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Abstract: The purpose of this study is to characterize the research in the field 
of Knowledge Organization, during the period of 1990-2002, 
focusing on the subject and the epistemology of these studies. 

 The result shows that studies concerning representation, e.g. 
subjects such as classification, indexing and bibliographic 
description, are the most frequently researched areas throughout 
the period. Classification was more popular in the beginning of the 
period, but later bibliographic description, mostly with studies on 
metadata, became more visible, together with a growing interest in 
information retrieval. 

 The theoretical discussions in the studies focused primarily on 
document analysis and the organization of digital documents. The 
methods were mostly empirical, with simple theoretical 
assumptions. This could partly be due to the technical 
development of the Internet, which created many new subfields, 
but also to the fact that research in KO has a reputation of being 
practical. 

Most research on KO was made within Library & Information 
Science, but Computer Science was also an important contributor. 
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Inledande del 

1. Inledning 

Ett av de mer centrala forskningsområdena inom biblioteks- och informationsvetenskapen, 
som inte blivit analyserat på ett systematiskt vis förut, är den del av disciplinen som brukar 
kallas kunskapsorganisation. Detta ämne brukar vanligtvis utgå från hur man bäst 
representerar och organiserar information så att den kan återfinnas. Traditionellt har den 
inbegripit hantverksmässiga frågor om katalogisering, indexering och klassificering av 
dokument i det praktiska biblioteksarbetet, men har i forskningssammanhang efter hand också 
innefattat de bredare koncepten informationssökning och informationsåterfinning. Mycket av 
förutsättningarna kring dessa komponenter förändrades i och med Internets genomslag vid 
mitten på 1990-talet och det skulle vara intressant att se hur detta förändrat ämnets 
förutsättningar. 

Jag skulle vilja göra en metastudie över den publicerade forskningen kring ämnet 
kunskapsorganisation i Sverige. En sådan översikt över vad för forskning som görs är också i 
sig själv intressant för att se över vilka områden som i praktiken studeras eller eventuellt 
negligeras på en vetenskaplig nivå inom ett ämne. Det har också funnits en levande diskussion 
över vad detta ämne är eller bör vara och vilken slags teori eller vilka metoder man bör bygga 
kunskapsorganisationen kring. Ämnet har också breddats och det är inte längre självklart 
vilken disciplin som ska stå för den centrala forskningen. 

Det går att utläsa fler saker ur en forskningsöversikt, som dels kan bli en historisk studie över 
vad som studerades vid vissa tidpunkter och eventuell förändring under den undersökta 
perioden. Man kan också se den permanenta forskningen, vilka ämnen, metoder och teorier 
som ständigt används och som man kommer tillbaka till. En ytterligare variant är att betrakta 
det hela som en stickstudie över vad som forskas kring ämnet i ett internationellt perspektiv; 
vilket naturligtvis hänger ihop med vad som skulle vara speciellt för svensk forskning. Den 
självanalyserande funktionen, som en sådan här forskningsöversikt försöker vara, hos ett 
ämne är viktig, som både hjälper den djupare förståelsen av sin egen arena och utpekandet av 
nya forskningsområden. 

 

 

1.1 Syfte, frågeställni ngar och avgränsningar 

Syftet med uppsatsen är att ge en karakteristik över svensk forskning kring ämnet 
kunskapsorganisation under 1990-2002 med tonvikt på ämnesval och vetenskapliga 
grundantaganden. 

• Inom vilka områden under svensk kunskapsorganisation har det bedrivits forskning 
mellan 1990 och 2002? 

• Vilka aspekter, utgångspunkter och infallsvinklar på ämnet ter sig centrala under 
denna period och vilka tendenser i utvecklingen är möjlig att identifiera? 
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Denna studie kommer att genomföras genom en analys av relevanta dokument från 
ovannämnda period. Innehållet i ämnet kunskapsorganisation kommer att definieras utifrån en 
extern källa, den så kallade tårtmodellen, vars exakta definition kommer att ges i ett senare 
kapitel. Materialet kommer att vara vetenskapliga dokument, det vill säga dissertationer, 
artiklar (hit hör även kapitel i böcker, proceedings och så kallade papers), eller 
magisteruppsatser inom B&I-disciplinen. Dokumenten ska också vara skrivna på antingen 
svenska eller engelska av personer aktiva i Sverige. Tonvikten av informationssökningen 
kommer att vara på biblioteksområdet, även om jag gjort försök att bredda underlaget så att 
även vetenskapliga dokument från andra discipliner med liknande innehåll kommer med. 

Huvudfokus i denna undersökning kommer att vara på de ämnesval som gjorts och vilka slags 
utgångspunkter man haft i sin vetenskapliga studie. Alternativen som valts bort som 
huvudingång har varit en ren statistisk undersökning eller en förståelse av ämnet utifrån sina 
huvuddiscipliners premisser, som dock kommer att användas som en viss hjälp i analysdelen. 
Även de rent vetenskapssociologiska resonemangen, där ämnets kognitiva och sociala kontext  
analyseras tillsammans med relevanta forskningsvärdar och forskare, kommer inte att tas upp 
i denna studie. 

Anledningen till att jag just valt denna period är att jag vill studera tiden innan och efter en 
betydelsefull händelse för ämnet; Internets genomslag. En annan viktig premiss för en sådan 
här undersökning var också att bibliotekarieutbildningarna blev akademiserade under denna 
period, vilket har gjort att materialet för en sådan här undersökning har vuxit till den grad att 
det nu är möjligt att studera detta ämne på en sådan här översiktsnivå. Dessa bägge händelser 
skedde vid mitten av 1990-talet och har förhoppningsvis funnit en slags form i slutet av 
perioden som gör det möjligt att se de viktigare tendenserna i forskningen. 

Jag har valt att inkludera magisteruppsatser som akademisk forskning, vilken kan te sig 
diskutabelt. Dock är mitt perspektiv mer fokuserat på ämnesval och mindre på kvalité eller 
slutresultat. Om magisteruppsatserna uteslutits skulle det dessutom ha blivit alldeles för lite 
material att analysera och det skulle därmed inte finnas tillräckligt underlag för en bredare 
översiktlig analys. 

