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Abstract: Knowledge organization is perceived as a central, constituting activity 
defining the notion of libraries. Critique calling for a new theoretical foundation 
voiced by active researchers within library and information science concerning the 
current knowledge organization has been utilized as a point of departure. 
Specifications concerning a new theoretical foundation implied by these critiques are 
considered within this thesis and theory found in The Order of Things by Michel 
Foucault proposed as an alternative theory for understanding knowledge organization 
as a human science where meaning, value and representation, by which the ordering of 
things is possible, is acknowledged as a result of human activity and history. Thus 
meaning, value and representation must be perceived as dynamic. An example of 
implementation of the proposed theory has been achieved by the use of bibliometrics. 
In order to do this bibliometrics has been discussed in relation to the proposed theory. 
A bibliometric method, founded by Howard D. White, where one constructs pennant 
diagrams by the means of term frequencies (tf) and inverse document frequencies (idf) 
in relation to a seed term, is used here as a method to organize texts dynamically based 
on human activity. Two main pennant diagrams derived from two different seed terms: 
Hjorland, B. and Rothstein, B. have been constructed and analyzed using the proposed 
theory. The results show that dynamic representation and organization of texts via 
bibliometrics is possible where, amongst other things, the specificity or generality of a 
text in relation to the seed term is visible. 
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Dynamisk kunskapsorganisation John H. Holmberg

1. Inledning

Går man sista terminen på en bibliotekarieutbildning, vilket jag nu gör, faller det sig 
naturligt att man funderar över vad det är man i själva verket studerar. Jag studerar till 
bibliotekarie och därmed hoppas jag någon gång i framtiden på att arbeta vid ett 
bibliotek. Men vad sysslar man med på bibliotek? Slår man upp ordet i Norstedts 
svenska ordbok finner man följande definition: 

subst. bibliotek = • boksamling som är uppställd för att lätt kunna användas särsk. om 
större, systematiskt ordnad samling avsedd för allmänheten

Många skulle nog ha flera invändningar mot denna definition. Ett exempel på en sådan 
invändning kan vara att definitionen explicit fokuserar på böcker vilket känns alltmer 
irrelevant när vi lever i en påtagligt digital värld. Man kan även ifrågasätta målgruppen i 
definitionen, det vill säga allmänheten, då flera vanliga bibliotekstyper, till exempel 
medicinska bibliotek och forskningsbibliotek, inte är ämnade att användas av 
allmänheten. Men vad kan man ta fasta på med ovanstående definition, om man släpper 
bokfokuset och allmänheten som enda möjliga målgrupp för ett bibliotek? Jo, att man 
har något, låt oss kalla det information eller dokument, som är systematiskt ordnade 
med anledning av att de ska användas av en användargrupp. Men om man tar fasta på 
vad som, inom definitionen, är just specifikt för bibliotek, om man antar att dokument 
troligtvis skulle produceras i någon form även om bibliotek inte existerade; och om man 
utgår från att användare, det vill säga människor inneslutna i specifika 
informationskrävande och -producerande praktiker, skulle existera trots frånvaron av 
bibliotek – vad är det då som återstår? Är det kanske det systematiska organiserandet av 
information i syfte att den ska kunna användas som utmärker bibliotek? Denna, för 
biblioteket unika verksamhet, brukar gå under namnet kunskapsorganisation. För att 
hitta en definition av begreppet kunskapsorganisation har jag vänt mig till de danska 
biblioteksforskarna Jack Andersen och Laura Skouvig: 

By knowledge organization, we mean the organization and representation of texts in 
various forms of information systems (e.g., databases, classification systems, library 
catalogs, the Internet, libraries, archives etc.) for the purpose of mediating, supporting, 
and producing social practices that constitute every kind of information system (Andersen 
& Skouvig 2006, s. 302).

Definitionen ovan är påfallande omfångsrik; den rymmer mer än vad de flesta associerar 
med "vanlig" biblioteksverksamhet, vilket kan resultera i att begreppet blir närmast 
oanvändbart. Men det som denna definition tillåter, genom att den inte utgår från ett 
specifikt informationssystem, är betraktandet av kunskapsorganisation på ett överordnat 
teoretiskt plan vilket möjliggör större utrymme för reflektion.

Även inom forskningen beskrivs kunskapsorganisation som ett konstituerande element 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Enligt Joacim Hansson, professor inom 
detta fält vid Linnéuniversitet, betraktas studiet av kunskapsorganisation av många 
forskare som biblioteks- och informationsvetenskapens epicentrum (Hansson 2006). 
Detta understryker även Tefko Saracevic, forskare vid Rutgers School of 
Communication and Information, som i sin essä berör vad informationsvetenskap är. 
Han menar att det informationsvetenskapliga fältet etablerades under 
"informationsexplosionen" som följde på andra världskriget (Saracevic 1999). Alltså, 
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det "problem" ur vilket informationsvetenskapen uppstod var: Hur ska man på bästa sätt 
förvara, tillgängliggöra samt organisera den växande mängd information som 
produceras i samhället?

Det finns dock en del kritik riktad mot den rådande kunskapsorganisationen där man 
istället efterfrågar ett sen-modernt eller post-modernt förhållningssätt till 
kunskapsorganisation (se bland annat Andersen & Skouvig 2006, Hansson 2006 och 
Mai 2011). Kritik riktas mot de olika klassifikationsschemana, exempelvis SAB eller 
DDC, och deras förutbestämda normativiteter vad gäller kön, etnicitet och världssyn, 
samt mot ett essentialistiskt tänkande inom den utbredda kunskapsorganisationen, vad 
gäller människan eller det man ämnar organisera. Detta är en följd av att 
kunskapsorganisationen i viss mån vilar på en klassifikationsteori etablerad av Carl von 
Linné, i vilken nedtecknandet och fastställandet av förekomsten av inneboende 
egenskaper inom ett på förhand utformat och fullständigt schema ses som 
klassifikationens huvudsakliga uppgift. 

Istället för att fokusera på begrepp som modernitet, post-modernism eller sen-
modernism väljer jag i denna uppsats att fokusera på hur man inom vetenskapen anser 
sig nå kunskap (vetande kring tingen) utifrån Foucaults text The order of things (2002). 
Enligt Foucault anser man sig nå vetande kring tingen genom undersökning av deras 
funktion, det vill säga deras förhållande till historiskt bundna språkliga system, till det 
mänskliga arbete som utförts då tinget skapats, eller till de mänskliga behov som tingen 
kan, eller är skapade för, att tillgodose. Inom ett sådant perspektiv är strukturer 
organiska eller dynamiska – till skillnad från klassifikationsscheman – eftersom 
funktion, behov och mening är under konstant förändring. 

Sättet att nå vetande, utifrån det jag beskrivit ovan, är dock inget nytt utan har anor från 
början av 1800-talet. Man kan därmed fråga sig varför kunskapsorganisationen "släpat 
efter"? Jag vill mena att det är först sedan mitten av 1900-talet som verktyg som 
möjliggör ett alternativt förhållningssätt till kunskapsorganisation varit tillgängliga. 
Etablerandet av citeringsdatabaser, fulltextdatabaser, bibliometriska metoder och 
hypertext möjliggör organisering av texter utifrån hur de används, hur de figurerar i 
språkliga system, hur författares idéer manifesteras i den vetenskapliga produktionen 
samt hur dokument kan tillgodose eller har tillgodosett olika behov. Därmed blir nya 
förhållningssätt praktiskt möjliga. 

Eftersom kunskapsorganisationen inom en institution reflekterar institutionens syn på 
kunskap, vilket diskuterats i bakgrundsavsnittet till denna uppsats, finns det en risk att 
ett statiskt kunskapsorganisatoriskt system förhindrar utbredandet av nya idéer eller nytt 
tänkande, vare sig institutionen är ett samhälle eller en vetenskaplig institution. Därmed 
kan de statiska systemen komma att hämma institutionernas utveckling. Svårigheterna 
med ett dynamiskt kunskapsorganisatoriskt system är nog framförallt fysiska, det vill 
säga en bokuppställning som är under konstant förändring är svårhanterlig för alla 
inblandade parter. Men allteftersom fler och fler texter överger de fysiska formaten och 
allteftersom bibliotekens kataloger blir allt mer avancerade borde ett dynamiskt system, 
om än som ett komplement till en fast bokuppsättning, kunna bli tänkbart. 

Frågeställning

Hur kan ett kunskapsorganisatoriskt system som baseras på teorier om vad som 
konstituerar vetande snarare än tro på naturlig ordning eller statiska scheman se ut?
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Tillvägagångssätt

För att förtydliga bristerna i den rådande kunskapsorganisationen, som huvudsakligen 
bygger på en objektiv kunskapssyn och tron på en naturlig ordning något som bland 
annat yttrar sig i universella klassifikationsscheman, har jag valt att lägga upp mitt 
arbete så att jag först presenterar den kritik mot detta synsätt som flera forskare gett 
uttryck för. Därefter redovisas en läsning av Foucault varifrån jag deducerat en teoretisk 
ansats som jag föreslår kan användas som grund för dynamisk kunskapsorganisation. 
Metod, det vill säga bibliometri som kunskapsorganisatoriskt verktyg, har sedan valts 
eftersom jag anser den kan harmonisera med teorin. På vilket sätt, hur väl och dess 
brister kommer givetvis problematiseras. Därefter presenteras resultaten. Avslutningsvis 
diskuteras resultaten samt möjliga implikationer. 

Uppsatsens perspektiv och avgränsning

I den ovan nämnda essän av Saracivic beskrivs det informationsvetenskapliga fältet som 
bestående av två kluster: ett användarcentrerat och ett systemcentrerat (Saracevic 1999). 
Användarperspektivet som finns inom det användarcentrerade klustret anser jag dock är 
något problematiskt. För att förklara varför, väljer jag att hänvisa till den kritiske 
mediaforskaren Bernd Frohmann vid västra Ontarios universitet. Han påvisar att 
användarperspektivet är starkt individcentrerat och att användaren ofta reduceras till en 
rationell konsument vars starkaste karaktärsdrag är en informationsbrist som endast den 
kompetenta informationsspecialisten kan tillgodose (Frohmann 1992). Men även det 
systemorienterade perspektivet har stora brister, eftersom användarens interaktion med 
informationssystemen ofta är frånvarande (Saracevic 1999). Genom att fokusera på vad 
som organiseras, eller snarare hur man kan få vetskap om det som ska organiseras, vill 
jag skifta fokus till en där informationssystemet, "informationsspecialisten" och 
brukaren är oskiljaktiga informationsproducerande, -användande och -distribuerande 
element inom en specifik praktik. Vetenskapsstudieforskarna Geoffry Bowker och 
Susan Leigh Star använder sig av ett betänkansvärt perspektiv i boken Sorting things 
out (2000), när de skriver:

We need to recognize that all information systems are suffused with ethical and political 
values, modulated by local administrative procedures. These systems are active creators 
of categories in the world as well as simulators of existing categories. (Bowker & Star 
2000, s. 321)

De menar alltså att informationssystem aktivt skapar den verklighet som människor 
måste förhålla sig till. Därmed går det inte att – en studie av kunskapsorganisation, där 
texter på ett eller annat sätt tillskrivs värden i syfte att göra det möjligt att organisera 
dem – särskilja användaren, administratören och systemet från varandra, eftersom de 
alla är aktiva verklighetsproducerande aktörer inom en praktik. Det är detta 
konstruktivistiska perspektiv som jag strävat efter att använda mig av under skrivandet 
av denna uppsats. Men för att förtydliga perspektivet så jag genomgående lagt fokuset 
på vad som konstrueras och inte på vem som konstruerar.

En avgränsning har gjorts för att överhuvudtaget göra detta arbete genomförbart inom 
den satta tidsramen. Avgränsningen har dock först gjorts vid implementerandet av den 
metod som utvecklats, där fokus har lagts på vetenskapligt producerade texter och 
därmed på vetenskapliga praktiker. Teori- och bakgrundsavsnittet är dock inte särskilt 
avgränsat utan behandlar övergripande aspekter på kunskapsorganisation.
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2. Bakgrund

I detta avsnitt presenteras och diskuteras en del kritik riktad mot den rådande 
kunskapsorganisationen. Avsikten med detta är att bland annat visa på att det finns ett 
uttryckt behov av andra förhållningssätt kring kunskapsorganisation och därmed även 
motivera den här uppsatsens relevans inom biblioteks- och informationsvetenskapen. En 
del av materialet består av en läsning av Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek 
och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem” för svenska 
bibliotek (1999). Jag är väl medveten om att Hanssons studie främst behandlar första 
utgåvan av SAB som utkom 1921 och därmed kan dess relevans för diskussionen om 
kunskapsorganisation av idag ifrågasättas. Men relevansen ligger i att Hansson påvisar 
hur klassifikationssystem relateras till ett samhälle eller en institution, och vice versa, 
det vill säga att samhället finns representerat inom klassifikationssystemet. 

Utdrag ur en kursbok

1. What is classification 

Consider the following images:

Could you tell the difference? Certainly you could; you would be in a certain amount of 
trouble if you couldn't. This means that you are capable of carrying out the process of 
classification.

In essence the process of classification simply means the grouping together of like 
things according to some common quality of characteristic. This automatically implies 
the separation of the unlike as in above example

As human beings we are able to recognize a member of a particular class because it  
displays certain characteristics common to that class but not others. 

(Hunter 2002, s. 1. bilden är utbytt till en snarlik från Wikimedia Commons)

Texten ovan är ett utdrag ur en kursboken Classification made simple av Eric J. Hunter 
(2002). En bok jag under min bibliotekarieutbildning haft som kursbok. Texten är 
mycket intressant då den effektivt presenterar några av de grundantaganden som mycket 
av den rådande klassifikationsteorin vilar på:

1. Vi människor kan notera skillnader; detta är en inneboende egenskap hos 
människan. Observera att Hunter aldrig nämner man eller kvinna utan tar 
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förgivet att alla som ser figurerna tolkar dem på samma sätt. Alltså, att kunna 
notera skillnader är inte bara en inneboende egenskap hos människan; den 
fungerar även likadant hos alla människor.

2. Klassifikation handlar om att särskilja olikheter, alltså inte om att organisera 
utifrån likhet.

3. Klassifikationen består av gruppering utifrån kvalitéer eller karaktärsdrag. 
Eftersom Hunter anser att vilken människa som helst bör kunna skilja mellan 
bilderna och att detta är en naturlig egenskap hos människan, det vill säga inte 
något konstruerat, kan man även dra slutsatsen att de karaktärsdrag eller 
kvalitéer bilderna besitter anses naturliga. Alltså, objekten existerar utanför 
människans medvetande och har en naturlig ordning eftersom människan, som 
naturlig varelse, kan ordna dem naturligt. 

