring.267 ”That is, by rearticulating a text in a different 
context any absolute meaning of the text is denied, but interpretations, changes and 
innovations are revealed.” Meningen med denna teknik blir då, enligt Olson, att 
omtolka Dewey och Cutter och avslöja nya innebörder i deras texter.  
 
Återläsningen sker med hjälp av OED. Med metoden kommer ord ur DDC och Rules att 
plockas ut ur sina sammanhang (t.ex. ordet public) och tolkas i ljuset av hur OED 
förklarar dess innebörd, för att ge dem en förändrad betydelse.268 Resultatet blir: ”[t]he 
effect on Cutters and Deweys texts is to throw the hierarchy of universality over 
diversity off balance.”269 Här säger Olson rakt ut att effekten av denna återläsning blir 
att slå innebörden över ända. Man kan fråga sig om metoden är rättvis mot texterna. Är 
det eftersträvansvärt att rycka textfragment ur sitt sammanhang och ge dem en ny 
innebörd? På Deweys och Cutters tid, och i deras kontext, hade dessa ord en delvis 
annorlunda betydelse än de har idag, Olson skriver uttryckligen ”different context”. Att 
rycka bort och omvandla dessa ord är kanske en väl hård behandling. Kritiken träffar då 
egentligen inte Dewey och Cutter, utan snarare den samtid som använder sig av dessa 
system okritiskt. 
 
”These standards and applications are iterations of Cutters and Deweys principles. 
Overtly they enact the replication of iter, but as we look beneath the surface we will see 
the hidden other of itara.”270 Detta citat visar på jakten på en dold innebörd eller 
”skatt”, för att tala med Foucault. Detta sökande är centralt för Olson. 

                                                 
266 Olson 2002. Power to name , s. 63. 
267 Ibid., s. 63f. 
268 Ibid., s. 65. 
269 Ibid. 
270 Ibid., s. 141. 
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9.4 Förbudet 

Det tydligaste förbudet inom diskursen är troligen förbudet mot att generalisera och 
därmed undvika det specifika hos diverse företeelser. Olson är påtagligt kritisk mot hur 
de klassificerare som befinner sig i maktposition väljer att behandla marginaliserade 
grupper och ämnen. Bakomliggande detta förbud kan man skymta en politisk tanke: alla 
människors (och ämnens) lika värde. 
 
Namngivningsproblematiken i stort och i synnerhet problematiken med namngivning av 
marginaliserade grupper, leder till ett relaterat förbud inom diskursen. Olson menar att 
försök till att inordna de marginaliserade i vanliga sammanhang tenderar att resultera i 
en likriktning, som får de marginaliserade grupperna att ignoreras. Olson vill i stället 
betona det specifika och det finns därmed ett förbud mot likriktning i syfte att inordna 
svårdefinierade företeelser.  
 
I bakgrunden för denna namngivningsproblematik finns ett än mer övergripande förbud 
– förbudet mot objektiva sanningar. Olsons tankar inom detta område härstammar från 
en postmodernistisk tradition som ifrågasätter eviga sanningar. I något fall går det dock 
att tolka in en motsägelse till detta i Olsons text – vilket kommer att utredas nedan. 
Förbudet mot likriktning och generalisering har alltså ett subjektivistiskt tankesätt i 
bakgrunden, och dessutom en tvekan inför ett konstruerat språk. Detta leder till en vilja 
att betona vissa fenomen extra, så att dessa inte skall falla i glömska. Med andra ord blir 
motståndet mot denna universalitet och likriktning självt en slags universell princip, 
vilket gör att Olson trampar i en logisk rävsax. 
 
Rent klassifikationsteoretiskt leder inte denna namngivningsproblematik till några 
konkreta förbud. Däremot finns det stark kritik hos Olson av hur 
klassifikationssystemen ser ut. Olson verkar vara på det klara med de problem som 
finns, kanske har hon accepterat dem. Återigen är det Olsons tvekan inför en objektiv 
sanning, som ligger bakom hennes tankar och som resulterar i en anda om att göra det 
bästa av en situation som dock aldrig kan bli perfekt. Hon betonar även att Power to 
Name inte är skriven för att stjälpa andra klassifikationssystem utan snarare för att 
hjälpa dem. Vi anser det vara viktigt att betona detta, då det tydligt kritiska anspråket i 
Power to Name annars lätt kan tolkas som att det inom diskursen finns förbud mot allt 
som har med de etablerade klassifikationssystemen att göra.  
 
Vid sidan av klassifikationsteori söker Olson även svar på sociala problem kopplade till 
ämnet. När det gäller de sociala och politiska aspekterna av Olsons text är det inte svårt 
att hitta förbud. Power to Name är influerad av kanske framförallt feministiska idéer, 
vilket även Olson poängterar i inledningen av texten. Dessa feministiska tankar bygger 
på vissa fundamentala åsikter om hur människor är. Dessa fundament skiljer sig från 
Olsons i övrigt subjektivistiska kunskapssyn och detta gör att förbud inte är svåra att 
hitta. Förbuden är här, som sagt, av social art men det är dessa sociala aspekter som 
tycks influera Olson till teorier inom klassifikation. Förbuden av feministisk art handlar 
om förbud mot förutfattade meningar och generaliseringar angående individer. Den 
sociala aspektens förbud kommunicerar alltså även det med de ovannämnda förbuden.  
 
Sammanfattningsvis kan man ringa in ovannämnda förbud till ett förbud mot en 
maktposition, exempelvis klassificeraren och hur denna väljer att namnge dokument, ett 
förbud mot allmänhetens universalitet. Olsons förbud vänder sig dock inte mot den 
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enskilde klassificeraren utan ser det hela ur ett större perspektiv där sociala aspekter 
påverkar vårt sätt att se på människan (och i någon mån språket). Detta resulterar i 
förslag på olika individanpassade lösningar. Detta centrala förbud i Power to Name 
tycks alltså vara en centralisering av makten, i någon mån den samhälleliga makten och 
i allra högsta grad, som titeln anslår, makten att namnge.   

9.5 Ritualen 

Inom diskursen finns en vilja att betona de egna åsikterna på ett tydligt sätt. Detta skiljer 
sig i jämförelse med många andra epistemologiska riktningar som sätter värde på en så 
objektiv forskning som möjligt. I Power to Name är exempelvis Olson helt öppen med 
sina politiska åsikter och ibland även sina vetenskapsteoretiska. Beteendet inom 
diskursen ger därför ett helt annat utrymme för forskaren att uttrycka sin egen 
personliga övertygelse. Detta kan givetvis vara både positivt i vissa situationer och 
negativt i andra – då forskarens objektivitet kan ifrågasättas. Detta är dock ett 
utomdiskursligt problem, då betonandet av det personliga och det speciella tycks vara 
centralt inom den aktuella diskursen.  
 
Vilka som får komma till tals inom diskursen kan vara svårdefinierat. Detta har att göra 
med det ovanstående nämnda idealet om att betona personliga åsikter, samtidigt som det 
inom diskursen inte finns några givna åsikter som den måste beledsagas av. Ett kritiskt 
anspråk finns dock givet som ett av diskursens utmärkande drag. Detta resulterar ofta i 
ett intresse för spörsmål som är utanför den rådande normen. I Olsons fall, i Power to 
Name, tar sig detta uttryck i ett intresse för marginaliserade grupper inom 
ämnesrepresentation. Hennes kritik är av främst feministisk art, men tar sig uttryck i 
intresset för flera olika grupper, som Olson anser missgynnas i den borgerliga 
likriktningen.  
 