En forskningsöversikt är, och bör enligt min mening vara, en relativt deskriptiv studie som 
utgår från de vetenskapliga dokumenten själva, som definierar sitt ämne. Uppsatsen kommer 
att läggas upp med en inledande teoretisk del om ämnets bakgrund (kapitel 2), med dess 
innehållsliga (kapitel 2.1) och epistemologiska historia (kapitel 2.2) tillsammans med 
resultaten från tidigare forskningsöversikter (kapitel 2.3). Sedan följer ett avsnitt om hur 
informationssökningsprocessen gått till (kapit el 3) och den för uppsatsen viktiga metoden 
(kapitel 4), där jag går igenom de klassifikationskriterier med analysmetoder som använts. 
Sedan följer analysen (kapitel 5) där jag först ser översiktligt på resultaten med hjälp av de 
mindre klassifikationskriterierna, sedan börjar själva huvudanalysen med hjälp av 
ämneskategorierna och kunskapsformen. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel 
(kapitel 6) där de viktigaste resultaten sätts samman och analyseras. Fullständiga 
bibliografiska uppgifter till alla analyserade titlar finns i en bilaga. 
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1.2 Tidigare forskning 

Centrala skandinaviska forskningsöversikter över biblioteks- och informationsvetenskapen, 
eller B&I, där ämnet kunskapsorganisation traditionellt ligger, är fortfarande Maj Klassons 
översikt över svensk biblioteksforskning 1900-1988 från 1990 och dess systerundersökning 
om forskningen i Finland 1970-1988 av Kalervo Järvelin och Pertti Vakkari från 1991. De 
sistnämnda författarna har också gjort en analys av ett par hundra vetenskapliga artiklar inom 
B&I-ämnet publicerad 1990. Dessa närbesläktade studier, som ofta använder liknande 
metoder och klassifikation, handlar om hela B&I-ämnet och är några år gamla, men är ändå 
intressanta som jämförande material. Den främsta användningen är dock klassifikationen, som 
författarna har satt samman med en del vetenskapsteoretiska resonemang. Det finns flera 
undersökningar av detta slag om B&I-ämnets utveckling fram till 1990-talet, men jag har valt 
att begränsa mig till dessa ovannämnda, då det existerar vissa skillnader i det undersökta 
materialet och perioderna mellan dessa studier och min undersökning.1 

Den undersökning som ligger närmast min egen är Maria José López Hurtas och Evaristo 
Jiménez Contreras undersökning om spansk kunskapsorganisationsforskning 1992-2001, som 
kom ut 2004. Den är mer kortfattad, inte alltför ämnesfördjupande och en mer generell 
statistisk analys  med en del diskussioner kring efterforskning av nationellt material i detta 
ämne, databassökningar och sökord. 

Ingen av de ovannämnda forskningsöversikterna är speciellt teoretiskt orienterade. 
Undersökningsformerna är främst bara introduktion, metod för klassifikation och sedan 
resultat uppdelat temamässigt efter historisk utveckling, ämnesval och sätt att forska. Den 
spanska undersökningen innehåller också statistik över författare, citerade arbeten och orterna  
där forskningen utförts. De skandinaviska studierna har en del vetenskapsteoretiska 
analysmetoder i de klassifikationskriterier som används, som författarna senare dock svårt att 
göra någonting relevant av. Detta är gemensamt för flera av dessa forskningsöversikter och 
har troligen har att göra med ämnets praktiska natur.   

Alternativa vägar i metastudierna över ämnet kunskapsorganisation är bibliometriska 
undersökningar, vilka utförs i avsikten att finna de centrala referenserna inom sitt 
forskningsområde. Exempel är Y-K Chungs undersökning av tidskriften International 
Classification publicerad 1993 och Olle Perssons  co-citerangsanalys av tidskriften JASIS från 
1994.2 Resultat från sådana studier ter sig dock mindre användbara för mitt syfte med denna 
undersökning. Värt att notera är dock det avgränsande materialet för dessa studier som 
mycket beror på ämnets svårfångade tvärvetenskaplighet; vilket jag kommer att återkomma 
till i definitionerna av ämnet. 

Kunskapsorganisation, eller KO, som ämne har en komplicerad historia, den har hämtat 
influenser från olika håll och definieras olika beroende på vilken tradition man kommer ifrån. 

                                                 
1 Resultatet från dessa undersökningar samlades med några ytterligare från Norge och Danmark i en gemensam 
studie: Vakkari… (1993). En fortsättning på Klassons undersökning på svensk B&I-forskning finns i Hansson & 
Zetterlund (1997), som dock fokuserar mer på förändringen av synen på folkbiblioteken i forskningen, vilket inte 
passar in i mina frågeställningar. 
2 Man kan även lägga till två magisteruppsatser från BHS; Aronsson & Rydén (1998), en 
bibliometriundersökning om teoretisk grundlitteratur inom KO publicerad under 1996 utifrån tidningen 
Knowledge Organization samt Jansson (2002) som är en innehållsanalys över ISKO-konferanserna 1990-2000; 
där jag har använt en del material från den sistnämnda studien. 
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Jag har velat ge en kort introduktion till detta, där jag dels har använt mig av en av de nyare 
grundböckerna inom ämnet av Elaine Sveno nius, och dels en del kortare artiklar av Birger 
Hjørland, Peter Smiraglia, Samuel Trosow, John Budd och Chaim Zins, som tagit upp ämnets 
innehåll ur ett historiskt och epis temologiskt perspektiv. De har ofta mindre 
meningsskiljaktigheter om hur ämnet studerats rent historiskt, men innehåller ofta polemiska 
slutsatser i strid med varandra över vad ämnet egentligen bör vara idag. Dessa översikter 
gränsar till mer allmän biblioteksforskningshistoria, men ser KO som en central vägvisare 
över var ämnet är på väg. En intressant översiktlig analys över diskussionerna inom ämnet på 
en internationell nivå under den undersökta perioden finns också i en artikel av Ia McIlwaine 
från 2003. Utgångspunkterna hos dessa studier är ofta de mest avancerade infallsvinklarna till 
ämnet under dessa perioder, där man reflekterar mindre över forskningen inom ämnet i ett 
bredare och mer kvantitativt förstånd, där jag önskar få med bägge delarna. 