Subjects

The reader may have noted that the ‘things’ listed on page 2 [bilder på olika fordon och 
kommunikationsverktyg] are all concrete entities, whilst sciences such as ‘mathematics’ 
involve abstract ideas […]. In this text, for simplicity, both concrete entities and abstract 
ideas […] will usually be referred to as subjects (Hunter 2002, s. 5, min kursivering).

I ovanstående citat ur kursboken vill jag peka på formuleringen ”concrete entities”. 
Formuleringen syftar dels på att objekten är konkreta men även på att deras betydelse är 
konkret, att det är lätt för människan att urskilja att vissa bilder är fortskaffningsmedel 
medan andra är kommunikationsverktyg. Sedan, utan någon diskussion, väljer Hunter 
att behandla idéer och konkreta entiteter på samma sätt. Därmed impliceras att även 
idéer är konkreta i den mening att de endast är tolkningsbara på ett sätt. 

Som en kommentar till ovanstående presenteras bilden som språkfilosofen Ludwig 
Wittgenstein gjorde känd nedan:

(duck-rabbit från Wikimedia Commons)

Bilden ovan är vad Hunter skulle kalla en concrete entity; den är oföränderlig rent 
visuellt men den kan tolkas på minst tre olika sätt; antingen är det en anka eller en kanin 
eller så är den båda två samtidigt. Därmed problematiserar bilden Hunters resonemang 
som bygger på att man kan särskilja och gruppera utifrån karaktärsdrag, eftersom 
konsekvensen blir dels att världen är möjlig att tolka, dels att ting kan samtidigt vara 
både det ena och det andra.

Kritik mot det objektiva

Jens-Erik Mai, som är forskare i informationsvetenskap vid Torontos universitet, hävdar 
att den rådande kunskapsorganisationen är starkt knuten till ett vetenskapligt 
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framgångstänkande, där man genom bättre och mer effektiva verktyg anser sig kunna 
komma närmare och närmare den objektiva sanningen. Detta förhållningssätt kritiserar 
han och menar i stället att sanning alltid är en tolkningsfråga och relativ i förhållande till 
sitt sammanhang (Mai 2011, s. 710). Enligt Mai finns det inom den rådande 
kunskapsorganisationen en föreställning om att det som klassificeras existerar 
oberoende av den som utför klassificeringsarbetet (Mai 2011, s. 711). Klassifikatörens 
uppgift blir därmed i den rådande kunskapsorganisationen endast att avslöja essensen av 
ett fenomen för att sedan bestämma lämplig representation för fenomenet ifråga samt 
för de dokument som behandlar detta fenomen. Därefter placeras 
dokumentrepresentationer inom ett hierarkiskt system. Enligt Hansson är 
”representationens karaktär […] i grunden deduktiv” eftersom en ”fast struktur har 
skapats i vilken det enskilda primärdokumentet har placerats på ett sätt som logiskt 
korresponderar med innehållet i detta och liknande primärdokument” (Hansson 1999, s. 
31). Mai definierar detta, enligt honom, dominerande förhållningssätt inom 
kunskapsorganisation som en ontologisk realism, eftersom den skapar ett avstånd 
mellan objektet, det som klassificeras, och subjektet, den som klassificerar (Mai 2011, s. 
711). Följaktligen existerar verkligheten oberoende människan. 

När det gäller synen på dokument menar Mai att man inom det realistiska 
förhållningssättet ser dem som bärare av information i väntan på att bli upptäckta (Mai 
2011, s 711-712, 716-717). Klassifikatörens uppgift blir i detta sammanhang att okritiskt 
placera ett dokument, utifrån dess innehåll, inom ett klassifikationsschema. Information 
ses således som en relativt stabil enhet, som en sak eller ett substantiv. Mai kritiserar 
detta och framhåller att man inom kunskapsorganisation inte bör se ett dokument som 
bärare av mening utan att mening skapas först när dokumentet används (Mai 2011, s. 
722); detta eftersom ”meaning and usage of terms, classes, and categories are embedded 
in particular cultures and traditions” (Mai 2011, s. 713). Därmed finns inte meningen 
inneboende i dokumentet utan i den som använder dokumentet. I strid med det 
realistiska förhållningssättet menar Mai att man inte kan skilja på objektet som 
klassificeras och subjektet som klassificerar. Klassifikation bör då inte, enligt Mai, 
handla om att vaska fram ett ämne ur ett dokument utan istället skapa ämnet och 
utrycka tolkningen som användes i indexeringsspråk (Mai 2011, s. 722). Alltså, för att 
tillåta olika tolkningar av ett dokument måste klassifikationsarbetet bli transparent i den 
meningen att den som klassificerar, samt hur och på vilka grunder dokumentet 
klassificerats, måste tydliggöras så att andra ska kunna värdera tolkningen.

I IFLAs slutrapport om FRSAD (functional requirements for subject authority data) – 
en teoretisk modell som implementeras inom katalogiseringsreglerna RDA (resource 
discription and access), regler som förväntas antas vid The British Library och Library 
of Congress med flera (IFLA 2009) – diskuteras två olika förhållningssätt till ett 
dokuments "om-het" (eng: aboutness). Det ena är det realistiska förhållningssättet, som 
redan behandlats. Det andra är ett nominellt förhållningssätt som syftar på att 
”aboutness should be conceived not as a property of works but rather as a relation, 
constructed by a particular person at a particular time, between a particular set of works 
and a particular linguistic expression” (Zeng, Žumer, & Salaba 2010, s. 10- 11). IFLA 
väljer dock att inte diskutera de olika förhållningssätten i någon större utsträckning utan 
hävdar att det viktigaste är att ge användarna vad de vill ha:

Ultimately, the FRSAR Working Group [kort för: functional requirements for subject 
authority records] does not take a philosophical position on the nature of aboutness, 
rather, it looks at the problem from the user’s point of view. When confronted with an 
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information need that can potentially be met by finding and using a document about a 
certain subject, the user both expects to be able to formulate a search statement specifying 
the subject, and expects that the tools and services at hand are capable of comparing such 
search statements with the subject statements generated by cataloguers and indexers.
(Zeng, Žumer, & Salaba 2010, s. 11)

Därmed reduceras FRSAD från att vara, som man själv hävdat, en teoretisk modell, till 
att vara en praktisk lösning på ett problem som har sitt ursprung i de rådande 
förhållandena. Informationsverksamheten begränsas till en sändare-mottagaremodell där 
användarens rationalitet används som ursäkt för att slippa fatta filosofiska ståndpunkter. 
Presentationen av de olika ståndpunkterna i rapporten avslöjar likväl att det finns en 
diskussion inom den rådande kunskapsorganisationen om hur man fastställer en texts 
ämne. Man tycks också vilja undvika att ta ställning till den komplexitet som uppstår 
när filosofiska ställningstaganden vägs in vid organiserandet av texter, samtidigt som 
man ryggar för de potentiella konflikter som då kan uppstå inom disciplinen.

Naturlig ordning

Hansson kritiserar kunskapsorganisation främst på grundvalen att den ofta utesluter 
sociala, historiska och kulturella aspekter. Han beskriver ett förhållningssätt inom den 
rådande kunskapsorganisationen där man anser att ”klassifikationssystemet 
korresponderar mot ett ”kunskapsuniversum”, vars struktur existerar objektivt och 
evigt” (Hansson 1999, s. 31, Hanssons citationstecken). Strukturen av detta 
kunskapsuniversum speglas då i klassifikationssystemet. Därmed sällar sig Hansson, 
liksom Mai, till dem som kritiserat den ontologiska realism som hävdar att verkligheten 
existerar oberoende av människan och att objektiv kunskap existerar utanför människan. 
Enligt Hansson bygger denna uppfattning på en ”idealistisk världsbild av närmast 
platonsk karaktär” (Hansson 1999, s. 32). Man kan tycka att detta är förlegat perspektiv, 
men Hansson menar att det tydligt märks såväl i förorden till Melvin Deweys verk och 
hos senare forskare som tysken Ingertraut Dahlberg (Hansson 1999, s. 32). Den indiske 
bibliotekarien och upphovsmannen till Colon Classification Shiyali Ramamrita 
Ranganathan, som Hansson även nämner tillsammans med Dewey som en anhängare av 
tron på ett kunskapsuniversum, skriver följande:

The function of the […] intuitive classificationists is of a fundamental nature. They 
should be able to relate all possible manifestations in the field of knowledge to a few 
fundamental patterns. (Ranganathan 1989, s. 123)

och:

The next stage in the evolution of library classification is exploring the means of securing 
individualisation of thought-units in every conceivable region of the field of thought 
(Ranganathan 1989, s. 53)

Enligt Ranganathan kan man relatera och säkra manifestationer till något stabilt, det vill 
säga ett kunskapsuniversum (eng: field of thought eller field of knowledge). Thought-
units bör översättas med ”tidskriftsartiklar”, eftersom Ranganathan gör skillnad mellan 
thought-units och thought-masses i sitt försök att visa på bibliotekarieprofessionens 
lättja när det gäller att organisera individuella artiklar (Ranganathan 1989, s. 51-52). 

Hansson visar i sin avhandling som behandlar det svenska klassifikationssystemet SAB 
(Hansson 1999) att synen på ett objektivt kunskapsuniversum var närvarande redan 
innan SAB utformades 1921, det år då SAB först publicerades. Den objektiva 
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kunskapssynen användes bland annat av den svenska bibliotekspionjären Valfrid 
Palmgren som legitimerade bibliotekets roll demokratisk institution i samhället genom 
att påstå att biblioteket skulle vila på universella, opolitiska grunder (Hansson 1999, s. 
110). Vad gäller legitimering hänvisar Hansson till statsvetarna James March och Johan 
Olsen, vilka menar att ett kännetecknande drag hos demokratiska institutioner som 
folkbibliotek är att de strävar explicit efter att omfatta ”olika intresseriktningar inom 
ramen för [sin] verksamhet” (Hansson 1999, s. 219). Genom att innesluta motstridiga 
påståenden eller element kunde man därmed påstå att folkbiblioteket, samt dess 
organisering av information, var apolitisk.

Denna apolitisering är dessvärre problematisk. Genom att hävda att det finns ett 
naturligt, apolitiskt, sätt att ordna kunskap så hävdar man samtidigt att det finns ett 
naturligt, apolitiskt, sätt att ordna samhället. Hansson hänvisar till den brittiske 
litteraturforskaren Terry Eagletons dominant ideology thesis som:

[…] gör gällande att ideologi är ett medel varigenom ett politiskt dominerande maktskikt 
i samhället söker att upprätthålla sin position i förhållande till det andra. Detta kan ske 
på en rad olika sätt, t.ex. genom att göra suveräna, universella, anspråk genom att hänvisa 
till naturlig ordning i samhällets organisation, förringa värdet av idéer som bryter mot 
denna ordning och fördunkla delar av verkligheten som inte överensstämmer med, eller 
bekräftar, de idéer eller den ordning som makten företräder. (Hansson 1999, s. 55)

Genom sin analys av den första upplagan av klassifikationssystemet SAB påvisar 
Hansson att SAB innesluter det andra samtidigt som systemet särskiljer det andra från 
normen. Detta görs med hjälp av två metoder. Den första innebär att SAB omtalar det 
andra men att normen tas för given och därmed ej uttalas. Ett par exempel: I den första 
upplagan av SAB finns det till exempel ingen klass som anger mannens roll inom 
familjelivet medan kvinnans plats lyfts fram. Därmed definieras kvinnan som något 
annat utanför det normala och ”definieras i relation till mannen och samhällets 
underförstådda normer” (Hansson 1999, s. 172). Det andra exemplet är politik där 
socialism, kommunism och anarkism har en egen klass (Oac) medan politiska 
inriktningar som inte är åt vänster, exempelvis konservatism och liberalism, placeras 
inom en allmän klass (Oab). Den andra metoden för särskiljande som används i den 
första upplagan av SAB är klassifikationssystemets hierarki innebär att det normala 
placeras högst upp i hierarkin och det icke-normala längst ner. Detta syns tydligt i 
klassen E som är avdelningen för uppfostran och undervisning. Längst upp inom 
klassen finns uppfostran och undervisning: allmänt (E) medan tvångsuppfostran (Et) 
finns längre ner följt av abnormundervisning (Eu) (Hansson 1999, s. 158). Hansson 
sammanfattar sin analys av SAB genom att konstruera ett "norm och alternativ"-schema 
(Hansson 1999, s. 194-195):

Norm Alternativ

 Kristendom (C.) Övriga religioner

 Statskyrkan (C.)
 Klassisk filosofi - förnuft (D.)

Sekter - frikyrkor
Magi

 Offentlig utbildningsväsen (E.) Folkbildning - 
abnormundervisning 

 Svenska - Nordiska och
 germanska språk (F.)

Icke europeiska språk

 Sverige - Norden - Europa (N.) Afrika
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 Allmän politik (O.) Socialism - anarkism -
kommunism

 Allmän nationalekonomisk teori (O.) Socialism - anarkism -
kommunism

 Anatomi (V.) Veterinärmedicin

 Mannen Kvinnan

Man kan påstå att viss etnocentrism vad gäller språk- och geografiklasserna är logisk ur 
en praktisk synvinkel, eftersom SAB var tänkt att användas endast vid svenska 
folkbibliotek med begränsade samlingar av till exempel litteratur om Afrika eller 
afrikanska språk (Hansson 1999, s. 214). Men genom att hänvisa till den rådande 
debatten när SAB konstruerades samt genom att analysera underavdelningarna inom de 
olika klasserna, vari exempelvis rashygien (Vne), det vill säga "samhällshygien", finns 
under hygien där intimhygien ligger högst upp i hierarkin därmed kopplas individens 
hygien och hälsa med samhällets, visar Hansson att SABs konstruktion snarare var 
påverkad av den nationalistiskt rasbiologiska diskussionen som rådde under början av 
1900-talet än av att fokusera på klassifikationssystemets praktiska användningsområden 
(Hansson 1999, s. 216). Man kan dock påstå att SAB är praktiskt i den meningen att den 
– precis som Hunter menar att klassifikation bör göra, vilket nämnts ovan – pekar ut och 
särskiljer det avvikande från normen. 