Samtidigt som Olson ger intrycket av att vara personlig och uttrycka sina egna 
ståndpunkter så använder hon sig genom hela texten av ett stort antal referenser. Detta 
ger kanske ett intryck av motsägelse. De referenser och citat som Olson använder sig 
av, och det sätt hon använder dem på, är dock av en annan karaktär än i många andra 
vetenskapliga texter. Detta har dels att göra med att Olson väcker anspråk på att vara en 
forskare som är intressant även för individer som inte studerar ämnesrepresentation. 
Dels tycks även referenserna fylla funktionen att ge texten och författaren ett personligt 
uttryck. 
 
I Power to Name är referensernas syfte inte alltid att fylla en rent vetenskaplig funktion, 
dvs. understödja ett argument i den vetenskapliga kontexten. Olson använder ibland 
referenserna på ett sätt som ger intrycket av att hon demonstrerar ett rent personligt 
intresse. Exempelvis använder hon sig av den skönlitterära författaren Virginia Woolf i 
problempresentationen – och ställer sig frågan: Vad kunde Virginia Woolf förvänta sig 
av bibliotekskatalogen? Ett annat exempel på en, kan tyckas omotiverad, personlig 
markering från Olsons sida är den som nämndes i avsnittet Forskningsmetodik (9.2.4.). 
Urvalsmetoden hon använde i sin studie byggde på att hon valde ut böcker som hon 
själv skulle kunna tänka sig att läsa. Denna markering är omotiverad eftersom böckerna 
tycks vara helt i linje med studien i övrigt. Det torde alltså handla om en personlig 
markering av ståndpunkt från författaren.  
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Den centrala ritualen som kan uttydas från Power to Name tycks således vara ett 
ritualiserande av möjligheten för forskaren att vara personlig och subjektiv. Det verkar 
troligt att denna företeelse i sig är någon form av markering mot andra epistemologier 
där döljandet av den egna personen i förmån för objektiviteten är rådande praxis. 

9.6 Sammanfattning 

Följande två rader bör betraktas som ett nyckelcitat för den pragmatiska diskursen. Här 
handlar det inte om att avläsa verkligheten, utan snarare om ett diskursivt skapande. 
 
}Library classification is not a ’mimetic representation’ that copies a universal reality, 
it is a construction shaped by specific discourses.~ 271 
 
Punktlistan visar på de viktigaste resultaten: 
q Verkligheten framstår som konstruerad och subjektiv. 
q Forskaren själv står i förgrunden och betonar sina personliga åsikter. 
q Forskaren har ett socialt patos och ett uppdrag att uppmärksamma skevheter i 

exempelvis klassifikationssystem. 
q Forskaren är ett språkrör för marginaliserade samhällsgrupper och minoriteter. 
q Förespråkar emotioner som kunskapsförmedlare – degraderar förnuftet. 
q Kritisk, dekonstruktiv, hermeneutisk ansats – tolkar existerande vetenskapligt stoff. 

Bygger på tolkning av allmänt vedertagna texter, t.ex. Cutters Rules, som modifieras 
för att extrahera en dold mening. 

q Det bibliografiska språket är icke-universellt. Språket är föränderligt, diversifierat 
och kontextberoende. 

q Ideologiskt färgad forskning. Influenser från feminism, marxism och 
poststrukturalism. 

q Kretsar kring maktrelationer och politisk retorik. 
q Förbjuder generaliseringar, universalitet, likriktning och objektiva sanningar.  
q Ritualiserar forskarens subjektivitet och personlighet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
271 Olson 2002. Power to name , s. 168. 
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10 Slutdiskussion 

I uppsatsen har kunskapsteorier inom KO behandlats såväl historiskt som tematiskt. Tre 
epistemologiska riktningar har dessutom analyserats i form av diskurser. Detta har lett 
till kunskap om KO:s epistemologiska riktningar på en rad olika plan. Denna 
slutdiskussion fungerar som en analyserande sammanfattning av vad vi kommit fram till 
i uppsatsen.  
 
I detta kapitel återkopplar vi även till analysen av de tre diskurserna. Denna 
återkoppling avser att tala om vad analysmaterialet för de tre diskurserna har sagt om 
förhållandet mellan diskurserna, samt något om den framtida utvecklingen inom KO:s 
epistemologiska sfär. 
 
Vi vill dessutom återkoppla till Foucaults utestängningsprocedurer samt Hjørlands 
modell. Återkopplingen till Foucault fokuserar på en utvärdering av vår egen 
tillämpning av metoden, samt hur denna tillämpning skulle kunna utvecklas i framtida 
studier. Återbesöket hos Hjørland presenterar först aspekter av vad som är möjligt att 
utvärdera i hans modell på basis av den utförda diskursanalysen. Därefter följer 
utvärderingen av modellen utifrån vårt empiriska material där vi också vill ge vår egen 
syn på KO:s aktuella epistemologiska läge. 

10.1 Återkoppling till analysen av de tre diskurserna 

10.1.1 Förhållandena mellan epistemologierna och dess forskningsobjekt 

B&I är en mångfacetterad disciplin. Detta märks inte minst när man ser närmare på 
några av de kunskapsteoretiska ideal som är rådande inom ämnet. Vad som 
framkommer är att olika epistemologiska positioner är inriktade mot skilda 
forskningsområden och därför är konkurrensen mellan de olika epistemologierna i vissa 
fall svår att hitta. Med andra ord verkar de olika epistemologiska riktningarna i hög grad 
inrikta sig på olika forskningsområden inom KO. Trots detta konkurrerar 
epistemologierna i någon mån med varandra. Exempelvis inom klassifikationsforskning 
kan vi konstatera spänningar mellan traditionellt rationalistiska ideal och 
ståndpunktsepistemologiska alternativ.  
 
Efter vår analys framträder en rad problemområden med nya frågor. Är resultaten 
symptom på en allmän trend inom KO? Eller med andra ord – ser varje epistemologisk 
position inom KO med nödvändighet ut på det sätt som framkommit av analysen? Det 
förefaller rimligt och högst sannolikt att anta att rationalismen, med sin deduktiva metod 
och aprioriska natur, passar väl för utvecklingen av principer för tesauruskonstruktion 
och konstruktion av klassifikationssystem. Den empiristiska positionen återfinns främst 
inom KO-discipliner som är kvantifierbara, t.ex. studier av informationssystems 
återvinningseffektivitet inom ramen för IR-forskningen, citeringsanalys inom 
bibliometrin etc. Den pragmatiska eller ståndpunktsepistemologiska positionen tycks 
främst återfinnas då man på ett eller annat vis studerar och kritiserar redan befintlig KO-
forskning, t.ex. när Hope Olson kritiserar Dewey-systemet utifrån ett feministiskt 
perspektiv. 
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Med dessa resonemang vill vi visa att KO-forskningen inom respektive position äger 
rum på olika nivåer. Vid studiet av de tre diskurserna uppträder något som vi skulle 
kunna kalla primär, sekundär och tertiär KO-forskning. Ranganathan, som med ett 
rationalistiskt synsätt lägger grunden för det facetterade klassifikationssystemets 
principer, kan sägas ägna sig åt primär KO-forskning. På motsvarande sätt kan vi 
betrakta KO-forskning utifrån en empiristisk position, såsom sekundär. Detta kan 
exempelvis ske, som i fallet med Sparck Jones, när hon utvärderar den automatiska 
klassifikationens (den automatiska klassifikationens grammatik och semantik studeras 
från primär nivå.) inverkan på recall-nivåerna. Likaså kan den pragmatiska positionen 
betecknas som representativ för tertiär KO-forskning, t.ex. när Olson utför en 
hermeneutisk studie av DDC. Principerna för klassifikationssystemet grundläggs på 
nivå ett, systemet konstrueras på nivå två, och kritiseras på nivå tre. 
 