Ytterligare ett viktigt element i min undersökning är Derek Langridges term forms of 
knowledge, som finns i hans bok Subject analysis från 1989 vilken använts som en hjälp i 
klassifikationen av de funna dokumenten. Denna term kommer att användas som kriterium i 
en viss egenproducerad form anpassad för vetenskaplig text och för detta ämne. Slutligen, och 
kanske viktigast, har definitionen av ämnet hämtats från den så kallade tårtmodellen, en 
modell som bland annat använts på BHS.  
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Ämnesteoretisk bakgrund 

2.1 Ämnets innehållsliga utveckling 

Kunskapsorganisation är ett ämne som traditionellt legat under huvuddisciplinen Biblioteks- 
och informationsvetenskap, som oftast givit ämnet dess teori och riktning. Detta innebär att 
historieperspektivet för dessa ämnen både innehållsligt och teoretiskt utvecklats på samma 
sätt, även om detta förhållande kan problematiseras för modernare tid.  Hjørland pekar på att 
utvecklingen inom ämnet har byggts mer på teknologiska framsteg och mindre på teoretiska 
genombrott.3 

Vad det gäller ämnet kunskapsorganisation ligger de relevanta grunderna till ämnet i principer 
och metoder utarbetade hos några anglosaxiska namn från sent 1800-tal som med detta arbete 
skapade det moderna biblioteket.4 Grunderna i ämnet handlade ursprungligen kring den 
bibliografiska katalogiseringen, det vill säga att göra korta representationer av dokument så att 
de kan skiljas åt, tillsammans med hur man bör klassificera och indexera böcker i ett 
bibliotek.  Intentioner för detta arbete kan spåras ända tillbaka till antiken, men fick sin 
slutgiltiga form under sent 1800-tal, med auktoriteter som Charles A. Cutter, (1837-1903), 
Melwin Dewey (1851-1931), Henry E. Bliss (1870-1955) och S. R. Ranganathan (1892-
1972).5 De principer och idéer som dessa män drog upp om organisation med beskrivning av 
kunskap och information är fortfarande viktiga inom ämnet.6  

Hjørland pekar också på dokumentationsvetenskapen som en viktig influens på den nutida 
kunskapsorganisationen, som växte fram parallellt med biblioteksvärlden genom 
organisationen FID (The International Federation for Information and Documentation) som 
också grundades vid slutet på 1800-talet.7  Tradition inom dokumentationsvetenskapen skilde 
sig från det traditionella biblioteksarbetet med en tydligare vetenskaplig profil. Insatserna från 
denna tradition var bland annat skapandet av klassifikationssystemet UDC, de första 
användarstudierna och en fördjupning av ämnesanalysen som ibland gränsade till den 
naturvetenskapliga klassifikationen. Ur denna tradition kom också den så kallade 
citationsanalysen, som skulle komma att kallas för bibliometri. 

Datavetenskap började växa fram på 1950-talet, då matematiska teorier och algoritmer som 
var utarbetade på 1930-talet nu kunde omsättas i praktiken. Denna disciplin skiljer sig ganska 
mycket från det klassiska biblioteksarbetet, som enligt Hjørland har en helt annan kultur och 
utövare, men också i definitionerna av sina problemområden, då det inom denna disciplin 
strävas efter att lösa problem med förbättring av algoritmer utifrån några generella kognitiva 
utgångspunkter. Dock uppmärksammades detta ämne tidigt inom biblioteksvetenskapen, där 
experimenterande kring sökningars effektivitet blev vanligare som teoretiskt underlag också 
inom denna disciplin. Databaser som Chemical Abstract och MEDLINE etablerades på 1960-
talet. Så kallade boolska sökningar blev nu möjliga, där mindre mängder text som deskriptorer 
och abstract blev sökbara, vilket ju tidigare kom från biblioteksvärlden och den tidigare 
nämnda dokumentationsvetenskapen. 

                                                 
3 Hjørland, 2003, s. 89 
4 Svenonius, 2000, s. 2ff 
5 Hjørland, 2003, s 88-92 ; Svenonius, 2000, s. 2ff 
6 Se exempelvis Smiraglia, 2002 
7 Följande översikt är hämtad från Hjørland, 2003, s. 88-92 
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Den senaste revolutionen inom ämnet ägde rum i början av 1990-talet, då allmänheten genom 
Internet fick tillgång till enorma mängder information och den tekniska utvecklingen gav 
hårdvaran potential att lagra denna information samt att göra den fullt sökbar i alla dess 
möjliga kombinationer. Dessa helt nya premisser skapade nu stora möjligheter, men också en 
mängd nya problem, exempelvis blev abstracts och deskriptorer inte längre nödvändiga och 
en full recall blev närmast omöjlig att uppnå. Däremot blev de så kallade rankingsvariablerna 
för relevanta dokument nya viktiga forskningsobjekt för att de bästa dokumenten skulle 
hamna så högt som möjligt i rankingen.  Denna tekniska utveckling går vidare och är något vi 
inte än har sett de slutliga formerna av. 

 

 

2.2 Vetenskapsteori inom KO 

Flera av skribenterna kring ämnet B&I och KO förklarar att det historiskt har saknats en 
överordnad teori över ämnet.8 Mycket av detta kan förklaras med att mycket av grunderna 
inom ämnet, exempelvis klassifikationssystem, är pragmatiskt byggda och att ämnet är 
tvärvetenskapligt som hämtar influenser från flera olika discipliner. Både Trosow och 
Svenonius pekar dock på arvet från den västerländska upplysningstraditionen med en önskan 
om att skapa en slags kunskapsteoretisk systematisering som skulle vara något objektivt och 
neutralt, vilket kunde få in hela den mänskliga kunskapen i rationella kategorier.9 Budd är 
däremot mer osäker om man kan definiera metoden för ämnet under de tidigare åren, där 
problemen snarare har varit gemensamma, men metoderna har skilt sig åt.10 

Om man ser på idéhistorien inom KO byggdes ämnet upp i en slags upplysningsfilosofi som 
försökte bygga upp stora system utifrån principer som man samtidigt förklarade.11 De i förra 
kapitlet nämnda skaparna av ämnet (lägg därtill den moderna bibliotekskatalogens skapare 
Antonio Panizzi från senare 1600-tal) använde alla metoder och teorier anpassade efter sina 
egna tillfälliga omständigheter och användare, utan några uttalade överhängande teorier. 
Exempelvis innebar detta att man överlämnade mycket av den viktiga ämnesbestämningen till 
indexerarens eget omdöme, utan några alltför detaljerade regler. Principerna för hur man 
arbetade och tänkte kring detta sattes inte samman skriftligen förrän under sent 1960-tal, då 
nya metoder började slå igenom. 