Även Mai problematiserar den moderna kunskapsorganisationens anspråk på att vara 
åsiktsneutral. Mai skriver:

A declaration of neutrality is a declaration that one assumes that one´s view is a view 
from nowhere, that one somehow holds a view that is superior to other views (Mai 2011, 
s. 724) 

Vidare menar Mai att den rådande kunskapsorganisationen verkar bygga på konsensus, 
där ett pluralistiskt förhållningssätt till information och verklighet, det vill säga 
möjligheten till att flera tolkningar av verkligheten kan samexistera, motverkas (Mai 
2011, s. 723). Enligt Mai är detta problematiskt eftersom oenighet kring verkligheten är 
snarast norm i vetenskapliga och akademiska frågor. Olika, ofta närstående, 
vetenskapliga discipliner kan ha starka meningsskiljaktigheter om vad som konstituerar 
verkligheten. Därmed är det viktigt att kunskapsorganisationen tillåter att ett objekt 
tolkas utifrån flera perspektiv.

Genom sin analys av de samhällsdiskussioner och politiska strukturer som rådde under 
början av 1900-talet visar Hansson hur dessa manifesterades inom 
klassifikationssystemet SAB. Eftersom klassifikationssystem används för att organisera 
den information som samhället producerar, så kan man i likhet med Andersen och 
Skouvig påstå att klassifikation verkar för en reproduktion av samhälleliga strukturer. 
Eller, som de skriver: ”Can knowledge organization do anything but reproduce public 
discourse?” (Andersen & Skouvig 2006, s. 313). 

Andersen och Skouvig, som nämnts ovan i samband med uppsatsens definition av 
kunskapsorganisation, menar att konkreta kunskapsorganisationssystem, så som 
biblioteksklassifikationsscheman, bildas genom den offentliga diskussionen (Andersen 
& Skouvig 2006, s. 311), något som även Hansson hävdar i sin avhandling. Vidare, 
menar Andersen och Skouvig, att kunskapsorganisationssystem ”also contribute to the 
materialization of a public sphere insofar as they provide access to the recorded 
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discourses of society” (Andersen & Skouvig 2006, s. 311). Här använder sig Andersen 
och Skouvig av ett begrepp som den tyska filosofen Jürgen Habermas myntat, the 
public sphere, vilket syftar på en typ av offentlighet som hade sin storhetstid inom den 
borgerliga klassen under 1800-talet. Den offentliga diskussionen i tehus och den icke-
reklamfinansierade tidskriftsproduktionen höll medborgarna informerade och 
resulterade i en allmän opinion som i sin tur påverkade makthavarna (Habermas 2003). 
Fastän Habermas själv skrev om den borgerliga offentlighetens sönderfall, bland annat i 
och med kommersialiseringen av medierna, lever begreppet the public sphere kvar som 
en idealtyp av hur information utbyts och används för att skapa ett demokratiskt 
samhälle. Tillbaka till Andersen och Skouvig som anser att man inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen inte bör betrakta dokument som bärare av information utan 
snarare som element inom den offentliga diskussionen (Andersen & Skouvig 2006, s. 
314). Medborgarnas möjlighet att delta i denna diskussion och bilda en uppfattning, som 
de sedan kan uttrycka, vilar då på hur dessa dokument är organiserade. Genom att de 
klassifikationssystem som används inom folkbibliotek är statiska och konstruerade 
utifrån ett disciplinorienterade system bidrar de emellertid till att dölja den offentliga 
diskussionen (Andersen & Skouvig 2006, s. 313). Därmed anser Andersen och Skouvig 
att man bör byta syn på kunskapsorganisation från en som endast fokuserar på tekniska 
detaljer till en som erkänner kunskapsorganisation som en aktiv del i den offentliga 
diskussionen (Andersen & Skouvig 2006, s. 314).

Intersubjektivitet och positivism

När Hunter, se ovan, menar att alla människor tydligt kan se skillnaden mellan två 
bilder och därtill förutsätter att alla läsare av en text uppfattar samma skillnader, hävdar 
han i själva verket att det råder en intersubjektiv förståelse av verkligheten. Begreppet 
intersubjektivitet, som biblioteks- och informationsforskaren Birger Hjørland behandlar 
i en artikel (Hjørland 2005, s. 134-135), syftar på att flera individer delar samma 
uppfattning av verkligheten. Inom vetenskapstraditionen empirism, som flera nyare 
vetenskapstraditioner underkänner, är intersubjektivet en självklarhet inom vetenskapen. 
Det vill säga att vad som ses, vad som upplevs, eller hur verkligheten beskrivs, är 
oberoende kultur, kunskapssyn eller världsbild. För att exemplifiera ett studieområde 
inom kunskapsorganisation där intersubjektivitet tycks tas för givet pekar Hjørland på 
inter-indexer consistency (Hjørland 2005, s. 146-147), som verkar hävda uppfattningen 
att det endast finns ett sätt att indexera ett dokument på, vilket medför att indexerare 
som kommit fram till andra resultat gjort fel. Man frågar sig sällan varför indexerare har 
gjort olika val; istället väljer man att presentera diskrepanser mellan bedömningar 
kvantitativt och tolka olikheter som fel. Detta förhållningssätt motverkar således 
utvecklingen inom indexering, eftersom man negligerar att undersöka de 
bakomliggande orsakerna till varför dokument indexerats olika; man mäter endast det 
faktum att dokument indexerats olika. Därmed skulle man lika gärna kunna komma 
fram till slutsatsen att en beskrivning är lika bra som någon annan så länge det råder en 
konsensus mellan indexerare. Detta återknyter till Mais ovanstående ståndpunkt att den 
rådande kunskapsorganisationen endast tillåter en enda verklighet. Frågeställningar som 
berör om det i själva verket finns lämpligare eller mer användbara beskrivningar blir 
helt irrelevanta, eftersom man anser att det bara finns en möjlig tolkning av 
verkligheten.

Inom den rådande kunskapsorganisationen finns även en tendens att reducera 
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verkligheten till mätbara variabler, det vill säga en typ av positivism. Detta blir tydligt 
inom relevansstudier som reducerar relevans till några få variabler eller som betraktar 
relevans som något binärt, det vill säga att antingen är ett dokument relevant eller så är 
det inte det (Hjørland 2005, s. 147). Reduktion av relevansbegreppet till mätbara 
variabler, eller till något binärt, kan därmed medföra en begränsning av 
relevansforskningen och förhindra dess utveckling. Även Hansson uttrycker kritik mot 
ett positivistiskt förhållningssätt inom den rådande kunskapsorganisationen. Enligt 
Hansson förs sällan teoretiska diskussioner om kunskapsorganisation. I stället reduceras 
diskussionerna till en fokusering på hur man bäst optimerar prestandan på 
klassifikationssystem och IR-system (informationsåtervinningssystem) (Hansson 1999, 
s. 240). Därmed försvinner de kulturella, sociala och politiska aspekterna på 
kunskapsorganisation men ”[i]f classification systems are constituted by discourses in 
society and culture, one has to locate such readings and understandings of these 
classification systems in social and cultural theory” (Andersen & Skouvig 2006, s. 315).

Sammanfattning av kritik

Kritiken ovan har varit vägledande för valet av teori och metod för denna uppsats. 
Därmed blev det nödvändigt att lyfta fram och sammanfatta de tankar som presenterats i 
detta avsnitt. De ger den teoretiska bakgrunden till faktorer som ett alternativ till den 
rådande kunskapsorganisationen måste ta hänsyn till, nämligen:

• Mening och betydelse bör ses som socialt- och historiskt konstruerade eller 
situerade.

• Följaktligen är mening och betydelse föränderliga.

• Att tillskriva texter värde och därefter ordna dem efter värde är att förmedla en 
bild av hur samhället och naturen är organiserade.

• Eftersom flera livsåskådningar eller verklighetsbilder bör kunna samexistera i ett 
demokratiskt samhälle, eller i ett öppet forskningsklimat, måste olika tolkningar 
av en texts betydelse vara möjliga.

• För att detta ska vara möjligt måste metoden som använts för att tillskriva en text 
värde vara transparent.

Följaktligen måste organisationen av texter vara dynamisk, eftersom samhället är i 
konstant förändring.

3. Teori

Som nämnts i inledningen av denna uppsats har teorin hämtats från Foucaults verk som 
på engelska heter The order of things med underrubriken an archeology of the human 
sciences (Foucault 2002). Verket publicerades för första gången 1966 under den franska 
titeln Les mots et les choses (sv: orden och tingen) men har ännu inte givits ut på 
svenska. Begreppet the human sciences översätts här till människovetenskaperna och 
inte humanvetenskap eller humaniora då en sådan översättning endast skulle skapa en 
begreppslig förvirring. Även om jag i inledningen framfört min ambition att undvika 
begrepp så som modernitet och så vidare, blir det svårt att hålla fast vid detta inom 
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denna teoretiska del. Men för att göra det tydligt tänker jag förhålla mig till endast två 
begrepp vad gäller "periodbundet" vetande. Det första är det klassiska vetandet vilket 
Foucault situerat till 1600- och 1700-talet. Det andra är det moderna vetandet som är 
situerat till 1800-talet och framåt. Det kan uppfattas som att Foucault, inom sin text, gör 
omöjliga generaliseringar av ganska oförenliga element; han för samman tillsynes 
motstridiga tänkare som Georges-Louis Leclerc de Buffon och Carl von Linné för att 
sedan behandla dem som en enhet. Men det Foucault försökt uppnå med sin text är att 
han ”letat efter funktionsvillkoren för specifika diskursiva praktiker” (Foucault 2008, s. 
78). 

In any given culture and at any given moment, there is always only one episteme that 
defines the conditions of possibility of all knowledge, whether it be expressed in theory or 
silently invested in a practice. (Foucault 2002, s. 183)

Alltså hur man inom dessa diskursiva praktiker har uttryckt sig och tänkt angående 
världen, människan, naturen och varat är vad Foucault studerar i sin text. Därmed bör 
det moderna vetandet inte reduceras till någon specifik "tanketradition" utan snarare ses 
som arkitekturen som möjliggör de inte sällan motstridiga sätt att tänka och uttrycka sig 
inom den av Foucault definierade moderna perioden. Vidare bör arkitekturen absolut 
inte ses som biologisk betingad; det är ingen skillnad på det biologiska planet mellan 
den "klassiska människan" och den "moderna människan", utan skillnaden ligger endast 
på det kunskapsteoretiska planet.

Nedan presenterar jag en sammanfattning av vad som konstituerar det klassiska 
respektive det moderna vetandet. Detta för att dels kunna kontrastera det moderna 
vetandet mot det klassiska, dels kunna tydliggöra vad som möjliggjorde uppkomsten av 
människovetenskaperna. Eftersom syftet är att vaska fram en teoretisk ansats till en 
dynamisk kunskapsorganisation har fokus lagts på de delar av Foucaults resonemang 
som kan anses vara relevanta för denna uppsats. Om sammanfattningen uppfattas som 
extensiv är det för att den teori som jag valt att använda mig av inte har, vad jag vet, 
tidigare tillämpats på kunskapsorganisation. Därmed har jag ansett det nödvändigt att 
redogöra för den och sedan argumentera för dess validitet i förhållande till det jag ämnat 
att göra.

Det klassiska vetandet – fastställandet av representation

Enligt Foucualt kom man fram till vetande kring tingen under den klassiska perioden, 
genom analyser av representation (Foucault 2002, s. 377). Inom botaniken – en 
vetenskap som hade starkt inflytande på det klassiska vetandet (till exempel var den 
franska upplysningsfilosofen Jean-Jacques Rousseau i första hand botaniker) – var det 
genom att se på yttre egenskaper, vilka reducerades till några få möjliga, som man 
fastställde vetande kring tingen. Efter att man studerat de yttre egenskaperna, 
egenskaper som representerade växtens släktskap, klassificerades det studerade utifrån 
skillnader i dess yttre egenskaper. Därefter placerades växten inom en struktur. 
Strukturen blev därmed med nödvändighet universell och uttömmande:

in Classical terms, a knowledge of empirical individuals can be required only from the 
continuous, universal tabulation of all possible differences. […] To know what properly 
appertains to one individual is to have before one the classification – or the possibility of 
classifying – all others. (Foucault 2002, s. 157-158)

Språket under det klassiska vetandets tid var reducerat till en funktion av representation 
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(Foucault 2002, s. 90). Alltså var språkets enda uppgift att representera tingen. Den 
generella grammatiken hade skapats för att verka som ett universellt språk – ett språk 
för att förklara alla språk – och eftersom kunskap nåddes genom analys av 
representationen, men endast kunde uttryckas genom språket, resulterade detta i att 
språket och kunskapen blev sammanvävda. I och med att ett universellt språk hade 
konstruerats var det därmed möjligt att placera och ordna all kunskap inom detta språk. 
Foucault citerar den franska upplysningsfilosofen Destutt de Tracy:

Every science has its name, every notion within a science has its name too, everything 
known in nature is designated, as is everything invented in the arts, as well as 
phenomena, manual tasks, and tools. (Foucault 2002, s. 97)

Men språket i sig sågs endast som kunskap i oreflekterad form då den uppstått spontant 
för att representera konkreta eller abstrakta begrepp. Kunskap, däremot, var som ett 
språk där varje ord hade blivit undersökt och varje relation blivit verifierad. Genom 
reflektion och större kunskap kunde därmed språket förbättras och representationen för 
mer avancerade begrepp fastställas. Att språk och kunskap var sammanvävda 
resulterade även i att ett studium av ett folks språk samtidigt blev ett studium av dess 
kunskap

Det moderna vetandet – människan, studiet av funktion och ändligheten 

Genom att analysera studiet av liv, arbete och språk inom det moderna vetandet visar 
Foucault hur de grundförutsättningar som möjliggjorde vetande under den klassiska 
perioden rasat samman. Han börjar med att visa hur man inom ekonomin fick en 
förändrad syn på hur värde uppstod. Inom det klassiska vetandet var värde en 
representation av ett föremåls åtråvärdhet eller en representation av de resurser som 
krävdes för att producera föremålet. Men från 1800-talet och framåt var det istället det 
arbete som krävdes för att producera föremålet som blev grundvalen för ett föremåls 
värde. När värdet upphörde att vara ett föremål för åtrå sågs föremålets värde som en 
produkt av mänsklig aktivitet. Därmed är det den mänskliga aktiviteten, i form av 
arbete, som möjliggör ordnandet av föremål efter deras värde. Behov och önskemål 
utgör dock fortfarande en viktig del inom ekonomin; de utgör marknaden och kan 
därmed möjliggöra eller begränsa bytet av värden, eftersom varor, vars värde 
konstitueras av arbete, byts för att behov och önskemål ska tillfredsställas. Arbetet, det 
vill säga den mänskliga aktivitet som utgör föremåls värde, har därmed sitt upphov i 
mänskliga behov och önskemål. En ytterligare konsekvens är att värdet blir en produkt 
av det yttre och av tiden istället för något inneboende hos människan eller i föremålet:

Men exchange because they experience needs and desires, but they are able to exchange 
and to order these exchanges because they are subjected to time and to the great exterior 
necessity. As for the fecundity of labour, it is not so much due to personal ability or to 
calculations of self-interest; it is based upon conditions exterior to its representation: 
industrial progress, growing division of tasks (Foucault 2002, s. 244).