Är det möjligt att bedriva KO-forskning på primär nivå utanför en rationalistisk 
position? Detta torde svårligen låta sig göras. Om vi exempelvis betraktar Yahoo!s 
ämneskatalog på webben som ett klassifikationssystem, kan vi invända att katalogen 
inte är konstruerad utifrån en rationalistisk grundtanke, utan snarare för ändamålet att 
Yahoo! skall inbringa så stor vinst som möjligt. Må så vara, men själva principerna för 
ämnesindelning, syntax och semantik, torde vara gjorda utifrån rationalistiska principer. 
 
På motsvarande sätt kan vi ställa frågan om det på hermeneutisk väg skulle vara möjligt 
att konstruera ett klassifikationssystem. Detta är säkerligen möjligt, men det kan 
naturligtvis inte bli tal om primär KO-forskning, eftersom begreppet hermeneutik (om 
vi med detta menar texttolknig) redan innan erfarenheten inbegriper ett kunskapsobjekt. 
Med andra ord måste det finnas något som skall tolkas innan man kan bedriva 
hermeneutik. Ett sådant klassifikationssystem kommer således att baseras på ett redan 
existerande, men modifierat system för att passa en särskild målgrupp, t.ex. ett 
feministiskt inspirerat klassifikationssystem. För övrigt hävdade Olson att det inte är 
någon mening med att överge Dewey, utan snarare bättre att modifiera detta system 
genom att korrigera vissa skevheter etc.  
 
Kan man omvänt, på rationalistisk väg utvärdera ett IR-system? Det är troligen inte 
möjligt att göra på ett tillförlitligt vis. Det var just detta Sparck Jones försökte göra när 
hon antog vad termklustringsmetoden skulle ge för utslag innan denna testades 
empiriskt, vilket kom att blev ett memento för hela experimentet. Rent teoretiskt kan 
man förstås ha aningar om vad systemets ”output” kommer att bli om man modifierar 
termerna och dess semantik på det ena eller andra sättet. 
 
Det sagda kan förefalla spekulativt, men är något som framträtt utöver uppsatsens syfte. 
Dessa tankar är endast avsedda som en första skiss.  

10.1.2 Tradition och avantgarde 

Uppsatsens syfte har inte varit att studera de tre texterna utifrån ett kronologiskt 
perspektiv. Det kan emellertid vara på sin plats med några historiska reflektioner, för att 
placera in dem i en större idéhistoriskt ram. I någon mån kan vi identifiera våra 
studieobjekt som barn av sin tid. I kapitlet om KO:s historiska utveckling, sade vi att 
KO-forskningen fram till mitten av 1900-talet präglades av pragmatismen och 
rationalismen, vilket Ranganathans skrifter verkar vara en reminiscens av. Nya texter av 
det här slaget torde inte vara allmänt förekommande idag. Dock finns starka influenser 
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av Ranganathans tankesätt i publikationer av senare datum.272 Under 1900-talets senare 
hälft bidrog den tekniska utvecklingen till nya möjligheter till kvantifiering och 
experiment, vilket ledde till framsteg, inte minst inom evaluering av IR-system, vilket 
Sparck Jones text är ett exempel på. Givet en fortsatt stark teknologiutveckling är det 
sannolikt inom områden som automatisk klassifikation och informationsåtervinning, 
som KO-forskningen kommer att centreras kring.  
 
De postmoderna strömmingarna (hit räknar vi ståndpunktsepistemologin) inom B&I, 
som bevisligen har utövare och förespråkare, 273 kommer sannolikt att förbli aktuella 
framöver. Och även om vi förutspår ökat inflytande för några av dessa riktningar, verkar 
det fortfarande som om dessa strömmingar intar något av en avantgardeposition på 
B&Is kunskapsteoretiska spelplan. Detta påstående tar sin grund i teoretiska uttryck, 
men kanske än tydligare i praktiska exempel. Om vi tittar närmare på 
klassifikationssystem och kataloger på biblioteken idag, så präglas dessa än idag till stor 
del av ett rationalistiskt synsätt. Man kan visserligen inte dra några teoretiska slutsatser 
angående epistemologiers ställning utifrån detta praktiska exempel, men det tål ändock 
att poängteras att mera moderna strömmingar åtminstone inte ännu haft något praktiskt 
genomslag.  
 
På det teoretiska planet kan man kanske ändå tala om något slags genomslag. 
Exempelvis tar det av oss flitigt refererade februarinumret (2005) av JDOC, vars syfte 
är att behandla B&I:s kunskapsteorier, upp konstruktivistiska strömningar, om än något 
summariskt. Även i den modell som vi använder oss av, med Hjørland som 
upphovsman, antyds några av dessa strömningar, dock under den enligt oss ospecifika 
rubriken pragmatism.  

10.1.3 Framtida forskning 

Den tekniska utvecklingen har givetvis påverkat ett ämne som B&I genom tiderna och 
kanske framförallt i och med informationsteknologin och multimediedatorernas 
framstormning i samhället under 1990-talet. Utvecklingen har bland annat bidragit till 
ökad åtkomst av information från olika platser, däribland möjligheten för användarna att 
använda bibliotekskatalogen hemifrån. Den tekniska utvecklingen har även bidragit till 
rent teoretiska förändringar i informationssystemen. Bland annat märks detta i och med 
att det med datorns hjälp är möjligt att skapa multipla ämnesingångar till dokument.  
 
Vi har också dragit slutsatsen att denna utveckling har olika stor betydelse för olika 
typer av kunskapsteorier. Om vi exempelvis tittar närmare på och jämför ett typiskt 
rationalistiskt klassifikationssystem med ett typiskt ståndpunktsepistemologiskt (i den 
mån ett sådant existerar i sinnevärlden), kan vi konstatera en tydlig skillnad i hur dessa 
båda ser på kunskap och sina användare. Det rationalistiska klassifikationssystemet är 
uppbyggt efter den vetenskapsteoretiska principen om att det går att finna en sanning, 
systemet är skapat därefter, dvs. för att komma så nära sanningen som möjligt. 
Ståndpunktsepistemologin utgår dock från att det kan finnas flera och individuella 
sanningar. Detta aktualiserar frågan om varför det är motiverat att studera 
kunskapsteori inom kunskapsorganisation. Förutom den rent teoretiska förståelsen, 
                                                 
272 Se exempelvis Langridge 1989. Subject analysis: Principles and procedures samt Gopinath & Mangai 
2003. Postulational approach to classifying subjects embodied in documents in any medium. 
273  Se exempelvis Trosow 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology… 
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bidrar skilda epistemologiska synsätt till olika tillämpningar. Denna individanpassade 
aspekt av informationssystem kommer i framtiden att kunna förbättras. Exempelvis 
finns redan nu möjligheten att länka mellan olika dokument, eller filtrera vilken typ av 
information som skall få visas. 

10.2 Återbesök hos Foucault 

10.2.1 Utvärdering 

Vad har vi fått ut av vår metodstrategi – dvs. har urvalet och användandet av 
utestängningsprocedurer varit fruktbart i relation till syfte och frågeställningar? I mångt 
och mycket var vår metodanvändning ett test, i och med att diskursanalys med fokus på 
utestängningsprocedurer inte verkar har förekommit tidigare inom B&I. Generellt sett, 
upplever vi det som att analysen utförd utifrån utestängningsprocedurerna kunde ske 
ganska friktionsfritt, med tanke på att de olika texterna berör tämligen skilda aspekter 
av KO. Tanken med vår metodstrategi var först och främst att den skulle vara praktisk 
och behjälplig vid analysen och struktureringen av det empiriska materialet. Vi hade 
inte för avsikt att gå in på alla aspekter av Foucaults diskursanalytiska metodarsenal. 
 