Empirismen som metod växte, som nämnts i det förra kapitlet, fram tillsammans med 
informationsteknologin på 1950- och 60-talet, där man ofta använde experimentella metoder 
för att förbättra återfinningen. Smiraglia pekar på att denna metod också började användas i 
rent bibliotekssammanhang, då man exempelvis med enkla empiriska metoder sökte 
sammanhang mellan olika ämnesord, bibliografiska beskrivningar och effektiva 
sökmöjligheter, mellan användarens önskemål och organisationen av de fysiska samlingarna  
av dokumenten. Detta var analysmetoder som också byggde på pragmatiska och 
oproblematiska mål. 

En mer kritisk trend till sådana utgångspunkter som växte fram något decennium senare, är de 
så kallade postmoderna perspektiven, vilka främst var riktade mot de stora 
                                                 
8 Hjørland, 2003 s. 87-88; Smiraglia, s. 331ff 
9 Trosow, 2001, s. 360 ; Svenonius, 2000, s. 2ff 
10 Budd,. 1995, s. 295-296 
11 Följande resonemang är hämtat från Smiraglia, 2002, s. 332-344 
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klassifikationssystemen och den klassiska ämnesanalysen. Dessa mer kritiska perspektiv har 
pekat på dolda strukturer, brister i objektivitet och att värderingarna inte är så oproblematiska 
som man tänkt inom den tidigare organisationen av kunskap. Studier av denna typ har främst 
kritiserat rådande system och praktik utan att velat bygga upp något slagkraftigt alternativ, 
men har ändå väckt ett intresse för sådana frågor inom ämnet. 

Alternativen till dessa rådande enkla och praktiska utgångspunkter för ämnet har diskuterats, 
men det är tveksamt om en mer medveten epistemologisk hållning har fått något praktiskt 
genomslag. I en artikel om vetenskapsteoretiska perspektiv i kunskapsorganisation drar 
informationsforskaren Chaim Zins upp två fundamentalt olika syner på kunskap, vilka han 
sedan visar leder till olika premisser på hur man kan tänka kring kunskapsorganisation.12 Den 
första utgår ifrån att kunskapen är en självständig existens som består av olika begrepp, regler 
och argument som ligger utanför individens egna tankar. Denna filosofi utgår från att det finns 
en objektiv och universell värld utanför som det går att skapa en kunskapsorganisation kring. 
Utgångspunkten hos dess förespråkare menar att grunden till sättet att skilja och sätta samman 
ämnen finns hos vetenskaperna själva och deras sätt att organisera sig själva, samt av den 
ganska enkla principen common sence som relaterar till människans vardagliga erfarenhet, där 
kunskapen ter sig relativt självklar. 13 

Den andra hållningen om kunskap som Zins talar om och som han menar är den mer 
genomförbara, är att kunskapen är någonting subjektivt inne i en individs huvud, som kan 
karaktäriseras som en ”tillräcklig sann tro” (=”justified true belief”) hos en person (eller ett 
subjekt). Detta blir en kognitiv syn på kunskapsorganisation som bygger på att ordningen av 
kunskapen ska bygga på användarens och samhällets bild av världen. Det är ytterst sett 
brukarens syn på vad som är relevanta dokument i en sökning som gör en lyckad sökning.  
Dessa olika slags subjektiva begrepp och strukturer bygger sedan upp den universala 
kunskapsorganisationen. 

Denna epistemologis belackare, bland annat den danske professorn Birger Hjørland, pekar på 
flera andra områden som hanterar organisation av kunskap och som formar mycket av de 
uttryck den fått i traditionell kunskapsorganisation. Han gör en kortfattad lista över andra 
områden som också sysslar med organisation och kategorisering av kunskap: 

• Det sociala etiketterandet av ämnet. 

• Sociala institutioner (som exempelvis universitet). 

• Språk och sociala system. 

• Begrepp uppbyggda i system och i teorier. 

• Litteratur & genrer.14 

Det är sådana utgångspunkter som Hjørland hellre vill se som utgångspunkter om varifrån KO 
bör bygga sin systematisering och representation av kunskapen. Utifrån detta perspektivet bör 
premisserna för ämnet hämtas och värderas utifrån från externa discipliner som sysslar med 
de områden man organiserar. 

                                                 
12 Zins, 2004, s. 50-51 
13 Hjørland, 2004, s. 488ff 
14 Hjørland, 2003, s. 87f 
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Dessa principiella diskussioner är inte oväsentliga när det gäller vilka perspektiv som valts i 
studier inom detta ämne, men samtidigt finns den praktiska och pragmatiska grundhållningen 
hos ämnet fortfarande kvar. Detta kan göra det rent epistemologiska perspektivet oviktigt eller 
i alla fall osynligt hos flera dokument ; i alla fall på den översiktsnivå som jag kommer att 
studera dem. Dock kommer jag att göra vissa försök att se vilka vägar man valt inom 
forskningen i denna studie, vilket jag återkommer till i diskussionsdelen. 

 
 

2.3 KO idag 

Som tidigare nämnts genomfördes flera studier inom B&I-ämnet från Norden med liknande 
metoder och arbetssätt i nära samarbete med varandra under åren 1989-1992. De studier jag 
använt här är en över Sverige, en över Finland och ytterligare en snittstudie över 
internationella vetenskapliga artiklar under ett år. Dessa undersökningar är några år gamla, 
innehåller ändå jämförbart material.  