När värde slutade att representera något inneboende, utan istället var en produkt av 
mänsklig aktivitet, sprungen ur mänskliga behov och relativt till yttre förutsättningar, 
det vill säga produktionsförhållanden och materiella förhållanden, blev det klassiska 
vetandet omöjligt. Det klassiska vetandet vilade på föreställningar om inneboende fasta 
värden som uttrycktes genom sitt yttre och var ordnat inom ett fast universellt system av 
värden. Människan kunde åtrå men det hon åtrådde var ett värde som var inneboende i 
föremålet. Människan var därmed frånvarande, icke-existerande, inom det klassiska 
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vetandet i relation till ett föremåls värde. Ett föremåls värde kunde uppskattas och sättas 
in i ett systemet av fasta värden men värdet var inte en produkt av mänsklig aktivitet. 

Inom studiet av språk, vilket det klassiska vetandet hade reducerat till studiet av vad 
orden kunde representera, står språkets interna mekanismer i centrum för det moderna 
vetandet. Det vill säga hur orden vävs samman för att kommunicera något och inte hur 
orden representerar den allmänna kunskapen. Det är dessa interna mekanismer som då 
bör studeras för att man ska förstå karaktären av ett individuellt språk samt kunna 
jämföra språken sinsemellan. Alltså, ett språks funktion, hur språket kommunicerar 
mening, blir det som utmärker språket. Ett ord kan, inom det moderna vetandet, 
fortfarande "representera" något hos den som använder eller förstår det, men ordets 
mening finns inte inneboende i ordet utan mening uppstår först då ordet kommunicerar 
något, vilket inte sker genom att ordets inneboende värde jämförs med ett annat ords 
värde. För vad ordet kommunicerar beror snarare på ordets böjning, hur det varierar 
inom det specifika grammatiska systemet, hur det genomgår historiska förändringar 
samt hur det lyder de strikta regler som reglerar det och andra element inom det 
specifika språket. Därmed blir det, likt studiet av värde inom ekonomin, inte det inre 
som avgör ordets betydelse utan hur det förhåller sig till det yttre: 

For a word to be able to say what it says, it must belong to a grammatical totality which, 
in relation to the word, is primary, fundamental and determining. (Foucault 2002, s. 306)

Under den klassiska perioden menade man att ett språk uppstod i och med att ljud 
började representera föremål. Språkets uppgift var alltså att vara en kopia av tingen. 
Men eftersom språket, sedan 1800-talet, fick i uppgift att kommunicera såg man då 
språkets ursprung som människans vilja att förmedla. Därmed ses språket i relation till 
de yttre strukturerna och kan därför inte heller avspegla den kunskapsnivå ett folk 
uppnått. Eftersom språket får sin mening underifrån, från folket, samhällets totalitet, 
som använder det och kommunicerar med det, och alltså inte från de lärda, är det är en 
oupphörlig aktivitet som aldrig kan fullbordas; folket kommer aldrig att upphöra med 
att kommunicera sin vilja (Foucault 2002, s. 316). 

Även vid studiet av livet och naturen skedde liknande förändringar som vid studiet av 
språket och värdet. Från att bestämma släktskap utifrån visuella, yttre, karaktärsdrag 
menade den framstående zoologen Georges Cuvier att det var genom djurens inre 
mekanismer som släktskap kunde fastställas. Men för att lyckas med detta måste det 
yttre skalas bort så att de inre organens viktiga funktioner blev synliga. Det är dessa inre 
funktioner som sedan definierar det yttre, exempelvis är det kons matsmältningssystem, 
som är anpassad för att smälta gräs, som uppenbarar sig i formen av kons släta tänder på 
"ytan". Djurens karaktärsdrag är alltså en produkt utav inre funktioner. Genom det yttre 
kan individualitet fastställas; man kan se på yttre egenskaper hur två djur skiljer sig, 
men, för att se hur olika individer kan bilda större enheter krävs det att man studerar 
deras inre funktioner. Förutsättningen för ordnandet av naturen blev därmed den inre 
funktionen och inte den yttre representationen. De sammantagna organen hos en individ 
bildar ett system där en förändring hos ett organ påverkar ett annat, exempelvis en 
förändring i matsmältningen förändrar käkarna. Hierarkin mellan funktionerna kan 
därmed även fastställas då vissa funktioner är mer livsavgörande än andra, något som 
tyder på att organen ordnar sig efter en ritning eller en plan:

Such a plan ensures the control of the essential functions and brings under that control, 
though with a greater degree of freedom, the organs that preform less vital functions. As a 
hierarchical principle, this plan defines the most important functions, arranges the 
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anatomical elements that enable it to operate, and places (Foucault 2002, s. 290).

Det är denna kontrollerande plan som kom att bli norm inom människovetenskaperna. 

Eftersom den inre funktionen kan förändras vilket resulterar i ett förändrat yttre, 
eftersom släktskap endast kan fastställas genom en studie av funktionen, eftersom 
språket är under konstant förändring och endast blir meningsfull inom ett system, 
eftersom ett värde är påverkat av yttre omständigheter och är en produkt av mänskligt 
slit – så kan mening, värde och betydelse aldrig vara konstant eller inneboende. Mening 
är alltså något föränderligt och framförallt något ändligt. En kultur kan gå under, en art 
kan dö ut och ett behov kan mättas. Därmed blir det universella eviga kunskapsfältet där 
alla ting och alla begrepp genom representation kan placeras in i en omöjlighet. 
Människan, som tidigare var icke-existerande förutom som biologisk varelse eftersom 
hon inte hade något med ordningen att göra (hon kunde förvisso namnge naturen men 
ordningen var så att säga naturlig), trädde fram under den moderna perioden som en 
empirisk entitet och därmed skapades behovet av människovetenskaperna. 

Tre modeller för människovetenskaperna

För att beskriva människovetenskaperna skriver Foucault följande:

The human sciences are not, then, an analysis of what man is by nature; but rather an 
analysis that extends from what man is in his positivity (living, speaking, labouring 
being) to what enables this same being to know (or seek to know) what life is, in what the 
essence of labour and its laws consist, and in what way he is able to speak. (Foucault 
2002, s. 385)

Alltså, i och med att mänsklig aktivitet kunde skapa värde, betydelse och mening 
varigenom ordning kunde fastställas, krävdes det att ett nytt vetande uppstod, ett 
vetande som bland annat kunde förklara varför nya behov, hur nya 
produktionsförhållanden samt hur viljan att vilja uttrycka sig uppstod hos människan. 
Därmed möjliggjorde människovetenskaperna studiet av representation – men utifrån att 
representation inte sker utanför människan, som inom det klassiska vetandet, utan 
inträffar i människans medvetande eller omedvetande. Detta särskiljer 
människovetenskaperna från de empiriska vetenskaperna, det vill säga biologi, ekonomi 
och filologi, eftersom dessa inte sysslar med representation, alltså hur ting eller begrepp 
tillskrivs värde, mening, intention och betydelse. Enligt Foucault täcker tre 
epistemologiska regioner människovetenskaperna. Dessa regioner utgörs av studiet av 
liv, arbete och språk, i form av biologi, ekonomi och filologi. Nedan har jag 
sammanställt dessa tre epistemologiska områden i tabellformat:
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Biologi Ekonomi Filologi

Människan lever Människan har behov
och önskningar

Människan försöker 
säga något utifrån ett system

– psykologi – – sociologi – – litteratur –

funktion
och
norm

konflikt
och
lag

mening
och
system

Ovanstående sammanställning måste nog förklaras. Förutom att de tre epistemologiska 
fälten presenteras noteras även den människovetenskap som starkast korresponderar 
med varje fält. Psykologi, exempelvis, korresponderar starkast med biologi eftersom 
den behandlar människan främst som levande varelse. Men, det som starkast skiljer 
människovetenskaperna från vetenskaperna biologi, ekonomi och filologi, är att de är 
sammanknutna med varandra; de definieras av varandra och därmed kan alla 
människovetenskaperna användas för att tolka varandra. Exempelvis kan litteratur 
psykologiseras eller psykologi betraktas ur ett sociologiskt perspektiv och så vidare.

Inom modellen finns tre begreppspar, det vill säga funktion och norm, konflikt och lag, 
mening och system. Dessa begreppspar omfattar hela den domän som uttrycker vetande 
om människan. Men begreppsparen bör inte ses som bundna inom varje modell:

All these concepts occur throughout the entire volume common to the human sciences 
and are valid in each of the regions included within it: hence the frequent difficulty in 
fixing limits, not merely between the objects, but also between the methods proper to 
psychology, sociology and the analysis of literature and myth. (Foucault 2002, s. 390)

Foucault beskriver begreppsparen på följande sätt: Mening, vilket snarare borde vara 
”att uttrycka mening” (eng: signification), syftar på hur till exempel språk kan 
representera något. Men för att mening ska kunna betyda något måste den relatera till ett 
system. Åtrå, intresse och behov är vad som ger upphov till arbete och produktion och 
infattas i begreppet konflikt. Detta eftersom det är det otämjda behovet som ger upphov 
till konflikt vilket i sin tur regleras av lag. Begreppsparet konflikt/lag möjliggör då 
representationen av mänskliga behov. Begreppet funktion visar på hur livets strukturer 
ger upphov till representation, där norm visar på hur funktionen sörjer för sina egna 
förutsättningar för verksamhet samt dess ramar inom vilket funktionen kan vara effektiv

Kunskapsorganisation är, menar jag, en människovetenskap. Därför är presentationen av 
människovetenskaperna och de tre modellerna ovan relevant. Foucault skriver: 

the human sciences do not treat man's life, labour, and language in the most transparent 
state in which they could be posited, but in that stratum of conduct, behaviour, attitudes, 
gestures already made, sentences already pronounced or written, within which they have 
already been given once to those who act, behave, exchange, work, and speak […]; they 
[human sciences] are rather like sciences of duplication (Foucault 2002, s. 386-387).

Genom att erkänna kunskapsorganisation som en människovetenskap uppnås vetande 
om en text dels utifrån det faktum att texten är produkt av mänsklig aktivitet och 
därmed avhängig de sociala, historiska och tekniska förhållanden ur vilket den är 
producerad, dels utifrån de betydelser som texten tillskrivits genom dess användning i 
historiskt bundna praktiker. Därefter, utifrån detta vetande, är det möjligt att organisera 
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texten. Eftersom kunskapsorganisation då, enligt den definition jag valt att använda mig 
av, behandlar organiserandet av texter inom informationssystem, och eftersom texter ses 
som produkter av mänsklig aktivitet, samt eftersom organisationen av texter kan ses 
som ett resultat av mänsklig aktivitet blir det följaktligen naturligt att hävda att 
kunskapsorganisation är en människovetenskap.

Modellerna för de tre epistemologiska fälten kommer nedan att implementeras som en 
"enhetlig" modell för förståelse av kunskapsorganisation som en science of duplication 
då kunskapsorganisationen intar en meta-epistemologisk position (Foucault 2002, s. 
387). Med detta menas att man genom att betrakta kunskapsorganisation som en 
människovetenskap kan nå vetande om vetandet. Detta knyter även an till det utbredda 
begreppet meta-data inom den rådande kunskapsorganisationen. Fokuset när modellen 
diskuteras i förhållande till metod och resultat nedan kommer dock främst ligga på 
begreppsparen funktion/norm, mening/system och konflikt/lag som presenterats ovan.

4. Metod

I detta avsnitt presenteras den metod som använts för att åstadkomma en dynamisk 
organisation av texter i denna uppsats. Vidare redovisas metodens utförande i detalj 
samt hur metoden korresponderar med den teori som presenterades i föregående avsnitt. 

Definition samt avgränsning av bibliometri

Bibliometri har valts som verktyg för systematisk organisation av texter och för 
implementeringen av kunskapsorganisation som en människovetenskap i den här 
uppsatsen. Men först krävs nog en definition av vad jag avser med bibliometri i detta 
arbete. Bibliotekarien och vetenskapshistorikern Nicola De Bellis ger följande 
definition:

The objective […] is to analyze, quantify, and measure communication phenomena to 
build accurate formal representations of their behavior for explanatory, evaluative and 
administrative purposes. (De Bellis 2009, s. 3) 

Det finns en del andra "metri-er", så som webbometri, scientometri och informetri som 
har i princip samma syfte som bibliometri. De Bellis menar att det som skiljer dessa 
"metri-er" åt är en fråga om avgränsning. Scientometri syftar åt att mäta vetenskaplig 
kommunikation och webbometri den kommunikation som sker på internet. Informetri är 
ett relativt nytt begrepp som har lanserats som ett paraplybegrepp för de övriga. Jag 
kommer endast använda mig av begreppet bibliometri. Men i detta arbete definieras 
bibliometri inte blott som en studie av det som återfinns i böcker, vilket begreppet kan 
indikera, utan som mätandet av kommunikation manifesterad i texter i vid bemärkelse.

Denna uppsats behandlar inte bibliometrins filosofiska eller teoretiska grunder, förutom 
i relation till den teori jag redan presenterat. Jag tar inte heller upp bibliometrins 
historiska framväxt eller hur den används som utvärderingsinstrument för 
forskningsanslag och media-inköp. Alltså, vad som berörs här är enbart bibliometri som 
ett kunskapsorganisatoriskt verktyg. Som nämnts i inledningen av detta arbete har en 
avgränsning skett vid implementering av metoden. Avgränsningen har gjorts i den 
meningen att det är vetenskapliga texter som tas upp nedan. Därmed är det vetenskapens 
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normer, lagar och system som behandlas då bibliometri diskuteras i förhållande till den 
teoretiska modellen.