De mekanismer som gick smidigast att arbeta med, som vi upplever det, var Det sanna 
och det falska. Troligtvis beror detta på att det är under denna procedur vi finner de 
tydligaste tecknen på, och största kontrasterna beträffande diskursernas epistemologiska 
positioner. Dessutom var de punkter vi själva valt ut som indikatorer på denna 
utestängningsprocedur oss behjälpliga vid struktureringen av resultatet. Dessa 
indikatorer gick med fördel att använda på samtliga texter.  
 
De resterande utestängningsprocedurerna var, i någon mån, mer svårarbetade i och med 
att de krävde mer tolkningsarbete. Kommentaren innebar dock inga större svårigheter. 
Inom både den rationalistiska och den pragmatiska diskursen, framstod Melvil Deweys 
skrifter och utsagor som centrala. Dewey-systemet har varit, och är än idag, ett mycket 
inflytelserikt klassifikationssystem, det har i mångt och mycket legat till grund för den 
klassifikationsteoretiska traditionen. Här kan vi tala om DDC som en ”berättelse som 
upprepas och varieras” i både den rationalistiska och den pragmatiska eller 
ståndpunktsepistemologiska diskursen, liksom ett litterärt verk som kan ge upphov till 
skilda diskurser. Vi kan betrakta DDC som motsvarande en religiös urkund som under 
historien har legat till grund för – och traderats – inom religionsforskningen. Eller 
kanske som en lagtext som har tolkats på diverse sätt inom ramen för olika diskurser. 
Inom den empiristiska diskursen syntes det inte lika uppenbart vad som var att betrakta 
som kommentarer. Cranfield- och SMART-experimenten, kunde delvis urskiljas som 
kommentarer. För övrigt kan vi  betrakta den empiristiska diskursen som mindre 
beroende av kommentarer, då den primärt studerar världen som den ter sig och har en 
mer förutsättningslös inställning till vad forskningsresultatet kommer att bli. 
 
Förbudet innebar att ett problem, då denna procedur antingen 1) måste ta fasta på 
explicita förbud som omnämns i texterna, vilket var mycket ovanligt i våra texter. Eller 
2) uttolkaren måste läsa in tänkbara förbud. Det måste med andra ord definieras som 
vad som inte omnämns i texterna. Detta blir givetvis problematiskt när det rör sig om så 
pass begränsade texter vi har valt att studera. Låt oss ta ett exempel. Om Ranganathan i 
sina skrifter inte säger något om ståndpunktsepistemologi, så kan vi ut ifrån detta inte 
påstå att det inom en rationalistisk diskurs är förbjudet att tala om detta. Därtill skall 
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läggas att ståndpunktsepistemologin knappast existerade vid tidpunkten för 
publiceringen av Ranganathans texter. Förbudet som procedur torde vara mer lättarbetat 
i ett makroperspektiv, där man studerar diskursen över tid och med ett långt större 
textunderlag. Det krävs en viss distans till diskursen för att kunna se förbudet. 
 
Ritualen, slutligen, är en procedur som även den kräver ganska mycket tolkningsarbete. 
Att ta reda på vilka beteenden och gester de talande subjekten ger uttryck för i diskursen 
är att ta reda på personliga drag som följer texten igenom. Här blev författarnas 
referenser till andra verk en viktig måttstock.  

10.2.2 Giltighet och tillförlitlighet 

Giltighetsfrågan handlar om huruvida den undersökning som genomförts kan ge svar på 
uppsatsens frågeställning.274 I denna uppsats handlar alltså giltigheten främst om i 
vilken mån de fyra, av oss utvalda texterna, kan behandlas som representanter för tre 
epistemologiska diskurser.  
 
Begreppet tillförlitlighet ger ytterligare en aspekt av studiens genomförande. Bergström 
& Boréus skriver att god tillförlitlighet inte är en garanti för ett gott resultat. Detta 
jämförs med att man inte behöver vara duktig på att hugga ved bara för att man har en 
yxa.275 Uppsatsen behöver alltså inte vara väl genomförd trots att de fyra av oss utvalda 
texterna verkligen kan behandlas som representanter för epistemologiska diskurser. 
Exempelvis finns möjligheten att göra tolkningar som inte alla håller med om – 
intersubjektivitetsaspekten – eller som är direkt felaktiga.  
 
För god giltighet och tillförlitlighet krävs det att man som uppsatsförfattare hela tiden 
förklarar vilka svar man är ute efter, samt hur man vill nå dit. Det kan vara lämpligt att 
diskutera frågor av den här typen i uppsatsen. Därför följer nedan ett avsnitt som 
behandlar giltighets- och tillförlitlighetsfrågor för några av uppsatsens utgångspunkter – 
metod, teori samt resultat.       

Giltigheten för några av uppsatsens utgångspunkter  

Meningen med detta avsnitt är att utvärdera de arbetsmetoder och resultat som denna 
uppsats rymmer. Utvärderingen görs inte i syfte att kommentera rena faktaspörsmål, 
utan tanken är i stället att kommentera några generella antaganden som gjorts av oss för 
uppsatsens fullföljande och som är viktiga att ha i åtanke när vi bedömer resultatet. 
 
Tidigt under uppsatsens tillblivelse uppstod ett behov av att stödja den vid någon redan 
existerande teori angående dominerande kunskapsteorier inom B&I. Valet föll på en 
modell över det nämnda ämnet utformad av Birger Hjørland. Denna modell har gjorts i 
flera versioner, varför vi valde den för datumet senaste versionen. Valet av 
utgångspunkt var relativt enkel med tanke på den ringa forskning av detta slag som 
gjorts inom ämnet. Hjørlands modell är dessutom särskilt inriktad på KO-
angelägenheter, vilket gjorde att valet av modell tyckes relevant för vår frågeställning.  
 
Valet av Hjørlands modell som utgångspunkt för studien har dock givetvis påverkat vårt 
resultat i någon mån. Modellen har utgjort ett fundament i vår empiriska undersökning 

                                                 
274 Bergström & Boréus 2000. Textens mening och makt, s. 35f. 
275 Ibid., s. 37. 
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gällande det aktuella epistemologiska läget inom ämnet. Detta märks i studien på så sätt 
att vi undersöker just de epistemologier som nämns i Hjørlands modell och de riktningar 
som identifierades med hjälp av tidigare forskning (avsnittet om epistemologisk 
utveckling – 5.1). På detta sätt kan man säga att vi antog vissa saker innan själva 
undersökningen genomfördes. 
 
Uppsatsens resultat, som i viss mån avviker från modellens, visar dock på att vi förhållit 
oss kritiska till Hjørlands teori. Modellen har alltså fått agera som utgångspunkt för den 
empiriska undersökningen, men dess innehåll har inte nödvändigtvis tagits som 
försanthållanden. I stället kan man tala om att vi i någon mån prövat modellen utifrån 
vår frågeställning och metod. Resultatet är således en prövning och egen tolkning av 
Hjørlands modell utifrån vår egen form av diskursanalys baserad på Foucaults 
utestängningsprocedurer.  
 
En annan typ av antaganden som gjorts av oss är antaganden om vissa texter som 
representanter för vissa kunskapsteorier vid den empiriska undersökningen. I vissa fall 
är författarna uttalade förespråkare av en position, i andra inte. Oavsett detta är vi 
medvetna om att dessa antaganden om texters tillhörighet kan ifrågasättas utifrån 
giltighetssynpunkt. Frågan gäller alltså huruvida våra egna antaganden om läget 
påverkat resultatet. I viss mån kan det vara så. Dock kan vi även angående detta ärende 
konstatera att resultatet skiljt sig något från de grundläggande antagandena. Exempelvis 
har vi upptäckt att texterna sällan är präglade blott av en enda kunskapsteori, och vi har 
kunnat identifiera inslag av andra influenser än de på förhand tänkta i texterna. Våra 
fördomar gällande texternas epistemologiska grund har alltså fungerat som 
utgångspunkter som vi prövat och tolkat med en diskursanalytisk metod. 