I de två utländska studiernas klassificering av ämneskategorierna hade forskning kring lagring 
och återfinning en dominerande ställning (första respektive delad första plats). I den svenska 
studien hade denna grupp studier dock en betydligt mer blygsam plats (fjärde plats av 
ämneskategorierna och 13 % av det funna materialet).15 Klasson tror dock att sådant arbete 
förs på olika nivå i olika länder och ofta hamnar på forskningsnivå i exempelvis Finland och 
på en biblioteksnivå i Sverige, där den då uteblir från det granskade materialet.16 Metoderna 
är dock fortfarande väldigt empiriska inom KO i de finska undersökningarna inom 
avdelningen ”lagring och återvinning”, till skillnad från de internationella studierna, där 
systematiserade eller begreppsliga studier var vanligare.17  

Maria José López Hurtas och Evaristo Jiménez Contreras undersökning om spanska KO-
forskningen, som gjorts utifrån vissa sökord i de större databaserna, visar på en annorlunda 
forskningstradition med en starkare akademisk ton utan någon förankring hos biblioteken. 
Viktigaste enskilda studieobjekten handlar om tesaurusutveckling och klassifikation. 18 Dels är 
detta en följd av att själva tesaurusarna i bokform, även manualer, i sig själva räknas som 
forskning.19 Studien har också en del vetenskapssociologiska resonemang som går ut på att 
det är endast ett fåtal som publicerat sig flera gånger och drar slutsatsen att de som forskar 
inom kunskapsorganisation i huvudsak sysslar med något annat.20 

Ia McIlwaine gör en mer resonerande översikt om den övergripande utvecklingen inom den 
nyare forskningen av KO-ämnet, som berör slutet av min undersökta period, efter Internets 
genomslag. Hon tar upp interoperabilitet mellan olika system, problemen med mer 

                                                 
15 Klasson, 1990, s. 61; Järvelin & Vakkari, 1990, s. 402; Järvelin & Vakkari, 1991, s. 8,  
16 Klasson ,1990, s. 61 
17 Järvelin & Vakkari, 1991, s 9; Finns inget resonemang om metoderna i just denna ämneskategori hos Klasson, 
som dessutom verkar har använt denna klassifikation något annorlunda. Klasson, 1990, s. 48ff 
18 Contreras & Lopéz Hurtas, 2004, s. 145ff  
19 Troligen har man ej inkluderat exempel tesaurusarna i sig själva i de ovannämnda skandinaviska studierna, 
även om det inte diskuteras direkt. De tas inte med i denna undersökning heller. 
20 Contreras & Lopéz Hurtas, 2004, s. 140f 
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komplicerade queries i sökmotorer på Internet, automatisk indexering i förhållande till 
naturligt språk och tesaurusar över språkgränser som centrala frågor inom KO idag.21 

Som komplettering i sammanhanget kan man nämna en innehållsanalys av det viktiga KO-
organet ISKO:s konferenser på 1990-talet, som visar att de viktigaste diskussionerna dels 
handlade om klassifikation, ofta i en ganska kritisk anda av de stora systemen, men samtidigt 
ett paradoxalt försvar av det traditionella klassifikationssystemet i opposition med den mer 
automatiserade IR-världen. 22 

                                                 
21 McIlwaine, 2003, s 75-84 
22 Jansson, 2002, s. 55-56 
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Material  

3.1 Utgångspunkter för sökning 

Jag har haft intentionen att göra en så fullständig studie på svensk KO-forskning som möjligt. 
Därför har utgångspunkten varit sökningar i Sveriges nationalbiografi, i praktiska ordalag 
Libris, som ska ha den mest kompletta samlingen av böcker och artiklar på en vetenskaplig 
nivå i Sverige. Då ämnet huvudsakligen ligger under B&I-ämnet blir den andra viktiga 
databasen Nordisk BDI-index, som i hög grad omfattar den skandinavisk 
biblioteksforskningen. Även internationella databaser som LISA, ERIC, ISI Web of Science 
och Inspec har genomsökts på relevanta dokument.  

Jag har också sökt igenom uppsatsdatabaser på de svenska bibliotekarieutbildningarna och 
publikationer från lärarna på dessa institutioner och följt upp med sökningar på författarna till 
redan funna dokument. En systematisk genomgång av centrala svenska tidskrifterna inom 
ämnet har också utförts. Tonvikten av materialurvale t har utgått från 
biblioteksforskningsområdet, där också min definition av ämnet kommer från, vilken jag 
kommer att återkomma till ett senare kapitel, men jag har ändå önskat bredda underlaget med 
sökningar i de större databaserna. 

Jag har haft strategin att söka så brett som möjligt i databassökningarna, där jag försökt 
använda centrala sökord i de valfria sökfälten om möjligt och sedan manuellt rensat bort 
dokument som ligger utanför min definition av ämnet. De bredaste sökorden (som jag angett 
nedan) har dock endast använts som ämnesord, på grund av för låg precision med dessa 
termer i fritextfältet. 

Några av sökorden (alla använda finns i en lista nedan) har hämtats och översatts från den 
spanska undersökningen, men samlingen har också utökats med hjälp av tesaurusarna i 
databaserna jag använt mig av och indexeringsorden hos redan funna relevanta dokument.  

Det går naturligtvis inte med säkerhet att säga att jag funnit alla relevanta dokument. Flera 
faktorer kan ligga till grund för att relevanta dokument inte finns med i analysen, exempelvis 
oklarheter över vad ett dokument handlar om vilket kan leda till felaktigt eliminering i urvalet, 
att en bristande indexering av dokument utförts eller att dokument saknas i databaserna eller i 
de bibliografier som studerats. Jag vill dock hävda att man får en tillräckligt god 
representation över svensk kunskapsorganisationsforskning med ovannämnda sökstrategi. 