Bibliometri och den teoretiska modellen

Representation från mening/system (språk)

Eugene Garfield, upphovsmannen till citeringsdatabasen Science citation index, numera 
ofta kallad Web of science, och hans forskningskollega Henry Small argumenterade för 
att citeringar bör ses som språkets byggstenar och för att kunna uttrycka något 
överhuvudtaget så måste man använda sig av dessa byggstenar:

a scientist carries with him a repertoire of such collective concepts and their 
corresponding document-symbols. These are his tools-of-the trade, and provide the 
conceptual and methodological framework for his work. (Small 1978, s. 329)

Liknande tankar återfinns hos den franske filosofen Jacques Derrida. I sitt arbete Den 
andres enspråkighet (1998) hävdar Derrida att ord och begrepp tillhör en yttre totalitet. 
En person har visserligen ett språk, men det inte är ens eget eftersom det redan 
utvecklats av andra (Derrida 1998). Det är därmed endast möjligt att uttrycka något 
genom att använda ord som andra redan definierat. Handlingen som individen utför när 
den säger något med hjälp av ord och grammatik som andra redan konstruerat benämner 
Derrida återtillägnelse. Denna återtillägnelse äger alltid rum. En citering kan då ses som 
en explicit, eller medveten, återtillägnelse. Alltså genom en citering försöker författaren 
mena något men det är endast på grund av att citeringen tillhör en totalitet, ett system, 
konstruerat av andra som citeringen får en verklig innebörd. Citeringen blir då en 
symbol för ett system eller en idé för att återknyta till Small. Men på en och samma 
gång som citeringen refererar till ett system bildar den ett nytt system i och med att 
författaren väver in den i andra meningar, det vill säga citeringar. Representation kan 
därmed etableras utifrån ett perspektiv där den som citerar avser att mena men det är 
endast genom att citeringen förhåller sig till ett övergripande system som citeringen får 
mening.

Ovanstående förhållningssätt behöver inte begränsas till citeringar utan kan även 
innefatta hur författare använder enskilda ord eller begrepp. Studieområdet co-word 
analysis vilar på tanken att författare hämtar sina ord ur en och samma repertoar, eller 
totalitet. När två ord används ur denna repertoar skapas en relation mellan dessa två ord, 
och om man då hittar samma relation mellan två ord hos flera författare säger det något 
om ordens innebörd (De Bellis 2009, s. 144). Även här kan representation skapas 
utifrån att författare avser att mena något utifrån ett system. 

Representation från konflikt/lag (arbete)

Sociologen Robert K. Merton formulerade 1942 en uppsättning kriterier som han ansåg 
ligga till grund för den universella grundsynen inom vetenskapen, ”the complex of 
prescriptions, prohibitions, and values governing the prevalent (nondevient) behavior of 
scientists at all times and everywhere” (De Bellis 2009, s. 54). Detta kan jämföras med 
lag utifrån den teoretiska modellen ovan. Dessa kriterier sammanfattades, enligt De 
Bellis, under fyra rubriker: universalism, kommunism, oegennyttighet och organiserad 
skepticism. De två rubriker som är intressanta i förhållande till detta arbete är 
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kommunism och oegennyttighet. Med kommunism menar Merton att vetenskapliga 
resultat bör ses som offentlig egendom men att individen ska ha rätt till ett erkännande 
för det arbete som lagts ned. Detta eftersom ”science is a cumulative and collaborative 
undertaking, so every privatistic restriction on its final products exposes the community 
to the risk of slowing down progress” (De Bellis 2009, s. 54). Oegennyttighet syftar på 
att det bör finnas en frånvaro av ekonomiska eller personliga motiv inom vetenskapen. 
Enligt De Bellis är oegennyttighet i själva verket inneslutet i de institutionella 
strukturerna som kontrollerar och övervakar de individuella forskarnas beteende i syfte 
att minimera risken för bedrägeri eller kvacksalveri. 

In Merton's opinion, the immense success achieved by modern science in the discovery of 
natural laws can be explained only if one admits that, thanks to normative structures, 
there exists and underlying homogeneity and continuity among diverse levels of research 
activity. (De Bellis 2009, s. 55)

Alltså, lag reglerar konflikter för att möta behovet av ökad kunskap. Symboliskt 
erkännande används för att reglera forskningen ytterligare. Genom att etablera ett 
symboliskt ersättningssystem blir det möjligt att belöna sådan forskning som fyller de 
existerande behoven utan att detta får till följd att de ekonomiska intressena dominerar. 
Enligt De Bellis verkar citeringar som symbolisk valuta (De Bellis 2009, s. xvii). 
Omkastat tillfredsställs även den citerande forskarens behov, eftersom de citat han 
använder sig av ger ökad trovärdighet åt hans eget arbete: andra forskares arbete 
utnyttjas för att styrka forskarens resonemang.

Representation av texter kan därmed fastställas utifrån ett perspektiv där citeringar 
indikerar närvaron av lag, konflikt och behov:

So, if used appropriately, a citation makes visible an intellectual link in the process of 
transmitting and re-elaborating scientific knowledge, thus working as a peculiar form of 
currency in the market of official scientific communications (De Bellis 2009, s. xvii).

Men lag bör här tolkas som sociala överenskommelser snarare än naturlagar. 
Exempelvis bedrivs det mycket forskning vid privata företag där delgivning av resultat 
inte sker. Även motiven som ligger bakom en citering kan ifrågasättas; 
"citeringsnepotism" där författare citerar dem som de har personliga relationer till, 
liksom författare som citerar utan att verkligen ha använt sig av det innehåll som 
citeringen tagits ifrån för att få sina verk att verka legitima, är tyvärr ganska utbredda 
företeelser. (De Bellis 2009).

Representation från funktion/norm (liv)

Enligt De Bellis menar den brittiske vetenskaps- och teknikhistoriken Derek DeSolla 
Price att man kan behandla vetenskaplig aktivitet som ett fysikaliskt eller biologiskt 
fenomen (De Bellis 2009, s. 63). Den vetenskapliga aktiviteten yttrar sig i publikationer, 
och eftersom det finns goda grindvakter, i form av utbildning och peer-review, krävs det 
inte några kvalitativa undersökningar för att inse att den som publicerat ingår i den 
vetenskapliga praktiken. Genom att kvantitativt undersöka en vetenskaplig publikation 
kan man då få fram indikatorer som visar på vetenskaplig evolution, och genom att 
jämföra förändringar över tid kan statistiska samband skönjas. Prices tankar 
korresponderar då med norm i den teoretiska modellen. Alltså, enligt Price, finns det 
inom vetenskapen normer för hur mycket som publiceras, hur mängden publikationer 
växer samt hur mycket av och till hur stor del det som publiceras citeras. Men, Price 
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menar dock att tillväxten ser olika ut inom olika vetenskapliga discipliner samt att 
tillväxten avtar när en mättnadspunkt blivit nådd. 

Thomas Kuhn, vetenskapsfilosofen som ligger bakom paradigmbegreppet, menar att 
vetenskapliga framsteg sker inom konvergenta vetenskapspraktiker där närmast 
dogmatisk konformitet inom en sammanslutning vad gäller metoder, teorier och 
värderingar blir en förutsättning för nya kunskapsmässiga landvinningar (De Bellis 
2009, s. 169). Eftersom en vetenskapspraktik använder sig av samma metoder och 
teorier kan man dra slutsatsen att alla använder sig av samma texter. Texterna kan 
därmed, ur ett biologiskt perspektiv, ses som organ, med funktioner, som i sin tur 
konstituerar en större helhet, eller en "varelse". För att återknyta till Foucault så är det 
genom studiet av varelsens inre organ som förändringar av det yttre kan förklaras. Kuhn 
skriver:

each scientific revolution alters the historical perspective of the community that 
experiences it, then that change of perspective should affect the structure of 
postrevolutionary textbooks and research publications. […] a shift in the distribution of 
the technical literature cited in the footnotes […] ought to be studied as a possible index 
to the occurrence of revolutions. (Kuhn 1996, s. xi)

Därmed kan citeringar bidra med mätbara manifestationer av förändringar hos 
vetenskapliga discipliner. Alltså, citeringar representerar texter som har funktioner inom 
vetenskapliga strukturer. Vidare ger texternas närvaro och deras hierarkier upphov till 
normer och därmed kan samband fastställas och utsagor beräknas.

Howard D. Whites vimpeldiagram 

Tidigare under min utbildning, då olika metoder för forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen stod på schemat, fångade forskaren Howard D. White mitt 
intresse. Hans kanske mest kända studie, utförd tillsammans med kollegan Katherine W. 
McCain, är från slutet av 90-talet (White & McCain 1998). Studien avsåg att visualisera 
en vetenskaplig disciplin genom att studera hur författare samciterades. Genom denna 
visualisering kunde en ökad förståelse för disciplinen nås. Eftersom jag fann Whites och 
McCains studie intressant valde jag i en fördjupningsuppgift att se närmare på andra 
studier som White utfört. Det var då jag kom i kontakt med Whites vimpeldiagram 
(eng: pennant diagrams).

Whites studie om vimpeldiagram har publicerats i två delar (White 2007a och 2007b). 
Vimpeldiagrammen är ett försök att sammanfoga informationsåtervinning (IR), 
bibliometri och Dan Sperbers och Deidre Wilsons relevansteori. Även om jag har ett 
annat perspektiv än Whites (han har ett starkt användarperspektiv influerat av kognitiv 
psykologi) är hans resultat mycket intressanta för denna uppsats. Men för att Whites 
metod ska bli förståelig krävs en kort presentation av den teori som han grundat sin 
studie på. 

Det finns två grundantaganden inom relevansteori som White bygger sin studie på:

1. Ett antagande är relevant i ett sammanhang då antagandets kontextuella effekter 
i sammanhanget är stort.

2. Ett antagande är relevant i ett sammanhang då den prestation som krävs för att 
behandla antagandet i sammanhang är litet.

Relevans blir enligt ovan lika med kontextuella effekter dividerat med 
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behandlingsprestation. Kontextuella effekter kan, enligt White, i ett användarperspektiv 
ersättas med kognitiva effekter. Alltså, ett dokument eller en författare är relevant då 
dess kognitiva effekter är stort i sammanhanget. White menar att ovanstående ekvation 
på den mänskliga sidan av en sökprocess inte kan vara absolut eller uttryckas 
kvantitativt. Men den estimerade relevansen på systemsidan av sökprocessen kan 
utryckas med hjälp av de, inom IR vanliga termerna, tf (termfrekvens), idf (inverterad 
dokumentfrekvens) och tf*idf (termfrekvens multiplicerat med inverterad 
dokumentfrekvens). Enligt White återspeglar tf kognitiva effekter, idf enkelhetsgrad av 
behandling och tf*idf visar på relevans.

Genom att använda sig av måtten tf och idf utifrån en grundterm (eng: seed-term), 
exempelvis en författare, lyckas White skapa ett diagram som enligt honom kan liknas 
vid ett klassifikationsschema fast med två tydliga fördelar. För det första är strukturen 
ett resultat av historiska företeelser, med andra ord författarnas citeringar. För det andra 
illustreras relativ, till skillnad från binär, relevans mellan grundtermen och andra termer 
visuellt. Med relativ relevans menas att vimpeldiagrammen visar att vissa termer är mer 
relevanta än andra i förhållande till grundtermen samt att relevansen är mer tydlig för 
vissa termer än för andra. 

Whites tillämpning av måtten tf och idf skiljer sig dock något från vad som är brukligt 
inom IR. I arbetet Modern information retrieval (2011) redogör datavetarna Ricardo 
Baeza-Yates och Berthier Rebeiro-Neto för hur tf och idf vanligtvis används inom IR. 
Enligt dem syftar det lokala termvikningsmåttet tf på hur vanlig en term är i ett 
dokument och används utifrån föreställningen att frekventa termer är viktiga när man 
avser att beskriva ett dokuments nyckelbegrepp (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, s. 
69). Det finns flera varianter av termviktningsmåttet tf. En variant som enligt Baeza-
Yates och Ribeiro-Neto ofta förekommer i litteraturen är:

tf ( i , j )=1+log ( f ( i , j )) om f (i , j)>0

Där f (i , j) syftar på hur många gånger termen j förekommer i dokumentet i. Samma 
formel för tf används hos White (2007a, s. 540). Men istället för att räkna förekomsten 
av en term i ett dokument räknar White hur ofta exempelvis ett författarnamn 
förekommer inom ett sökresultat utifrån en grundterm. Grundtermen kan vara ett 
författarnamn eller en titel. f (i , j) hos White syftar därmed på hur många gånger 
exempelvis författarnamnet j förekommer i ett "sökresultatsdokument" i som genererats 
utifrån en grundterm (White 2007a, s. 540). 

Det andra måttet som används för att konstruera vimpeldiagram är det globala 
termviktnigsmåttet idf. Enligt Baeza-Yates och Ribeiro-Neto bygger detta mått på 
föreställningen att en term är mindre lämpad för att att beskriva ett dokument om den 
förekommer i alla dokument i en samling (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, s. 72-71). 

idf i=log ( N
ni

)

Ovanstående formel en av de mest använda för att beräkna idf. Där ni syftar på antalet 
som dokument en term finns närvarande i och N på det totala antalet dokument i 
samlingen. Samma formel används av White. Men vad som ligger till grund för måttet 
idf – alltså vad ni syftar på, det som White benämner df – framgår tyvärr inte i hans 
studier. Dessutom har jag inte haft tillgång till det verktyg, det vill säga Dialogs 
SciSearch, som han använt för att få fram data och därmed har jag inte kunnat återskapa 
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hans sökningar för att få klarhet i vad df hos White kan syfta på. I denna uppsats har jag 
valt att tolka måttet på följande sätt: idf syftar på en författares totala publikation (df) i 
förhållande till samtliga dokument i samlingen (N). Men denna tolkning kan med rätta 
ifrågasättas, eftersom det som White benämner df mycket väl kan syfta på hur många 
gånger en författare citerats totalt i samlingen.

Värt att nämna är att ett av de mest användbara termviktningsmåtten, tf*idf, gör bruk av 
både tf och idf genom att multiplicera dessa båda mått. tf*idf har visat sig mycket 
effektivt när gäller att tilldela dokument nyckelord (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 2011, 
s. 72-73). Även om White nämner detta mått så använder han det inte för 
konstruktionen av vimpeldiagram.