10.2.3 Metodutveckling 

Detta första utkast till metodologiskt verktyg – användningen av 
utestängningsprocedurer är ingalunda fullkomlig. Om metoden skall användas 
framöver, behöver den sannolikt vässas och preciseras. Fortsatt användning av denna 
metod görs med fördel genom studiet av diskursiv förändring, dvs. hur diskurserna 
utvecklas över tid. Hur våra analysobjekt relaterar till andra texter och utsagor har till 
viss del undersökts genom kommentaren. För att sätta in texterna i ett större 
sammanhang krävs dock en större undersökning av intertextualitet, dvs. av de texter och 
utsagor som föregår och efterträder de texter som studeras. 

10.3 Återbesök hos Hjørland 

På basis av diskursanalysen – vilka frågor är möjliga att ställa till Hjørlands modell för 
utvärdering? Det hade varit motiverat att, vid sidan av diskursanalysen, ha en särskild 
metod för utvärderingsaspekten av modellen. Detta skulle dock kräva ett allt för stort 
utrymme som vi inte skulle kunna tillgodose i den här studien. Trots detta är vi av den 
uppfattningen att det, efter diskursanalysens genomförande och den första 
frågeställningens besvarande, är möjligt att utvärdera modellen på denna basis. De 
aspekter som är möjliga att utvärdera är: 

 
q i vilken utsträckning som respektive ism i den första kolumnen (se tabell 2, 

s.10.) kan betraktas som en diskurs inom KO.  
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q i vilken mån beskrivningarna och exemplen i den tredje kolumnen stämmer 
överens med vad som står i den första kolumnen. 

 
I modellens första rad (Empiricism) identifierade vi en empiristisk diskurs på grundval 
av vad som stod under den tredje kolumnen (Bibliographic Classification). Detsamma 
gäller för den andra raden (Rationalism), där vi identifierade en rationalistisk diskurs. I 
den tredje raden (Historicism) kunde dock inte en diskurs identifieras på basis av vad 
som stod under den tredje kolumnen. I den fjärde raden identifierades en diskurs på 
basis av vad som stod i den tredje kolumnen (Systems based on ”cultural warrant” or 
”critical classification”), men det som framkom av diskursanalysen stämde inte överens 
med vad som stod i första kolumnen. Det är därför vi introducerar en konstruktivistisk 
diskurs, vari ståndpunktsepistemologin ingår (se 10.3.5 och tabell 7 nedan). 
 
I det följande kommer vi mer ingående att diskutera hur respektive diskurs relaterar till 
utvärderingsaspekterna ovan. 

10.3.1 Empiricism 

Vårt första studieobjekt, Sparck Jones forskningsrapport, utsågs till representant för den 
klassifikationsmetod som Hjørland benämnde Empiricism (Observations and 
inductions). Vi kan konstatera att texten Automatic Keyword Classification for 
Information Retrieval, torde vara representativ, såväl utifrån vad som sagts om tidigare 
forskning (5.2.1) och den kunskapsteoretiska KO-utvecklingen (5.1.2), såväl som 
utifrån Hjørlands modell. 

10.3.2 Rationalism 

Beträffande den andra metoden – Rationalism (Principles of pure reason, Deductions), 
valde vi Hjørlands eget exempel – Ranganathan, representerad av två texter. Liksom för 
empirismen, bjuder denna indelning inte på några överraskningar. I stort representerar 
Ranganathan vad som beskrivs i modellen (Facet analysis built on logical divisions and 
’eternal and unchangeable categories’) samt vad som framkommit i bakgrundskapitlen. 
Vi skall emellertid inte glömma bort de pragmatiska tendenserna hos Ranganathan. Vi 
tänker då på ”Books are for use”, kunskapsuniversums kumulativa natur, behjälplig 
ordning etc. Dock torde detta inte rubba den rationalistiska grundhållningen. 

10.3.3 Historicism  

När det kommer till historicismen (Study of context and development – Explicating pre-
understanding) börjar det bli problematiskt, så till den grad att vi inte kunde finna någon 
lämplig representant för denna riktning. Historicismen kunde vi därför inte analysera 
som en diskurs. Historicismen behandlas i Hjørlands modell som en av de fyra stora 
epistemologiska riktningarna inom kunskapsorganisation.  
 
Den allmänna synen på historicismen som en epistemologi inom B&I verkar vara mer 
marginaliserad än vad den är hos Hjørland. Han väljer att ranka den på samma nivå som 
empirismen, rationalismen och pragmatismen – några av de största epistemologiska 
inriktningarna rent allmänt. Denna klassificering av historicismen som en av de 
viktigaste positionerna inom KO tycks, vad vi erfar, dessutom sakna förankring i 
exempel på relevant forskning. Hjørlands eget exempel med att Dewey-systemet skulle 
vara konstruerat efter en historicistisk position, därför att det delar in ämnen efter 
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kunskapsområde (discipline), låter minst sagt märkligt. Denna indelning torde i stort sätt 
alla klassifikationssystem göra. Skulle då alla vara konstruerade efter ett historicistiskt 
synsätt? De referenser som anges – Wallerstein (1996) och Hjørland, 1995, kommer 
inte heller till historicismens undsättning. Hjørlands referat av Wallersteins bok ger inga 
antydningar om någon B&I-tillämpning.276 På basis av detta exempel kunde ingen KO-
diskurs identifieras. Historicismen verkar med andra ord inte vara en betydande 
epistemologisk ism inom KO, utan möjligen ett perspektiv som kan anläggas inom 
diverse kunskapsteoretiska positioner, när man exempelvis studerar 
klassifikationssystem. 
 
I vår egen efterforskning av historiskt material inom B&I-forskningen har vi dessutom 
inte hittat några ytterligare källor. Man kan därför ifrågasätta varför Hjørland ger 
historicismen så stort utrymme när målet med denna modell är att presentera för ämnet 
relevanta epistemologier. Vår bestämda uppfattning är att historicismen bör avlägsnas 
från modellen. 

10.3.4 Pragmatism  

Den sista metoden – Pragmatism (Analysis of goals, values and consequences in both 
subject and object), blev det fack Hope Olsons text sorterades in under, och enligt 
Hjørlands modell torde denna vara en god representant. Men återigen finns det 
anledning att kritisera modellen som sådan. Olson passar gott och väl in på själva 
beskrivningarna – ”Analysis of goals, values /…/”, ”Systems based on ’cultural 
warrant’ or ’critical classification’”. 277 Rubriken verkar dock missvisande. Om 
pragmatismen sade vi tidigare att det är en riktning från 1800-talets USA, som hävdade 
att en utsagas sanning låg i de praktiska konsekvenser den implicerade. Vi har också 
visat på att ståndpunktsepistemologin är en modern konstruktivistisk riktning inom B&I 
som vinner alltmer inflytande, inte minst inom området kritisk klassifikation. Ismen 
fokuserar framförallt på åsikter, värderingar och maktrelationer. Att 
ståndpunktsepistemologin inte passar in under den gängse bilden av pragmatism 
framgår av det sagda. Som exempel på pragmatiska riktningar anför Hjørland de franska 
encyklopedisterna och marxismen, vilket förefaller högst orimligt, rentav felaktigt. Vårt 
förslag är, om inte ta bort pragmatismen helt från modellen, så åtminstone lägga till 
postmoderna, konstruktivistiska riktningar, vilka ståndpunktsepistemologin är en del av. 
Om i så fall denna epistemologi skall få en egen ”box” eller rymmas in under generella 
postmoderna, konstruktivistiska strömningar kan diskuteras. Men av tidigare forskning 
står det klart att postmoderna riktningar utgör centrala element av dagens KO-forskning. 
I kapitel 9 studerade vi Hope Olsons text som ett uttryck för den pragmatiska diskursen 
i enlighet med modellen. Det som framkom där var snarare en 
ståndpunktsepistemologisk diskurs. 