Dock har jag funnit i resultatet att svensk kunskapsorganisationsforskning är ett relativt 
avgränsat område, dock med vissa reservationer. Det existerade en omfattande överlappning i 
resultaten mellan de olika databaserna och sökorden, där samma material återkom. De 
dokument som valdes bort, men ofta hamnade i sökresultaten, var introduktionsböcker, 
tesaurusar i bokform, vetenskaplig klassifikation inom andra ämnen, mindre uppsatser (under 
40 sidor), olika slags rapporter, rena användarundersökningar om informationsbehov och 
datavetenskapliga studier gällande icke-meningsbärande information.  
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3.2 Sökord

catalog* 

classificat*  

document* (ämnesord) 

indexing* (ämnesord) 

information* (ämnesord) 

knowledge* (ämnesord) 

subject head*  

subject analy* 

thesaur*  

dokument* (ämnesord) 

indexering* (ämnesord) 

informationså* 

informationss* (ämnesord) 

katalog* (ämnesord) 

klassifi* 

kunskapsorganisation* 

ämnes* (ämnesord) 

t*esaur* 

Stjärnan representerar motsvarigheten till trunkeringstecknet i varje sökt system. Varje 
sökning har också begränsats till den önskade perioden och till Sverige som ursprungsland.  
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Metod 

4 Allmän metod 

För att kunna genomföra en analys över forskning inom ett ämne är det första steget 
materialinsamlingen, som har skett genom databassökningar och systematiska genomgångar 
på vetenskapliga dokument, vilket jag talade om förut. Jag kommer sedan, för att kunna 
strukturera och tydliggöra resultaten, att göra en klassificera de funna dokumenten. De 
viktigaste handlar om vilket ämne som dokumentet tillhör samt vad för slags kunskap som 
produceras, därtill kommer jag att notera vad för slags metodstrategier som använts och 
vilken forskningsnivå som dokumentet befinner sig på tillsammans med vilket år som 
dokumentet är publicerat. Dessa klassifikationskriterier vill jag ange på förhand och är något 
jag kommer att gå igenom i de följande kapitlen. 

Det första klassifikationskriteriet, som handlar om ämnet, kommer också att användas för att 
avgränsa dokumentsamlingen och avgöra om dokumentet är relevant för undersökningen eller 
inte, vilket då blir avgränsningen av ämnet kunskapsorganisation. 

Till denna externa och systematiska klassificering kommer jag även att ta fram de 
huvudsakliga studieobjekten samt den viktigaste appliceringen på dessa objekt i de undersökta 
studierna. Dessa komponenter är inte något som kan bestämmas på förhand, utan tas med i 
den löpande analysen. En högre grad av pragmatism krävs också på detta område, då dessa 
egenskaper inte alltid är tydliga eller centrala i de undersökta dokumenten 

Metoden kan då närmast definieras som en typ av innehållsanalys av dessa vetenskapliga 
”egenskaper” hos dokumenten. Boréus och Berggren talar i sin introduktionsbok om 
textanalys, om ett kodschema, som används i ett slags kvantifierande syfte för att se mönstret i 
olika texter vid en analys.23 Dessa författare sätter upp ett villkor för en sådan analys, 
nämligen att det krävs att texterna har något gemensamt, i mitt fall att de är vetenskapliga 
dokument, och att de bedöms på ett likadant sätt, vilket de kommer att ske i klassifikationen 
och den ovannämnda analysen. 

Den klassifikation som utförts i denna studie har utarbetats mycket efter de tidigare nämnda 
nordiska forskningsöversikterna, dock på ett ganska självständigt vis då tillämpningen av  
dessa kriterier inte alltid har varit framgångsrik och materialet i denna studie är något 
annorlunda. Termen ”kunskapsform” har tagits utifrån, men har lagts samman med 
resonemang från de tidigare studierna. 

Klassifikationen av dokumenten har oftast gjorts utifrån dokumentets abstract och ibland 
dokumentet själv. I något fall, då ingendera varit tillgängliga, har en klassificering utförts bara 
utifrån titeln, vilket jag kommer att markera i listorna över de funna dokumenten. En kortare 
bibliografisk beskrivning av alla undersökta dokument kommer att följa i samband med 
ämneskategorierna och en full beskrivning av alla analyserade dokument med dess 
klassifikation följer i en bilaga. 

Analysen kommer då att utföras med hjälp av klassificeringen, studieobjekten och dess 
applicering tillsammans med de vetenskapsteoretiska resonemang, som finns tillsammans 

                                                 
23 Resonemanget är hämtat från Berggren & Boréus, 2000, s. 49f 
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med klassifikationskriterierna i de följande kapitlen, och ämnets bakgrund som jag gick 
genom förut. Studien avslutas med en sammanfattande diskussion där slutsatserna i analysen 
tas fram tillsammans och analyseras. 

 

4.1 Ämne 

Som vi såg i de tidigare forskningsöversikterna har man definierat innehållet i ämnet KO dels 
som innehållet i vissa centrala tidskrifter eller konferenser (de bibliometriska 
undersökningarna), och dels som resultatet vid sökningar på vissa sökord (den spanska 
undersökningen).24 Detta kan bero på vissa svårigheter att på klara premisser innehållsmässigt 
avgränsa ämnet. Contreras och Lopéz Hurtas konstaterar, med stöd från liknande spanska 
undersökningar, svårigheterna bara att avgränsa ämnet inom B&I-disciplinen, och att det blir 
mycket av ämnet som måste väljas bort med bibliometriska metoder eller då man bara utför 
sökningar i databaser. Detta visar att definieringen av ämnet inte är något enkelt problem och 
kan problematiseras på vilket sätt man än väljer. 

Jag har i detta arbete valt att utgå från en bestämd överordnad modell, den så kallade 
”tårtmodellen”, som jag återkommer till nedan, över vad som ämnet kunskapsorganisation 
innehåller. Den är hämtad från biblioteksvärlden och således blir innehållsanalysen i denna 
studie således orienterat efter hur denna disciplin behandlat ämnet, vilket också har präglat 
mina manuella sökningar som främst gått igenom biblioteksforskning. Jag har också gjort 
försök, med breda sökord i de stora databaserna, att få med icke-biblioteksorienterat material 
som passar in i denna definition. 

Jag har, med mina manuella genomgångar och databassökningar, då fått ett stort antal 
dokument. Urvalet av de dokument jag ska analysera kan göras på två olika vis, enligt Maj 
Klassons liknande arbete. Med den första metoden jobbar man ”underifrån” eller syntetiskt, 
där man försöker samla ihop liknande arbeten och låter definitionen av ämnet ske under 
arbetets gång utifrån de dokument man funnit.25 Denna metod kräver också en slags inledande 
idé över vad för slags dokument som är de intressanta för undersökningen och hur de 
tillsammans  kan analyseras, men är mer öppen för nya inslag i forskningen och är mindre 
dogmatisk i de exakta innehållsfrågorna. 