Egen hypotes

White menar att vimpeldiagrammen visar på ett dokuments kognitiva effekter i 
förhållande till grundtermen samt svårighetsgraden när det gäller att förstå relevansen 
mellan dokument och grundtermen (eng: ease of processing). Jag valde dock att ställa 
och sedan pröva en egen hypotes angående vad vimpeldiagrammen egentligen visar. 
Detta eftersom det perspektiv som används i denna uppsats (se inledningen) är oförenlig 
med Whites som är rationalistisk och användarcentrerat. Hypotesen här lyder:

• Vimpeldiagrammen organiserar texter utifrån mänskligt handlande där texter 
bland annat använts för att skapa mening och tillfredsställa yttre behov

Utförande

Jag känner till två databaser som generar den information som krävs för att man ska 
kunna konstruera vimpeldiagram. Den första, som White även använt, är Dialogs 
SciSearch-gränssnitt till Science Citation Index Expanded. Den andra är Scopus. 
Science Citation Index Expanded är mer omfattande än Scopus vad gäller antalet poster; 
Scopus söker på cirka 34 miljoner poster, Science Citation Index Expanded på cirka 39 
miljoner poster (kollat 26/4 2012). Men trots att jag fick tillgång till Dialogs SciSearch 
via ProQuest, som nu mera äger Dialog, kunde jag inte finna några verktyg som 
analyserar sökträffar. Dessa analysverktyg kan ha tagits bort i och med ProQuests 
uppköp av Dialog. Detta ledde till att jag valde att söka mitt material på databasen 
Scopus. Den främsta nackdelen med att använda Scopus var att jag, för att få tillgång till 
den data som krävs för idf-beräkningarna, var tvungen att gå in på varje författare inom 
resultatanalysen, drygt 150 poster per diagram, för att få reda på den totala mängd 
dokument de publicerat på Scopus. En annan nackdel med Scopus är att det endast är de 
artiklar som publicerats på Scopus som kan analyseras för samcitering. Därmed är 
betydande verk som flera författare troligen citerat frånvarande i analyserna. Detta är 
högst problematiskt för ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv som vilar på hur begrepp 
eller texter har mening eller funktioner inom en totalitet. Genom att viktiga grundtexter 
är frånvarande blir organiseringen av texterna ytlig vilket är beklagansvärt men 
oundvikligt då tillgången till verktyg i form av bra citeringsdatabaser är begränsad. När 
det i resultatdelen sägs att en författare publicerat en text innebär det därför att texten är 
publicerad i Scopus. Likaså innebär ”publikation” en begränsning till ”publikation i 
Scopus”. Begreppet samcitering har använts på samma sätt som hos White (2007a och 
2007b), där man med samciterade författare menar de författare som samförekommer 
med en grundterm inom ett sökresultat. 

22



Dynamisk kunskapsorganisation John H. Holmberg

För att exemplifiera hur jag gick till väga med att implementera metoden på Scopus 
beskriver jag detaljerat här nedan hur det första vimpeldiagrammet konstruerades. För 
det andra vimpeldiagrammet nämns endast valen, samt motiveringen till val av 
söktermer och grundterm. Valet av grundterm för det första vimpeldiagrammet blev 
"Hjorland", den danska biblioteksforskaren Birger Hjørland. Fortsättningsvis kommer 
grundterm användas synonymt med den författare som har varit utgångspunkten för ett 
specifikt vimpeldiagram. Hjørland valdes praktiska skäl. Dels är han ganska 
välciteterad, dels är han den enda personen listad i Scopus under det efternamnet, vilket 
bekräftades genom Author search. Efter valet av grundterm konstruerades följande 
söksträng inom det avancerande sökgränssnittet: TITLE(Hjorland) OR ABS(Hjorland) 
OR AUTHOR-NAME(Hjorland) OR REF(Hjorland), där TITLE får fram alla artiklar 
med Hjorland i titeln, ABS alla artiklar med Hjorland omnämnd i abstract, AUTHOR-
NAME alla artiklar med Hjorland som författare och REF återvinner alla artiklar med 
Hjorland som referens. Under utformandet av söksträngen testade jag även att inom 
varje kod, till exempel TITLE, att ha med danska ø, men det ledde endast till syntaxfel. 
Anledningen till att jag valde ha med koderna för titel och abstract var att få fram de 
artiklar som möjligtvis nämnde Hjorland utan att nämna honom som referens. Genom 
att söka på författarnamnet hoppades jag även hämta de artiklar han stod som författare 
eller medförfattare till. 

Artiklar som således hämtades via sökningen var de artiklar han själv författat, de 
artiklar som nämner honom i titeln samt i abstract samt de artiklar som refererar till 
honom. Totalt hämtades 657 artiklar när sökningen utfördes den 27 april 2012. När 
artiklarna hämtats valdes Analyze results i Scopus och inom detta gränssnitt Author 
name. Därefter exporterades resultaten till kalkylblad och de olika författarnas totala 
antal publikationer hämtades en och en, ett tidskrävande och monotont moment i 
arbetet. Nedan presenteras de tio mest förekommande författarnamnen inom sökningen:
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Sciverse Scopus analyze results values – Seed term ”Hjorland”

Search conducted 27/4 2012

Number of results : 657

AUTHOR NAME f df tf idf
Hjorland, B. 44 47 2,64 5,87
Andersen, J. 9 12 1,95 6,46
Moya-Anegon, F. 8 86 1,90 5,60
Smiraglia, R.P. 8 23 1,90 6,18
Nicolaisen, J. 7 14 1,85 6,39
Zins, C. 7 12 1,85 6,46
Herrero-Solana, V. 7 24 1,85 6,16
Vargas-Quesada, B. 6 16 1,78 6,33
Sundin, O. 6 22 1,78 6,20
Karamuftuoglu, M 6 13 1,78 6,42

Query: 
TITLE(hjorland) 
OR AUTHOR-
NAME(hjorland) 
OR 
REF(hjorland) 
OR 
ABS(hjorland)

N: 34531416
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f här indikerar hur många gånger exempelvis "Andersen, J." nämns i detta 
"sökresultatsdokument" och df indikerar varje författares totala mängd dokument 
publicerat i Scopus. Sökningens recall-grad kan emellertid ifrågasättas, det vill säga har 
alla inför denna uppgift relevanta dokument hämtats? Det verkar därför som om Scopus 
endast exporterar drygt 150 författarnamn, då samma fenomen påträffades i alla 
sökningar som gjordes i arbetet med den här uppsatsen. För att verifiera detta gjordes en 
sökning på termen "science" vilket hämtade över en miljon dokument. Trots mångfalden 
av dokument exporterades endast 159 författarnamn genom analyze results viklet enligt 
mig bekräftar mina misstankar. 

Enligt Whites anvisningar (2007a, s. 540-541), har tf-värdena beräknats enligt formeln 
1+log(f) och idf enligt formeln log(N/df), där N är lika med det totala antalet dokument i 
Scopus. När det gäller logaritmen har 10 används som bas för både tf och idf. När alla 
värden hämtats och behandlats skapades ett punktdiagram med tf på x-axeln och idf på 
y-axeln:

Varje punkt i ovanstående diagram indikerar en författare. Diagrammet visar inte varje 
individuellt författarnamn. Dessa presenteras först senare i uppsatsen. Grundtermen i ett 
vimpeldiagram kommer alltid att återfinnas längst till höger, eftersom Hjørlands namn, 
alltså grundtermen, borde finnas med i alla dokument som han producerat. Ovan har 
även en indelning på frihand gjorts; vimpeldiagrammet har delats in i tre olika sektioner 
som kommer att diskuteras under resultatavsnittet. Indelningen av diagrammet har 
gjorts utifrån de kluster som manifesterar sig i diagrammet. Några tydliga anvisningar 
om hur indelningen ska gå till tillhandahåller inte White i sin text, utan han skriver:

It shows […] overlaid with hand-drawn lines creating three sectors, A, B, and C, 
enclosing, respectively, subordinate, coordinate, and superordinate items relevant […] 
Although these sectors are not precisely measured and not every item in them is clearly 
fits my labels, the sectors suggest broad, qualitative gradations within the diagram. 
(White 2007a, s. 542)

En viss godtycklighet är därmed närvarande i diagrammen vilket är något 
problematiskt. Begreppen underordnad (eng: subordinate), samordnad och överordnad 
kommer att diskuteras i resultatavsnittet. 

Det andra vimpeldiagrammet, konstruerat på en annan grundterm, skapades främst för 
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att kunna verifiera resultaten från det första vimpeldiagrammet. En grundterm från en 
annan vetenskaplig disciplin än biblioteks- och informationsvetenskapen valdes 
eftersom olika vetenskapliga discipliner kan ha olika publikationsmönster. För det andra 
diagrammet valdes Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
som grundterm, mycket eftersom han i debattartiklar i dagspressen där han även menar 
sig själv vara välciterad hävdat att vetenskaplig kvalitet bör mätas med bibliometriska 
metoder (Rothstein 2006). Rothstein har dock publicerat färre artiklar och citerats 
mindre än Hjørland enligt Scopus. Vidare, eftersom Rothstein är ett vanligare namn än 
Hjørland, valdes en annan strategi för att söka upp materialet för analys. Först hämtades 
alla Rothsteins artiklar via author search och därefter markerades artiklarna. Sedan 
valdes view cited by varigenom man hämtar alla artiklar på Scopus som citerat 
Rothsteins artiklar. En tredje sökning gjordes i det avancerade sökgränsnittet med 
termerna TITLE(Rothstein W/1 Bo) OR ABS(Rothstein W/1 Bo) OR REF(Rothstein 
W/1 Bo) OR AUTH(Rothstein W/1 Bo) där operatorn W/1 möjliggör kombinationerna 
Bo Rothstein och Rothstein Bo. Slutligen kombinerades samtliga sökningar med OR-
operatorn. De 10 vanligaste författarna i sökningen och den fullständiga söksträngen 
presenteras i bilaga 1.

Sammanfattning av metod och utförande

I detta avsnitt har bibliometri som en metod för kunskapsorganisation presenterats samt 
diskuterats i förhållande till en teori hämtad från Foucault, i vilken värde, betydelse och 
mening ses som resultat av mänsklig aktivitet (Foucault 2002). Den specifika 
bibliometriska metoden som använts i denna uppsats är vimpeldiagram (White 2007a 
och 2007b) vilken förlitar sig på termfrekvensmåtten tf och idf. tf syftar på hur många 
gånger författare x förekommer i ett sökresultat utifrån en grundterm och idf, enligt min 
tolkning, på författare x totala publikation i förhållande till allt som publicerats i den 
databas man använder – inom denna uppsats Scopus. Hur konstruktionen av 
vimpeldiagrammen gått till samt hur sökningarna gått tillväga har även redovisats i 
detta avsnitt. 
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5. Resultat och tolkning

Inom detta avsnitt presenteras resultaten för att sedan tolkas utifrån den teoretiska 
modellen från uppsatsen teoriavsnitt. Tolkningen av resultaten görs utifrån de 
begreppspar som presenteras ovan. Dessutom prövas den hypotes som ställdes i 
metodavsnittet. Eftersom diagrammen är tämligen innehållsrika, varje diagram 
innehåller drygt 150 namn, presenteras de i sin helhet som bilaga 2 och 3. Men då flera 
namn har ungefär samma värde blir dessa diagram tyvärr rätt "kladdiga". Därmed 
kommer bara hälften av de författare med högst f-värden finnas representerade i 
diagrammen i detta avsnitt, varav endast ett fåtal med sina namn. 
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Presentation av resultat

På denna sida och föregående presenteras de två vimpeldiagram som har konstruerats 
genom den bibliometriska metoden. Angående sektionerna A, B och C har uppdelningen 
som nämnts gjorts på frihand. Författare som hamnat i sektion A, vilket White nämnt 
den underordnade sektionen, har ett högt idf-värde vilket betyder att deras totala 
publikation är litet i förhållande till grundtermens. Exempelvis "Andersen, J." i 
diagrammet över Hjørland har endast publicerat 12 artiklar jämfört med Hjørlands 47. I 
sektion B kan man finna "Freitag, M." i Rothsteins diagram som har totalt publicerat 31, 
därmed eftersom författarnas totala publikation är mer på samma nivå som 
grundtermen, vilket i Rothsteins fall är 29 artiklar, menar White att sektion B är 
samordnad med grundtermen. Slutligen har vi sektion C där författare finns med lågt 
idf-värde som är enligt White är överordnad eftersom författare där publicerat totalt fler 
artiklar än grundtermen. Exempelvis "Moya-Anegon, F." i Hjørlands diagram har 
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publicerat totalt 88 artiklar. Termfrekvens i förhållande till grundtermen visas på x-
axeln. De författare med högt tf-värde, de författare som befinner sig till långt till höger, 
har samciterats till en hög grad med grundtermen. För att få en klarare bild av hur det 
förhåller sig inom de olika sektionerna presenteras nedan en tabell, med f- och df-
värden, för varje diagram där de fem författare med högst tf-värden ur varje sektion 
finns representerade:

Eftersom författarna i de olika sektionerna bär på likartade förhållanden vad gäller total 
publicering och publicering som är samciterat med grundtermen kan man med White 
mena att dessa vimpeldiagram bär likheter med ett biblioteks klassifikationssystem där 
inom de olika sektioner finns likartade kvalitativa egenskaper. I Whites studie, där han 
bland annat gör ett vimpeldiagram över sig själv, kommer han fram till följande resultat 
angående de olika sektionerna i förhållande till vetenskaplig publikation (White 2007a, 
s. 554): 

Sektion Samciterades 
generation är

Verk 
samciterade 

är

Samcitera-
des samlade 

verk är

Samcitera-
des 

kändskap är

Samciterad är 
identifierad 

med

Flöden av 
citeringar

A Yngre Nyare Mindre Mindre Grund-
termens 

specialiteter

Underordnade 
----> 

Grundterm

B Cirka samma Blandade 
åldrar

Cirka samma Likvärdig Grund-
termens 
disciplin

Grundterm 
<----> 

Samordnade

C Äldre Äldre Större Större Andra 
discipliner

Grundterm 
----> 

Överordnade

Inom uppsatsens ram fanns inget utrymme för att kontrollera om de vimpeldiagram 
konstruerade här kan visa på liknande resultat som hos Whites studie vad gäller alla de 
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Sektion A f
Andersen, J. 9 12 75%

8 23 35%
7 12 58%
7 14 50%

Herrero-Solana, V. 7 24 29%
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Bruce, H. 4 24 17%

4 30 13%
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8 86 9%
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Sektion B
10 31 32%
6 29 21%
5 22 23%
5 26 19%
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6 65 9%
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Yang, M. 2 56 4%
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aspekter han presenterar ovan. Något som hade väldigt användbart att veta inför 
tolkningen av resultat är hur flöden av citeringar ser ut i vimpeldiagrammen; 
diagrammen visar endast samförekomster och inte vem som har citerat vem. Detta är 
viktigt att ha i åtanke under tolkningen av resultaten vilket sker, som nämnt, utifrån de 
begreppspar som definieras i teoriavsnittet. 

Tolkning av resultaten

Innan tolkningen utifrån begreppsparen presenteras bör begreppet författare diskuteras. 
Detta begrepp diskuterar Foucault i sin essä Vad är en författare? (2008). Enligt 
Foucault bör författarnamn inte förknippas med en individ; i stället bör begreppet 
författare ses som en social konstruktion vars uppgift är att klassificera diskurser: 

Ett författarnamn är inte bara ett element i en diskurs (ett element som kan vara subjekt 
eller objekt, kan ersättas med pronomen och så vidare). I förhållande till diskursen spelar 
det en bestämd roll, det garanterar en klassifikatorisk funktion, ett författarnamn ger oss 
möjligheten att gruppera ett antal texter, avgränsa dem, utmönstra somliga, ställa dem 
mot andra. Dessutom åstadkommer författarnamnet att texter relateras inbördes […] flera 
texter har inordnats under ett och samma namn antyder att man mellan dem upprättade en 
relation som innebär att de är homogena och besläktade (Foucault 2008, s. 84-85).