10.3.5 Ståndpunktsepistemologins plats i Hjørlands modell 

I denna uppsats utreds och presenteras ståndpunktsepistemologin som en av de mer 
betydande epistemologiska riktningarna inom kunskapsorganisationen. Om det entydigt 
går att identifiera en renodlad ståndpunktsepistemologisk diskurs eller om den utgör en 
del av en större konstruktivistisk diskurs är osäkert. Hjørlands förhållande till 
ståndpunktsepistemologin är dock problematisk, och den tål därför att diskuteras. Vi har 

                                                 
276 Hjørland 2000. Review of Wallerstein et al. (1996). 
277 Hjørland 2003. Fundamentals   of Classification, s. 107. 
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för övrigt anledning att misstänka att Hjørland förfördelar konstruktivismen i allmänhet 
och ståndpunktsepistemologin i synnerhet. Hjørland var gästredaktör för JDOCs 
temanummer om vetenskapsfilosofi och B&I. I introduktionen motiverar han 
ståndpunktsepistemologins, bland andra positioners exkluderande, i följande ordalag:  
 

Some important positions are not included in this issue. The decision to exclude them has 
partly been taken because good papers are already available (e.g. Trosow (2001) on ’standpoint 
epistemology’) and partly because of space limitations.278 

 
Att anföra att det redan skulle finnas goda artiklar som behandlar 
ståndpunktsepistemologi, för att inte inkludera dem, förefaller vara ett svagt argument. 
Aktuella artiklar om ståndpunktsepistemologi och B&I är knappast något allmängods – 
Trosows artikel279 är en av få vi lyckats finna. Att lämna utrymme åt Hjørlands egen 
artikel om bl.a. empirism som har varit en stark och vida kommenterad position inom 
KO under de senaste femtio åren och givit upphov till många läsefrukter, ger ingen 
rättvis behandling av ståndpunktsepistemologin.  
 
Skillnaden mellan vår tolkning av situationen och Hjørlands är att vi ser 
ståndpunktsepistemologin och pragmatismen som två olika kunskapsteorier. 
Ståndpunktsepistemologin framstår för oss som skild från pragmatismen i det faktum att 
den vill betona den sociala och kulturella konstruktionen av kunskap och inte hyser 
samma krav på en i någon bemärkelse neutral forskning, som pragmatismen gör. Den 
pragmatism som går tillbaka på C. S. Peirce torde betecknas som realistisk, i motsats till 
ståndpunktsepistemologin som är konstruktivistisk. Denna distinktion görs som bekant 
inte i Hjørland modell. Kanske hade därför ståndpunktsepistemologin passat bättre in 
under kategorin ”Scepticism (including postmodernism)”, som återfanns i den tidigare 
modellen (se tabell 1, s. 8). Varför denna kategori inte finns kvar i de senare versionerna 
av modellen kan diskuteras. Troligen är det så att Hjørland anser att kategorin 
pragmatism täcker in de flesta, eller i alla fall de viktigare, av de postmoderna 
epistemologierna. Det var därför som vi kunde använda Hope Olsons Power to Name 
som representant för denna kategori.  
 
I uppsatsen behandlas även andra postmoderna kunskapsteorier som källor hänvisat till, 
men som Hjørland inte nämner (i alla fall inte vid namn) i sin epistemologiska modell. 
Dessa är exempelvis vissa konstruktivistiska positioner, däribland poststrukturalismen. 
Det förefaller vara under pragmatism Hjørland vill placera in dem under. 
 
Det visar sig tydligt att Hjørland betecknar sig som realist. I en artikel i Library 
Trends,280 som nära nog kan betraktas som en pamflett, går han hårt åt 
konstruktivistiska eller antirealistiska teorier, som han kallar dem. I artikeln förkastar 
Hjørland antirealismen, som han menar florerar inom forskningen. 
 

It is shocking that one has to argue for the existence of a mind-independent reality. It is even 
more shocking that antirealism seems to dominate the discourse today and that not many 
philosophers or scientists are defending realism in a really scholary way.281 

 
                                                 
278 Hjørland 2005. Introduction to the special issue: Library and information science and the philosophy 
of science, s. 8. 
279 Trosow 2001. Standpoint epistemology as an alternative methodology… 
280 Hjørland 2004. Arguments for philosophical realism in library and information science. 
281 Ibid., s. 489. 
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När det är så många som företräder en ”antirealistisk” position och så få som är beredda 
att försvara den, vad är det då som är så chockerande? Vidare skriver Hjørland: “Yes, it 
is indeed difficult to see why philosophical realism is not common sense and thus the 
only legitimate philosophical position.”282 Hjørland ger inga rimliga argument för 
realismen, utan hänvisar till common sense. Ytterligare ett citat har vi anledning att 
kommentera. “Yes, it is really shocking that well- informed, serious, and hard-working 
people end up denying what seems to be the most obvious and fundamental lesson of 
human knowledge.”283 Det verkar som om Hjørland menar att ”antirealisterna” förnekar 
verklighetens existens, vilket torde vara en felaktig uppfattning. Diskussionen handlar 
om frågan om verkligheten existerar oberoende av det mänskliga medvetandet (realism) 
eller inte (idealism).284 Diskussionen handlar inte om ett förnekande av verkligheten. 
Om realismen eller idealismen är den enda giltiga positionen torde dock inte göra någon 
praktisk skillnad. Om frågan inte implicerar några praktiska konsekvenser måste den 
betraktas som meningslös om man företräder pragmatismen. Hjørland tillskriver sig en 
position som han benämner pragmatisk realism.285 Det motsägelsefulla är att Hjørland 
tycks mena att frågan är viktig, även om den inte har några praktiska konsekvenser.   
Man kan därför fråga sig varför han är så aggressiv i åtgången av det han kallar 
antirealism. Vi skall inte fördjupa oss i dessa metafysiska spekulationer. Dock kan vi nu 
förklara det egentliga skälet till att Hjørland inte vill ha med artiklar om 
ståndpunktsepistemologi i JDOCs temanummer eller konstruktivistiska teorier i sin 
modell. Han menar att dessa är antirealistiska. 

10.4 Modifiering av Hjørlands modell 

Det som framkommit uppsatsen igenom och det som artikulerats i ovanstående avsnitt 
leder fram till vår åsikt om att Hjørlands modell inte ger en tillfredsställande bild av det 
epistemologiska läget inom KO. Därför har vi valt att presentera en egen, modifierad 
version av modellen (se tabell 7, s. 91), som i vårt tycke bättre avspeglar aktuella 
förhållanden.  
 