Men den andra metoden som Klasson talar om och som jag tänker använda i min 
ämnesklassifikation, är att man bryter ned materialet, ”analytiskt”, i på förhand satta 
kategorier. Man börjar med en definition över vad ämnet innehåller där man inkluderar 
relevanta dokument och de som inte passar in tas bort. Problemet med denna strategi blir dock 
att när man tvingar in arbeten i fack, kan särprägeln för det funna materialet försvinna och det 
är inte säkert att den använda modellen är representativ för den pågående forskningen. Detta 
blir dock det bästa valet i omfånget av en sådan här studie, där jag inte vill fördjupa mig i en 
problematisering av innehållet inom ämnet, utan snarare är intresserad att göra en analys med 
en så god representation över KO-forskningen som möjligt. 

De dokument som blev kvar blir föremålet för min studie och ska då struktureras. Den modell 
jag valt att avgränsa KO från andra ämnen samt använt som strukturering inom själva ämnet 
                                                 
24 Dock har vissa träffar vid sökningarna uteslutits i den spanska undersökningen som legat alltför nära rent 
kvantitativa undersökningar och programmering av algoritmer. Resonemanget som följer finns i Contreras & 
Lopéz Hurtas, 2004, s. 140f 
25 Klasson, 1990, s. 25-26 
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är ”tårtmodellen”. Denna modell har använts på de skandinaviska B&I-utbildningarna, även 
på BHS.26  Den visas visuellt som sex delar i en cirkel och består av: 

• Dokumentstruktur: Dokumentets interna återfinningssystem, typologi 
innehållsförteckning, register, referenser, fotnoter och möjligheter till fritextsökning. 
Passage retrieval. 

• Dokumentanalys : Kunskapsformer, discipliner, ämnen, dokumentformer och 
målgrupper. Titel, författarskap, utgivare, fysiska och andra formella karakteristika. 
Hit även självanalyser av ämnet KO. Annan bibliometri har valts bort. 

• Representation: Bibliografisk beskrivning, ordningsföljd och termer eller koder för 
beskrivning av innehåll och form i förhållande till ett givet indexeringsspråk. Läran 
om katalogiseringsstandard och indexeringsspråk.  

Har delats upp i tre delar: 

o Bibliografisk beskrivning 

o Klassifikation och klassifikationssystem 

o Indexering, tesaurus och ämnesordlista 

• Lagring: Återfinningssystem – typologi, element, funktion och struktur. Studier över 
enskilda informationssystem. Avser endast studier av system med meningsbärande 
dokument (däribland bilder och filmer) eller texter.       

• Återfinning: Sökmetoder, sökspråk, olika rankningsmetoder. Evalueringsmetoder. 
Avser endast dokument eller texter av meningsbärande natur.       

• Användarstudier; sökbeteende och sökresultat som kan användas vid produktion och 
beskrivning av nya dokument. 

Dessa sex olika delar bildar alltså en cirkel, där syftet är att visa att de olika komponenterna 
hör samman med varandra och bildar ämnet kunskapsorganisation. I exempelvis en sökning 
blir det då lättare att avgränsa mot andra ämnen, då man kan se om någon av de andra delarna 
i modellen är närvarande i studien för att kunna avgöra studiens relevans för denna 
undersökning. Jag är medveten om att KO-ämnets gränser är vaga, vilket gör att man hade 
kunnat studera de studier som ligger nära denna definition som ett visst komplement i sådan 
här undersökning, något som emellertid har valts bort i denna studie. 

En annan egenskap hos KO som ämne är att det ofta placerats under andra ämnen, vanligtvis 
B&I eller datavetenskap. Elaine Svenonius påpekar ändå att KO bygger på en självständig 
”intellectual foundation” som gör att det kan studeras på egen hand med egna premisser 
oavsett vilken kontext den befinner sig i. Hon ger dock en del centrala egenskaper hos ämnet 
som både visar självständigheten och dess beroende av sin omgivning:27 

                                                 
26 Hämtad från: Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning: hovedområder (Elektronisk källa); Jag har gjort vissa 
förtydlingar över hur jag använt den. 
27 Svenonius: 2000, s. 1 
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• En överordnad tankemodell eller ideologi, formulerad utifrån målen med 
informationssystemet och principerna som ska styra systemet. 

• En formalisering och automatisering av olika processer i informationsorganisationen,  
exempelvis modeller som kan hantera problem med homonymer, synonymer och vad 
som är entiteter eller attribut i en sökning. 

• En genomtänkt idé om design och användning av informationssystemen som bygger 
på generaliseringar på hög nivå med aktuell forskning som underlag. 

Dessa tankemodeller ligger, enligt Svenonius, som något gemensamt över alla delar i 
kunskapsorganisationen. Detta gör att man kan studera KO som ett eget ämne, samtidigt som 
man är medveten om omgivningens viktiga inflytande. 

Då mycket av inriktningen inom KO bestäms av andra discipliner kan många fler dokument  
relevanta i en sådan här undersökning, speciellt de mer teoretiska som bestämmer ämnets 
mening och mål, vara svåra att återfinna på en sådan här översiktsnivå. Jag har dock begränsat 
mig till studier som har huvudfokus på själva kunskapsorganisationen. Då exempelvis en 
studie har gjorts för att förbättra informationsstrukturen för att få ett bättre så kallad 
”knowledge management” hos en organisation, har studien uteslutits.  

Kategorierna i den ovannämnda tårtmodellen är den första ämnesklassificeringen som 
kommer att göras på varje dokument. Vid behov har jag klassificerat en studie i flera 
kategorier. De övriga klassifikationskriterierna kommer endast att hamna under en kategori. 

I samband med genomgången av ovannämnda resultat kommer jag också att plocka ut de 
huvudsakliga studieobjekten i varje kategori som en hjälp i analysen. En intressant relation att 
studera se var dessa studieobjekt står i förhållande till det överordnade ämnet och i vilka 
syften som dessa studieobjekt används till. 