Ovanstående definition av begreppet författare är högst användbar för denna uppsats 
eftersom den separerar författarnamnet från individen. Med ett sådant perspektiv blir det 
möjligt att tala om en författare som ett system, som en funktion eller som ett 
meningsbärande element inom ett system eller en struktur.

Funktion/Norm

Anledningen till att det är just detta begreppspar som får inleda tolkningen av resultaten 
är att själva konstruktionen av vimpeldiagrammen bygger på antagandet att det finns 
normer för hur termfrekvenser kan användas i syfte att kategorisera texter inom en 
dokumentsamling. I åtanke bör hållas att jag i den här uppsatsen kallar en sökning på en 
grundterm för ”dokument” och författarnamnen (vilka är resultatet av sökningen) för 
”termer” i dokumentet. I diagrammen ovan används termviktningsmåtten tf och idf. 
Som tidigare påpekat i uppsatsens metodavsnitt, används tf utifrån föreställningen att en 
term som förekommer frekvent i ett dokument är en bra term att använda för att 
särskilja dokument. Användandet av idf bygger i sin tur på uppfattningen att en term 
som finns närvarande i många dokument lämpar sig dåligt som särskiljare av texter. 
Dessa mått har visat sig effektiva och används därför på ett eller annat sätt inom de 
flesta sökmotorer. Men varför måtten fungerar så bra tvistas det om (se exempelvis 
Robertson 2004). Detta är en frågeställning som inte berör min undersökning, som i 
stället – utifrån teorin i uppsatsens teoriavsnitt – söker tolka vad det är som idf och tf 
indikerar i vimpeldiagrammen.

Utifrån ett perspektiv där texter ses som funktioner inom olika strukturer bör man utgå 
från att en struktur inte använder sig av alla publicerade texter, eller inte använder alla 
publicerade texter i lika stor grad. Om man här tolkar vimpeldiagrammen som strukturer 
visar idf hur ovanlig en specifik funktion är i förhållande till alla de funktioner som 
existerar totalt. Detta eftersom idf-formeln ser ut följande i ovan vimpeldiagram 
idf=log(total mängd texter/författarens totala mängd texter). Logaritmen används här 
endast för att jämna ut kvantiteterna och göra dem lättare att jämföra. Eftersom vissa 

29



Dynamisk kunskapsorganisation John H. Holmberg

funktioner är ovanligare än andra bör dessa vara bäst lämpade för att fastställa en 
strukturs individualitet. De funktioner som är vanligare, totalt sett, kan däremot visa på 
en strukturs samhörighet med andra strukturer. Alltså, ett högt idf-värde indikerar 
säregenhet och ger strukturen sin individualitet, medan ett lågt idf-värde indikerar att 
funktionen är vanligt förekommande och kan därmed användas för att ta reda på 
strukturens samhörighet med andra strukturer. tf kan tolkas som hur viktig en funktion 
är inom en struktur, där grundtermen i varje diagram alltid är den viktigaste funktionen i 
den struktur den ger upphov till. Detta eftersom tf visar på hur vanligt förekommande ett 
författarnamn är i förhållande till grundtermen. Nedan visas ett diagram där sektionerna 
är borttagna och ersatta med vaga regioner där individualitet, samhörighet och viktiga 
funktioner inom en struktur finns representerade: 

Utifrån ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv kan man då påstå att de författare som 
befinner sig inom "samhörighetssfären" behandlar på ett mer generellt plan det Hjørland 
skriver om. Medan de författare som befinner sig i "individualitetssfären" mer specifikt 
behandlar det Hjørland publicerat. I "Viktiga funktioner-sfären" finner vi de författare 
som kan ses som viktiga för Hjørlands resonemang då de ofta samciteras med honom. 

Mening/System

Hur kan representation utifrån begreppsparet mening/system etableras med 
utgångspunkt i de två vimpeldiagrammen? Eller snarare, hur yttrar sig mening/system i 
diagrammen? Om man först betänker sambandet mellan författarna i sektion A och 
grundtermen, så visar det sig att de författarna ofta nämns i förbindelse med 
grundtermen. Alltså kan grundtermen ses som ett system som används av en författare i 
sektion A i ett alldeles bestämt syfte . En författare som befinner sig högt upp på y-
axeln, exempelvis "Epperson, T. W." i Hjørlands diagram, har enbart menat något som 
samciterats med Hjørland; därmed kan man påstå att "Epperson, T. W." i hög grad 
använt sig av systemet Hjørland då han avsett mena något till skillnad mot en författare 
i sektion C. Författarna i sektion C kan ses som närmast oavhängiga systemet som 
grundtermen utgör, eftersom de sällan samciteras med den. Vidare, eftersom författarna 
i sektion C dessutom har en omfattande publikation, en publikation större en 
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grundtermens, kan man tolka det som att de utgör sina egna system och att dessa system 
är mer omfattande än grundtermen. Svårast att tolka är sektion B eftersom den 
innehåller sådant som är minst avvikande vad gäller publikationsmängd och samcitering 
i förhållande till grundtermen. Rent kvantitativt skulle man kunna påstå att dessa 
författare mest liknar grundtermen, eftersom deras publikationsmängd ligger på samma 
nivå som hos grundtermen. Man skulle därmed kunna påstå att dessa författares system 
liknar grundtermens. Men utan kvalitativa undersökningar är detta svårt att fastställa. 

Man kan även vända på perspektivet och se hela vimpeldiagrammet, med grundtermen 
exkluderad, som ett språkligt system som ger grundtermen mening. Detta återknyter till 
teoriavsnittet där det konstaterades att ord inte har någon inneboende mening och att de 
får sin mening enbart utifrån de funktioner de utför inom ett språkligt system. Sektion 
A, som White menar är den underordnade sektionen, blir därmed den sektion som 
förändrar det språkliga systemet inom vilket grundtermen har en funktion och därmed 
mening – mest eftersom de flesta författarna befinner sig där. Detta är mest uppenbart i 
Hjørlands diagram (se bilaga 2). Precis som noterat i teoriavsnittet förändras språket 
nerifrån, här av de många författarna som publicerat lite snarare än den lilla elit som 
publicerat mycket. Därmed är det alltså sektion A, förutom det som grundtermen själv 
publicerar, som man bör bevaka om man söker nya tankar och idéer som berör 
grundtermen.

Oavsett vilket perspektiv man väljer är mening och system föränderliga i den här 
kunskapsorganisatoriska metoden; detta eftersom, till skillnad från i ett fast 
klassifikationsschema, förhållandena mellan författarna förändras i det ögonblick någon 
publicerat något. 

Konflikt/Lag

Som nämnt i metodavsnittet, där det aktuella begreppsparet diskuterats i förhållande till 
bibliometri, kan citeringar ses som kapital inom ett ersättningssystem som är ett resultat 
av i lag reglerade behov. Lag och konflikt är inte direkt synliga i vimpeldiagrammen 
utan bör snarare ses som grundförutsättningen för dem. Det är en författares skyldighet 
att citera så snart som en idé från en annan författare använts. Citeringen ses därmed 
som den betalning som en författare ger när han är i behov av en annan författares 
arbete. Lagen behöver inte följas, men en forskare som plagierat kan straffas genom 
avstängning från sin tjänst eller nekas publicering efter en peer-review. Konflikten 
mellan arbete, tillkännagivande och behov regleras således av lagar.

Eftersom diagrammen inte visar riktningar gällande citeringarnas flöden utan endast 
citeringarnas samförekomster är det vanskligt att fastställa vem som utför arbete och 
vem som betalar genom att citera. Men grundtermens citeringar har inte analyserats (se 
söksträngar i bilaga 1 och resultatavsnittet) utan enbart de sammanhang där 
grundtermen förekommit. Därför kan man tolka det som att det är grundtermen som 
utför ett arbete och de citerande författarna har olika grader av behov av detta arbete. 
Vimpeldiagrammen kan således ses som marknader där ett högt tf-värde indikerar att det 
sker många transaktioner mellan grundtermen och författaren. Av ren nyfikenhet tog jag 
fram data fram om institutionell anknytning hos de fem författarna med högst tf-värden i 
varje sektion. Dessa presenteras i bilaga 4 för Hjørland och bilga 5 för Rothstein. 
Intressant är att hos Rothstein utgörs de fem författarna med högst tf-värden i sektion A 
av fyra svenskar varav tre tillhör samma institution: Uppsala universitet. Detta 
motiverade tillägget av ytterligare ett vimpeldiagram som presenteras nedan. 

31



Dynamisk kunskapsorganisation John H. Holmberg

Diagrammet har en avskärningspunkt vid f-värdet 4. Konstruktionen av diagrammet 
gjordes genom att analyze results by affiliation name valts istället för by author name i 
Scopus.

Diagrammet ovan kan tolkas utifrån ett perspektiv där institutionerna har ett behov som 
tillfredsställs genom ett arbete som grundtermen utför. De stora universiteten, 
exempelvis Harvard och Cambridge, hamnar i sektion C vilket här tolkas som den 
sektion som har minst behov av grundtermens arbete. Med ett sådant resonemang 
impliceras det i sin tur att de institutioner som befinner sig sektion A har det största 
behovet av grundtermens arbete. Institutionerna i sektion A har väldigt få publikationer; 
"Chr. Michelsen Institute" har endast 369 publikationer varav 4 samciteras med 
Rothstein; därmed spelar Rothsteins arbete en mer avgörande roll hos institutionerna i 
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sektion A än de två andra. Inom sektion B finns flera nordiska institutioner: Uppsala 
universitet, Karolinska institutet, Umeå universitet, KTH, Stockholms universitet och 
Aarhus universitet. Det enda svenska universitet som inte befinner sig i sektion B ovan 
är Lunds universitet (detta syns dåligt i diagrammet, Lund befinner sig till höger om 
"Katholieke Universiteit"). Att de befinner sig i samma sektion har nog mest att göra 
med att de alla publicerat ungefär lika mycket. Publikation kan här tolkas som en 
indikator på institutionens storlek. tf-värden, det vill säga x-axeln, kan tolkas som den 
mängd arbete grundtermen utfört som de olika institutionerna nyttjat. Det är då logiskt 
att Göteborgs universitet befinner sig längst till höger eftersom Rothstein är verksam 
just där. Det universitet som använt sig mest av Rothsteins arbete efter Göteborg är då 
enligt diagrammet Uppsala.

Ju mer ett universitet publicerar som inte har med grundtermen att göra desto längre ner 
till vänster kommer universitetet att röra sig. Därmed blir det möjligt att organisera 
grundtermen utefter de yttre föränderliga behov den tillfredsställer.

Men hur ska man tolka författarnamnens relationer till grundtermen? Är de medarbetare 
eller konkurrenter till grundtermen? För att undersöka saken närmare togs data fram om 
medförfattare hos både Hjørland och Rothstein. Resultatet presenteras i bilaga 1 och 2 
där de röda prickarna markerar de som har samförfattat texter med grundtermen. 
Intressant är att varken Hjørland eller Rothstein samförfattat med någon av 
författarnamnen från sektion C och att den sektion där man finner flest av dem som 
samförfattat med grundtremen är sektion A. Total antal publikationer kan ses som en typ 
av kapital som en författare ackumulerat. Detta möjliggör en tolkning där de författare 
som befinner sig i sektion A använder sig av en författare med högre kapital för att 
kunna publicera något. Eller att de har ett behov och använder sig av grundtermens 
arbete för att komma in på en marknad. 

För att sammanfatta tolkningen av vimpeldiagrammen utifrån begreppsparet lag/konflikt  
kan sektion A tolkas som den sektion som har det största behovet av grundtermens 
arbete, vare sig det är en institution eller en författare, medan x-axeln visar på hur 
mycket av grundtermens arbete som har nyttjats. 

Sammanfattning av resultat och prövning av ställd hypotes

I vimpeldiagrammen visas mer än enbart en mängd författarnamn vars enda egenskap är 
att representera texter. Istället uppenbaras en social karta som visar på hur författare 
tillfredsställer yttre behov, skapar och bildar mening utifrån och i förhållande till 
varandra samt bildar strukturer inom vilka de har funktioner. Hypotesen som ställdes i 
metodavsnittet kan därmed anses som hållbar. Vimpeldiagram kan gott ses som 
organisation av texter baserad på mänskligt handlande.

Kartan är även föränderlig; med all säkerhet har flera förhållanden förändrats sedan 
denna uppsats påbörjades. Därmed har vimpeldiagrammen egenskapen, om de 
uppdateras kontinueligt, att vara dynamiska. De världsbilder som de förmedlar är 
således inte statiska utan i konstant förändring. De är dock knutna till de lagar och 
normer som finns inom vetenskapen. Den viktigaste lagen, den som möjliggör metoden, 
är att forskare bör kompensera användandet av en kollegas arbete genom att citera 
denne. Nyttjandet av termviktningsmåtten vilar på existensen av normer och detta är 
avgörande i denna metod för hur texterna tillskrivs värde. En tredje bakomliggande 
aspekt, som man bör ta hänsyn till, är de grindvakter som en vetenskaplig författare 
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måste passera för att få publicera sin texter. Det vill säga antagning, formell utbildning, 
anställning och peer-review. Dessa kan ses som existensvillkoren för en akademisk 
författare som social konstruktion och därmed som norm utifrån den teori som denna 
uppsats använt sig av. 

I vimpeldiagrammet nedan sammanfattas tolkningen av resultaten. Sektionerna bör 
dock inte ses som absoluta utan som grova generaliseringar. Därmed kan sektion B 
tolkas som en gråzon där de övre delarna av den bär likheter med sektion A och de 
nedre med sektion C.

6. Sammanfattning och diskussion

Sammanfattning av uppsatsen

Uppsatsen har tagit sin utgångspunkt i kunskapsorganisation som en central aktivitet 
som närmast definierar biblioteksverksamheten som idé. Därefter presenterades en del 
kritik riktad mot den rådande kunskapsorganisationen framförd av författare som 
efterfrågar ett nytt förhållningssätt till kunskapsorganisationen. En teori från Foucault 
visade sig sedan uppfylla de specifikationer som författarna i bakgrundsavdelningen 
givit uttryck för. Inom teoriavsnittet argumenterades det för att kunskapsorganisation 
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bör ses som en människovetenskap inom vilken tre begreppspar finns definierade: 
funktion/norm, mening/system och konflikt/lag. Bibliometri som kunskapsorganisatorisk 
metod valdes, eftersom den ansågs kunna operationalisera den teori som uppsatsen 
bygger på. Metoden utfördes med två vetenskapliga författare som grundtermer. 
Resultaten presenterades och tolkades sedan utifrån de begreppspar som definierades 
inom teoriavsnittet. Under tolkningsarbetet inhämtades mer data då det ansågs 
nödvändigt. Slutligen sammanfattades resultaten och den hypotes som uppställts inom 
metodavsnittet prövades. 