Kolumnen ”scientific classification” har avlägsnats – inte på grund av att den saknar 
giltighet – utan snarare därför att vår avsikt är att befatta oss med bibliografisk 
klassifikation. Den första raden är densamma som Hjørlands, liksom den andra. Här ser 
vi inga skäl till ändringar. Historicismen utgår pga. dess ringa koppling till existerande 
KO-forskning. Första kolumnen i ”Pragmatism” är densamma som hos Hjørland. 
Beskrivningen och exemplet är dock hämtat från Sundin och Johannisson,  286 som 
förefaller göra en mer rimlig skildring av pragmatismen än Hjørland. Den fjärde raden 
är helt ny. Framställningen i den första kolumnen är vår egen. Den andra kolumnen 
kommer från Hjørlands beskrivning av pragmatismen – både från kolumnen ”scientific 
classification” och ”bibliographic classification”. Vi menar att det Hjørland skildrar 
under ”Pragmatism” snarare är att betrakta som konstruktivism. Under 
konstruktivismen sorterar vi ståndpunktsepistemologi med vårt eget exempel – Olson.  
 

                                                 
282 Hjørland 2004. Arguments for philosophical realism in library and information science, s. 489.  
283 Ibid., s. 490. 
284 Positionen förekommer under en rad namn, exempelvis nominalism, Hjørland benämner den 
”antirealism”. Realism betecknas ibland som materialism. 
285 Hjørland 2004. Arguments for philosophical realism in library and information science, s. 489. 
286 Sundin & Johannisson 2005. Pragmatism, neo-pragmatism and sociocultural theory, s. 28. 



 
 

91 
 

Tabell 7. Förslag till modifiering av Hjørlands modell.287 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
287 Detta är en omarbetning av Hjørlands Fundamental Methods of Classification. Hjørland 2003. 
Fundamentals of knowledge organization, s. 107. 

 ”Bibliographic Classification” 
Empiricism 
(Observations and inductions) 

Documents clustered on the basis of some kind of similarity, 
e.g. common terms in traditional IR or bibliographical coupling. 
 
Examples: ”Atlas of science” and visualizations (White & 
McCain, 1998). ”Research Fronts” I SCI and algoriths for 
information retrieval. 

Rationalism 
(Principles of pure reason.  
Deductions) 

Facet analysis built on logical divisions and ”eternal and 
unchangeable categories”. 
 
Examples: Ranganathan, Bliss II & Langridge. 
Semantic networks. According to Miksa (1996) the DDC has 
increasingly used this approach. 

Pragmatism 
(Analysis of goals, values and 
consequences in both subject and 
object) 

Principles of KO that are built on individuals’ wishes and 
behaviours. 
 
Example: Semiotic pragmatism in IR (Blair, 1990). 

Constructivism 
(Study of social construction of 
knowledge) 

Classifications based on specific values, policies and goals, e.g. 
feminist epistemology. Systems based on ”cultural warrant” or 
”critical classification”. 
 
Example: Standpoint epistemology, Olson (2002). 
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Sammanfattning 

Det primära syftet med denna uppsats har varit att identifiera, presentera och 
problematisera olika kunskapsteorier som är tillämpbara och berörda inom området 
kunskapsorganisation (KO). I uppsatsens empiridel finns även ett analyserande syfte, 
vilket är att försöka konkretisera exempel på hur olika epistemologier kan ta sig uttryck 
i forskning. Kompletterande syften är även att pröva den diskursanalytiska metoden och 
uppsatsens teoretiska utgångspunkt, en teoretisk modell av Birger Hjørland. För att 
uppnå dessa syften har följande frågeställningar utformats: 
 

q Vad kännetecknar de kunskapsteoretiska positionerna empirism, rationalism, 
historicism och pragmatism samt hur manifesteras dessa inom KO-forskning? 

q Givet föregående frågeställnings besvarande med hjälp av diskursanalys – är det 
möjligt att utvärdera Hjørlands modell, på vilka sätt är i så fall detta möjligt, 
samt vad blir resultatet?   

 
Dessa frågeställningar ansåg vi vara motiverade med tanke på att vi under vår studietid 
uppfattat läget inom KO-forskningen som disparat. Denna föreställning grundar sig bl.a. 
på den mångfald av forskningsområden och metoder som är aktuella inom området. 
 
Två viktiga begrepp för uppsatsen är kunskapsteori och kunskapsorganisation. Dessa 
begrepp reds ut och definieras på ett sådant sätt att de går att använda i uppsatsen. 
Kunskapsteori använder vi som ett begrepp för hur vetenskaplig kunskap inhämtas och 
gestaltas inom ramen för olika kunskapsteoretiska ismer. Begreppet används därmed 
synonymt med epistemologibegreppet. Begreppet kunskapsorganisation definieras som 
den del av biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I), som främst koncentreras 
kring lagring och återvinning av information.  
 
De olika epistemologierna presenteras i uppsatsen på två olika sätt. För det första görs 
en historisk exposé som börjar i B&Is begynnelse, i och med Melvil Deweys 
klassifikationssystem och bibliotekarieskolornas grundande på 1870-talet. B&I har 
traditionellt varit inriktat på praktiska verktyg för lagring och återvinning av 
information. Detta har gjort att ett pragmatiskt synsätt dominerat KO-forskningen under 
1900-talet. Under 1940-talet kunde dock en empiristisk omorientering inom ämnet 
identifieras. Ämnesanalysen och indexeringspraktiken fördjupades under denna tid och 
ett mer vetenskapligt förhållningssätt kunde överhuvudtaget identifieras. Denna 
empiristiska orientering inom ämnet drog även nytta av den nya tekniken och 
framförallt datorernas intåg under 1950-talet. Ifrån denna tid härstammar bland annat 
IR-måtten precision och recall. Under 1950-talet var även en av ämnets första 
postmodernister aktiv. Jesse Shera såg ett problem i att KO generellt utgått från att det 
finns en sanning, och att denna sanning när den upptäckts skall resultera i ett permanent 
ramverk för all mänsklig kunskap. Postmoderna idéer slog dock igenom på allvar först 
under 1990-talet i och med den förbättrade datorkraften. Framförallt var det möjligheten 
till fulltextåtervinning som var omskakande och kom att orsaka ifrågasättanden av den 
manuella indexeringen. Under denna period började även en annan typ av analyserande 
forskning att genomföras. Denna forskning inriktar sig mer på kvalitativa aspekter av 
KO-området. Exempelvis är sociala och politiska aspekter på användare inom KO-
sfären av intresse för dessa epistemologiska riktningar.  
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För det andra görs en annan typ av epistemologisk identifiering inom KO med 
utgångspunkt i en teoretisk modell av Birger Hjørland – en av de tongivande 
teoretikerna inom KO. Hjørland identifierar fyra centrala epistemologiska positioner 
inom ämnet. Dessa är empirismen, rationalismen, historicismen samt pragmatismen. 
Skillnaden mellan denna genomgång och den tidigare nämnda är att vi här behandlar de 
olika epistemologierna utifrån hur de kan tillämpas inom dagens KO-forskning. En 
typisk rationalistisk KO-ansats är de klara definitioner och regler som finns i 
exempelvis S. R. Ranganathans facetterade klassifikationssystem, och som är skapat 
med den rationalistiska tron att kunskap om verkligheten nås genom förnuftet. 
Begreppet pragmatism står för olika betydelser i olika epoker och sammanhang. Den 
klassiska pragmatismen bygger dock på en tanke om att även teoretisk kunskap måste 
prövas och bekräftas. En utsagas sanning ligger i dess praktiska konsekvenser. 
Historicismen inom KO kan vi i teorin tänka oss som en epistemologi vars 
kunskapsideal grundar sig på studier av utveckling av kunskap och 
kunskapsproducerande samhällen. Det är dock svårt att hitta några konkreta exempel på 
att forskning i historicistisk anda har ägt rum inom KO-kontexten. Empirism och 
positivism tas även upp. Empirismen är en kunskapsteori vars grundhållning är att all 
kunskap härstammar från sinneserfarenheten. Observation genom experiment och att 
dra generella slutledningar utifrån ett antal enskilda observationer är typiska metoder för 
denna teori. Positivismen är en radikal variant av empirism vars tro på vetenskapen är så 
stark att den vill bortskaffa metafysisk spekulation. På annan plats i uppsatsen 
presenteras ett flertal positioner som alla passar in under begreppet konstruktivism. En 
konstruktivist anser att individer och grupper skapar en verklighet med en systematisk 
relation till världen – världen och verkligheten konstrueras. Inom de konstruktivistiska 
riktningarna är diskursanalysen en vanlig forskningsmetod. Postmodernism är ett 
begrepp som används på många olika sätt och även utanför den strikt vetenskapliga 
kontexten. I generella termer kan man säga att en postmodernist inte anser att det går att 
utföra en kunskapsorganisation som är sann, utan blott en kunskapsorganisation som är 
konstruerad. Ståndpunktsepistemologin har del i postmodernismen och dess 
konstruktivistiska epistemologier i och med att dess förespråkare anser att sanningen är 
konstruerad. Ståndpunktsepistemologerna säger dock inte att det inte finns någon 
sanning, i stället hävdar de att det finns flera sanningar. Riktningen koncentrerar sig 
därför ofta på att lyfta fram förhållanden för marginaliserade samhällsgrupper i olika 
sammanhang. Inom KO kan detta ta sig uttryck i att betona vissa marginaliserade 
gruppers representation i informationssystem.    
 