Resultatet visar att vimpeldiagram kan användas i syfte att skapa en dynamisk 
representation av texter utifrån en grundterm. Representationen är i dessa 
vimpeldiagram resultatet av mänsklig historisk aktivitet, eftersom den bygger på hur 
författare citerat sina kollegor och därmed synliggjort vissa relationer. Texterna inom 
vimpeldiagrammen kan anses vara organiserade eftersom representation och relation 
genom värdetillskrivning finns visualiserade inom dem. 

Uppsatsens syfte var att presentera och redovisa ett kunskapsorganisatoriskt system som 
är dynamiskt och inte vilar på antaganden grundade i naturlig ordning eller på statiska 
klassifikationsscheman. Detta anser jag att jag har lyckats med. Syftet har inte varit att 
presentera ett felfritt system eller en teori som är enkelt applicerbar utan att påvisa att 
det finns alternativa sätt att förhålla sig till och organisera information.

Metodens brister

Eftersom metoden närmast uteslutande bygger på två variabler, nämligen samciterade 
publikationer och total publikationsmängd, är det enkelt att anklaga den för att vara 
positivistisk och därefter förkasta den. Metoden tar exempelvis inte informella 
relationer i beräkning, vilka kan vara minst lika betydande som de formella när samband 
mellan författare ska fastställas. Dessutom försummar metoden helt frågor som varför 
en citering uppstått och citeringens karaktär (exempelvis vem som citerar vem eller 
varför en författare citerat en annan). Vidare kan vissa begrepp, eller viss kunskap, bli så 
pass invävda i det allmänna medvetandet de används utan att "upphovsmannen" längre 
citeras (De Bellis 2009). Ur ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv som förlitar sig på 
citeringar blir denna svaghet ytterst problematiskt om man syftar till att kartlägga idéer 
och begrepp som manifesteras i texter. 

De ovan nämnda svagheterna pekar på de övergripande bristerna med metoden. Därtill 
kommer brister som rör de verktyg som används för att implementera metoden. I vårt 
fall tillät databasen Scopus endast analys av de dokument som finns publicerade på 
Scopus. Därigenom missades monografier eller artiklar från tidskrifter som Scopus av 
en eller annan anledning inte velat inkludera. Det gick heller inte att på ett enkelt sätt 
analysera referenserna inom de artiklar som en grundterm, exempelvis Hjørland, 
publicerat. Den enda möjligheten hade varit att exportera samtliga referenser och sedan 
manuellt behandla dem och addera dem till den data som kan hämtas genom Scopus 
analyze results. Detta skulle ha varit omöjligt att genomföra inom den satta tidsramen 
för denna uppsats, eftersom enbart Hjørland har drygt 1500 referenser. Sådan data hade 
dock varit användbar då den hade bidragit med en rikare bild av författare med en 
relation till grundtermen. Ett annat problem med Scopus är att endast drygt 150 
författarnamn kan exporteras ur en sökanalys. Visserligen blir det de med mycket lågt f-
värde som faller bort, det vill säga de som samciterats minst med grundtermen. Men det 
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är ändå ett problem. 

En annan svaghet med metoden är det tämligen godtyckliga uppdelandet av 
diagrammen i tre sektioner. Fördelarna med uppdelandet är onekligen stora, eftersom de 
möjliggör de generaliseringar som krävs för att de annars ganska förvirrande och 
innehållsrika diagrammen ska kunna tolkas. Å andra sidan är graden av godtycklighet 
och subjektivitet uppenbar när kvantitativ data behandlas. Detta eftersom det alltid sker 
urval och avgränsningar.

Presentationen av metodens brister måste även ta ställning till frågan: Hur praktiska är 
ett vimpeldiagram ur ett kunskapsorganisatoriskt perspektiv? Svaret på frågan är mycket 
lätt men inte särskilt upplyftande: Ganska opraktiska! Istället för enkel, praktisk och 
koncis information resulterar vimpeldiagrammen i ”giant textual flags” (White 2007a, s. 
558). Här är exempelvis SAB praktiskt och koncist överlägset med sitt Oh som 
beskrivning att en monografi av Rothstein berör sociala frågor och socialpolitik. 

Metodens styrkor

Men vad ska vimpeldiagrammen vara bra för? De är inte praktiska, och dessutom 
bygger de på närmast positivistiska grundantaganden i och med att de reducerar 
mänsklig aktivitet till några få variabler. När det gäller den praktiska användningen bör 
de snarast ses som en inspirationskälla som visar på att andra möjliga sätt att organisera 
information; sätt som är inte placerar dokument i fasta positioner och inte grundar sig på 
att alla dokument handlar om något konstant och oföränderligt. Metoden utgår också 
från dem som själva använt, och därmed förmodligen läst, texterna – till skillnad från 
traditionell klassifikation som ofta görs av indexerare som sällan läser hela texter 
(White 2007b, s. 599). När det gäller "risken" för positivism är metoden snarare 
tydligare än den rådande kunskapsorganisationen vad beträffar sätt på vilket 
strukturerna har fastställts. Utifrån en klassifikationskod kan man se vilket ämne en text 
"tillhör" men inte på vilket sätt detta har fastställts. Inom vimpeldiagrammen finns alltid  
tf samt idf indikerade och med lite instruktion kan alla som ser ett vimpeldiagram få 
inblick i hur organisationen av texter gått till väga. Till skillnad från en blackbox, som 
Bowker och Star benämner informationssystem där organisation och värdetillskrivning 
skett "osynligt" (Bowker & Star 2000), visar vimpeldiagrammen att det är möjligt att 
finna metoder som klarlägger på vilket sätt värden tillskrivits en viss text. 

Kunskapsorganisation som en människovetenskap

Genom att använda teori som erkänner mening, värde och betydelse som en produkt av 
historiskt bunden mänsklig aktivitet möjliggörs utformandet av dynamiska 
kunskapsorganisatoriska system. Problemet är dock att det krävs god kunskap om de 
språkliga system, lagar och normer som figurerar inom den specifika institution vars 
information man ämnar organisera. Att använda vimpeldiagram, eller bibliometri 
överhuvudtaget, inom en icke-vetenskaplig institution skulle nog vara svårt om inte 
omöjligt utan att större modifikationer. Ett "universellt" klassifikationsschema, så som 
SAB, som enligt förordet ”är lämpligt att använda i folkbibliotek, förvaltningsbibliotek 
och i allmänna vetenskapliga bibliotek” (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 
2010, s. 8 onumrerat), har helt klart ett större användningsområde. Men genom dess 
anspråk på att vara universellt döljs de sociala och politiska normer som systemet vilar 
på, och via dess struktur reproducerar. Det är emellertid omöjligt att uppfinna ett system 
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som inte reproducerar vissa värden eftersom kunskap om tingen är endast möjlig genom 
existensen av konstruerade system, lagar och normer (Foucault 2002). Att framställa ett 
kunskapsorganisatoriskt system handlar därför alltid om att vara kritisk eftersom 
prioriteringen av vissa värden kommer alltid ske på bekostnad av andra (Andersen & 
Skouvig 2006). Därmed, förutom att möjliggöra dynamisk organisation av texter, kan 
bilden av kunskapsorganisation som en människovetenskap användas för att uppnå 
medveten kunskapsorganisation i den mening att den förkastar existensen av ordning 
som existerar a priori. Detta möjliggör ifrågasättandet av normer och lagar som leder 
till förtryck och motverkar jämställdhet.

Vidare, eftersom den dynamiska kunskapsorganisation som föreslås i denna uppsats 
organiserar utifrån gemensamheter, det vill säga att texter organiseras utifrån vad de har 
gemensamt snarare än vad som särskiljer dem, vilket var konventionen under det 
klassiska vetandet då man utgick från studiet av karaktärsdrag (Foucault 2002), vill jag 
hävda att den dynamiska kunskapsorganisationen är inkluderande. Genom att flytta 
fokus till hur texter kan kopplas samman för bilda strukturer som bygger på att det är 
många författare som publicerat lite (i stället få författare som publicerat mycket) och 
att detta faktum ger strukturen dess individualitet och skiftande innehåll, erkänns och 
innesluts det andra. Detta till skillnad från ett organiserande genom särskiljning, något 
som skapar eller befäster redan existerande gränser mellan det samma och det andra.

Förslag på framtida studier

Whites metod som använts i denna uppsats är från början utvecklad utifrån 
föreställningar hämtade ur relevansteori (White 2007a). Metoder som bättre 
korresponderar med den teori som föreslås här för att uppnå dynamisk 
kunskapsorganisation är möjliga men kräver att man arbetar från grunden. Dels krävs 
ingående studier av de informationspraktiker man ämnar stödja, dels behöver 
bibliometriska metoder som tar hänsyn till fler faktorer utvecklas. Exempelvis vore 
metoder som undersöker hur författare citeras och samciteras i fullständiga texter samt 
även behandlar grundtermens referenser användbara. Tekniker som tydligt presenterar 
olika typer av bibliometrisk data är också viktiga att utveckla och beakta. Särskilt 
viktigt är det att tydliggöra det sätt på vilket en text tillskrivits värden, så att en kritisk 
tolkning av presentationerna möjliggörs.Här presenteras ett förslag på en tänkbar studie 
som bygger på den teori och den metod som har redovisats i denna uppsats:

Enligt Peter Brophy, som har forskat i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Manchester Metropolitan University, är publikation i vetenskapliga tidskrifter den 
primära metoden för kommunikation och presentation av nya idéer och resultat inom 
vetenskapssamhället (Brophy 2005, s. 123) . Men sedan uppkomsten av "sociala 
medier" kan detta nu ifrågasättas. Gunter Eysenbach, anställd vid medicintidskriften 
Journal of Medical Internet Research, visar i en artikel hur tweets (publikationer på 
mikro-bloggen Twitter) kan användas för att bevaka vetenskaplig kommunikation 
(Eysenbach 2011). Eysenbach menar att det finns stora fördelar med att bevaka twitter-
inlägg där både forskare och allmänheten rekommenderar olika vetenskapliga artiklar 
(tweetations). Fördelarna med att bevaka Twitter framför citeringar i tidskrifter är, enligt 
Eysenbach, att det är ett snabbare medium och att man kan fånga större samhälleliga 
trender, eftersom även icke-vetenskapsmän "tvittrar" artiklar som de finner intressanta. 
Intressant vore att göra en komparativ studie mellan ett vimpeldiagram konstruerat 
utifrån citeringar och ett vimpeldiagram konstruerat utifrån twitter-inlägg, speciellt över 
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en längre period. Därigenom kan man se hur de korrelerar samt undersöka hur ett 
kunskapsorganisatoriskt system som förlitar sig på "sociala medier" skulle kunna se ut.

Avslutning

Det är inom den dynamiska kunskapsorganisationen som jag tror att framtidens 
bibliotek måste söka sin relevans i ett skiftande samhälle präglat av mångfald. Bowker 
och Star visar att klassifikation på ett eller annat sätt sker inom alla delar av samhället 
(Bowker & Star 2000). Inom sjukvården sorteras patienter utifrån deras sjukdomar, 
produkter i affärer placeras i hyllor efter deras innehåll och elever rekommenderas olika 
utbildningar utifrån sina betyg. Det som särskiljer bibliotek från andra aktörer som utför 
klassifikation är att inom biblioteken sker organiserandet högst explicit men ofta, enligt 
Bowker och Star, utan den moraliska och politiska medvetenhet som skulle behövas. 
Men likväl är kunskapsorganisation alltid moralisk, politisk och kritisk, eftersom allt 
organiserande av texter samtidigt förmedlar en bild av hur man menar att verkligheten 
är organiserad. Alla som kommer i kontakt med ett specifikt kunskapsorganisatoriskt 
system måste ta ställning till den verklighet som systemet förmedlar. Att tillhöra det 
som inte är norm inom det specifika systemet kan upplevas kränkande och uteslutande. 
Idéer och strömningar som faller utanför normen kan komma att passera obemärkta, och 
därigenom riskerar samhällen och institutioner stagnera eller splittras. Att ta hänsyn till 
det som hamnar utanför den rådande normen är dessutom lagstadgat inom det svenska 
folkbiblioteksväsendet, vilket framgår av bibliotekslagens åttonde paragraf:

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än 
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. (SFS 1996:1596)

Kunskapsorganisation kommer till uttryck i lagens ”erbjuda” och ”i former särskilt 
anpassade”, eftersom det är först genom kunskapsorganisation som texter blir 
tillgängliga.

Om bibliotekarier ska ta kunskapsorganisation, något som jag hävdar är en 
kärnverksamhet, på allvar och inte lämna över allt ansvar och arbete till 
färdigproducerade system, system genomsyrade av bestämda verklighetsuppfattningar, 
så krävs bland annat att de får möjlighet att själva organisera kunskap utifrån flera 
perspektiv och att de på ett pedagogiskt sätt redovisar hur organiserandet gått till väga. 
Därtill måste de vara kritiskt medvetna och vaksamma på den världsbild som deras 
organisation av texter förmedlar. För att detta ska vara möjligt krävs mer än enbart krav 
på ett post-modernt eller sen-modernt förhållningssätt till kunskapsorganisation, något 
som exempelvis Hansson och Mai efterfrågar (Hansson 2006 och Mai 2011). Dessa 
forskare är goda föredömen genom sin kritik av den rådande kunskapsorganisationen; 
dessutom är Hanssons analys av SAB-systemet både inspirerande och föredömlig. De 
förtjänar också beröm för sina förslag till teoretiska ansatser. Men därutöver krävs det 
förslag på faktiska lösningar och förslag på teorier som bygger på hur information 
integreras och används i ett samhälle eller på en institution. Det behövs också exempel 
på hur teorier kan implementeras. Det behövs arbetsverktyg i form av goda databaser 
och analysverktyg. Det behövs slutligen också en djupare förståelse av den institution 
eller det samhälle vars texter man organiserar. Allt detta uppfattar jag som rena 
bristvaror inom biblioteks- och informationsvetenskapen i Sverige idag. Risken för 
utarmning är uppenbar om inte bibliotekarieuppdraget tas på större allvar.
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