I uppsatsens empiriska del använder vi oss av Michel Foucaults (fransk filosof och 
diskursanalysens portalfigur) utestängningsprocedurer, i syfte att närma oss fyra 
analystexter. Utestängningsprocedurerna är: Det sanna och det falska – behandlar 
frågan om vad som betraktas som sanning inom diskursen. Proceduren handlar bl.a. om 
metoder och verktyg för kunskapsinhämtande, vad som är ett kunskapsobjekt, samt hur 
kunskapsobjektens positioner och funktioner ser ut. Kommentaren – handlar om att 
respektive epistemologisk diskurs särskilt uppmärksammar vissa befintliga 
uppfattningar eller utsagor, och att dessa därmed intar en central roll inom disciplinen. 
Förbudet – fokuserar på tabun inom diskursen, vad som inte är tillåtet att säga. Ritualen 
– har att göra med vilka som får göra vissa uttalanden, samt de egenskaper och roller 
som åligger de talande subjekten inom diskursen. Disciplinen – en procedur som vi har 
använt för att ange kriterier för insamling av material. Samtliga tolkningar av 
utestängningsprocedurerna är gjorda i syfte att passa vårt ämne. Diskursanalys har, vad 
vi erfar, inte använts på detta sätt tidigare inom B&I. Man kan därför i någon mån säga 
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att prövandet av Foucaults utestängningsprocedurer i den här typen av uppsats är ett 
kompletterande syfte för studien. 
 
Den empiriska undersökningen är en analys av forskningsmonografier som på ett eller 
annat sätt berör ämnet kunskapsorganisation. Texterna har valts ut som representanter 
för en viss kunskapsteori, enligt uppställningen i Hjørlands modell. Den rationalistiska 
diskursen representeras av två skrifter av S. R. Ranganathan – Elements of Library 
Classification och Philosophy of Library Classification. Den pragmatiska eller 
ståndpunktsepistemologiska diskursen respresenteras av Hope A. Olsons Power to 
Name och den empiristiska diskursen av Karen Sparck Jones Automatic Keyword 
Classification for Information Retrieval. Dessa texter analyseras utifrån de ovannämnda 
utestängningsprocedurerna. Generellt kan vi sammanfatta de olika diskursernas syn på 
KO enligt följande: Den rationalistiska diskursen förespråkar en kunskapsorganisation 
som är universell, objektiv och som utgår från förnuftet. Inom den 
pragmatiska/ståndpunktsepistemologiska diskursen förespråkas en 
kunskapsorganisation som är färgad av personliga åsikter och är subjektivt konstruerad. 
Kunskapsorganisationen bör enligt detta synsätt ta hänsyn till politiska och sociala 
ställningar och utforma klassifikationssystem som försöker att tillgodose vissa (oftast 
missanpassade och förtryckta) samhällsgruppers intressen. Den empiristiska diskursen 
förfäktar en klassifikation som bygger på experimentell prövning och därmed 
objektivitet.  
 
Generellt sett anser vi att analysen med utgångspunkt i utestängningsprocedurerna gått 
att genomföra tämligen friktionsfritt, bl.a. tack vare att de olika texterna som legat till 
grund för analysen berör relativt skilda delar av KO. Den utestängningsprocedur vi har 
upplevt som svårast att arbeta med var förbudet. Detta för att de texter som analyserades 
inte visade särskilt många förbud explicit vilket gjorde att förbudet i flera fall tolkades 
som vad som inte nämndes i texterna. Denna tolkning kan delvis ifrågasättas eftersom 
texterna skrivits med ett ganska stort tidsligt mellanrum och därmed kan vara svåra att 
jämföra, bl.a. för att texterna är få och ses som representanter för hela diskurser. I 
uppsatsen gör vi även en utvärdering av giltigheten för några av utgångspunkterna. Vi 
nämner här att valet av Hjørlands modell som en av utgångspunkterna var tämligen 
enkelt med tanke på den ringa forskning som gjorts inom området. Vi visar dock i och 
med att vårt resultat avviker från modellen att vi har förhållit oss kritiska till denna. Att 
vi utgått från Hjørlands modell har dock givetvis påverkat vårt resultat, eftersom vi 
utgått från och analyserat de kunskapsteorier Hjørland där nämner. En annan 
utgångspunkt som påverkat resultatet är det faktum att vi utgått från att texterna varit 
representanter för vissa epistemologiska riktningar. Även här har vi dock förhållit oss 
kritiska till utgångspunkterna, vilket också avspeglas i resultatet.  
 
Hur stämmer Hjørlands beskrivningar av epistemologierna överens med våra egna 
analyser av de tre texterna? Generellt kan vi säga att de utvalda texterna för empirismen 
och rationalismen torde vara representativa för respektive epistemologi, även om vi inte 
skall bortse från att Rangana than även uppvisar pragmatiska tendenser. Vad gäller 
historicismen har vi valt att, till skillnad från Hjørland, behandla denna ism som 
marginaliserad inom KO. Vi har med andra ord inte hittat några tecken på historicism i 
tidigare forskning och ställer oss dessutom frågande till de exempel på historicism som 
Hjørland nämner. Den sista epistemologin i Hjørlands modell är pragmatismen. Som 
representant för denna riktning valde vi monografin Power to Name av Hope Olson då 
textens metod och intresset för socia la aspekter av kunskapsorganisation stämde väl 
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överens med Hjørlands beskrivning av denna position. Enligt vårt sätt att se på det är 
dock pragmatismen en epistemologisk riktning från 1800-talet, som företräder 
uppfattningen att en utsagas sanning ligger i de praktiska konsekvenser den implicerar. 
Vår åsikt är att den typ av text som Olson skrivit bättre passar in under namnet 
ståndpunktsepistemologi, vilken är en konstruktivistisk epistemologi som vi i uppsatsen 
visar får ett allt större inflytande inom KO. Därför har vi snarare identifierat en 
ståndspunktsepistemologisk diskurs i stället för en pragmatisk. 
 
I vår omarbetning av Hjørlands modell har vi därför ändrat beskrivningen av 
pragmatismen samt lagt till rubriken konstruktivism – där postmoderna riktningar, bland 
annat ståndpunktsepistemologin, bättre passar in. En annan förändring som gjorts är att 
historicismen avlägsnats från modellen, då vi inte anser den vara någon betydande 
riktning inom KO. 
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