 

 

4.2 Kunskapsform 

Det andra viktiga klassifikationskriteriet är vilken ”form” det vetenskapliga dokumentet har. 
En inledande synpunkt på hur jag använt detta begrepp är några av de klassifikationskriterier 
som används i de skandinaviska forskningsöversikterna om vad som kännetecknar forskning 
och vetenskap.28 Maj Klasson använder en analysmodell som delar upp forskningen i tre 
nivåer; först grundforskning, som inte har praktisk användning eller nytta direkt, utan försöker 
analysera ”egenskaper, strukturer och inre beroendeförhållanden” hos ämnet.29 Den andra 
kallas ”tillämpad forskning”, som söker uppnå ett direkt mål eller lösa ett definierat problem 
inom vetenskapen; ofta med hjälp av hypoteser som utarbetats i grundforskningen. 30 Den 
tredje slags vetenskapsformen, ligger nära den tillämpade forskningen, men handlar mer om 
en utveckling av tidigare material, med nya frågeställningar och utforskande av nya områden. 

                                                 
28 Resonemanget är hämtad från Klasson, 1990, s. 17-20 
29 Klasson, 1990, s. 17 
30 Klasson, 1990, s. 17 
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En sådan syn på vetenskap ligger nära Thomas Kuhns paradigmteori, där den etablerade 
vetenskapens regler över vad en vetenskap är representeras över de två första nivåerna och 
den tredje på sikt leder till ett paradigmskifte, med nya regler och ny slags vetenskap. Klasson 
drar dock som slutsats att biblioteksforskningen befinner sig i en slags tidigare status i Kuhns 
schema över vetenskaplig utveckling; ett förhistoriskt kaos där reglerna och 
forskningsområdena inte är definierade och klara. Klasson finner också som resultat i sin 
studie gällande dessa frågor att grundforskningen, tillsammans med den tillämpade 
forskningen, är den mest framträdande i svensk biblioteksforskning. 31 Klasson finner det 
också svårt att skilja dessa två åt i den praktiska forskningen. Den tredje kategorin, den 
tillämpade, verkar på grund av biblioteksforskningens osäkra vetenskapliga position vara 
besvärlig att plocka fram. Denna kategori kommer också att ignoreras i denna undersökning. 

Men skillnaden mellan den så kallade grundforskningen och den applicerade forskningen är 
ändå viktig i en vetenskap. Där kan man se skillnaden mellan de ämneskategorier som 
studeras teoretiskt, de diskuterade områdena, och de mer praktiska inriktade studierna som 
utför det som är mer självklart inom ämnet. 

Detta resonemang kan konkretiseras och användas på ett intressant vis då man ser hur 
”kunskapsformen” ser ut i ett dokument. Klassifikationsforskaren Derek Langridge skiljer, i 
ett mer allmänt klassifikationsteoretiskt sammanhang, mellan ett dokuments ämne  eller topic 
och dess kunskapsform eller forms of knowledge.32 Att utesluta formen för kunskapen, som 
man gör i flera klassifikationssystem, menar Langridge, har lett till flera problem i traditionell 
klassifikation. Då man inte har någon plats för dokumentets form i klassifikationen så är det 
vanligt att dokumentet får fel plats eller att det inte finns någon bra plats i 
klassifikationssystemet för dokumentet. Exempel på vad författaren menar med begreppet är 
att en bok om etik, bör klassificeras dels på ämnet ”moral”, men också att den är skriven med 
en ”filosofisk kunskapsform”. Ett annat exempel som Langridge tar upp är att en essäsamling 
om skönlitterära författare bör klassificeras efter författarna som ämne, men också på 
kunskapsformen ”personliga erfarenheter”. 

Sådana former går också att applicera på vetenskapliga studier, där kunskapsformen berättar 
något om vad de har för perspektiv eller riktning med sin undersökning och vad för 
vetenskapsnivå som denna studie ligger på. Langridge gör en uppdelning som kan appliceras 
på alla slags dokument. Jag har valt några av hans kategorier som har utformats efter detta 
ämne och till vetenskapliga dokument, närmare bestämt: 

• Filosofi: principerna inom ämnet diskuteras med ett visst avstånd på ett allmänt plan. 
Hit hör exempelvis den ovannämnda grundforskningen, epistemologi och diskussioner 
kring utgångspunkterna inom ämnet.  

• Teknologi: dokument där teknologiska system eller kunskapsorganisation diskuteras 
eller analyseras ur systemets perspektiv. Använd eller tillämpad forskning. 

• Social applicering: dokument där användarna, sociala teorier eller utomstående 
utgångspunkter appliceras på komponenter inom ämnet. Använd eller tillämpad 
forskning 

• Historia: dokument med ett tillbakablickande perspektiv och ur en historisk synvinkel. 

                                                 
31 Klasson, 1990, s. 58 
32 Följande resonemang är hämtat ur Langridge, 1989, s. 15-18 
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Dessa kategorier kommer också att appliceras på varje dokument och kommer att vara den 
viktigaste i analysen vid sidan av ämneskategorin. Denna form säger något om vad för slags 
attityd som forskningen har till sig själv, på vilken vetenskaplig nivå man lägger sin studie 
och vilken slags applicering man har till sitt material. 

Den mest diskutabla omorienteringen jag gjort från Langridges kategorier är de två mellersta; 
”teknologi” och ”social applicering”, som också kan vara svåra att skilja på i det praktiska 
arbetet. Dock är det mest praktiskt användbart att dela på den troligen största kategorin, där 
inflytandet från andra ämnen eller användargrupper skiljer sig från ämnets traditionella profil 
och säger något mer om den kontext som studien verkar i. Att det kan vara betänkligt att dela  
upp denna ”applicerade forskning” kommer det naturligtvis att tas hänsyn till i analysen. 

I analysen av kunskapsformen kommer jag också att hämta den huvudsakliga applicering som 
skett på studieobjektet, vilket jag analyserade i ämnesklassifikationen, vilket hör ihop med 
kunskapsformen på en mer detaljerad nivå. 

 
 

4.3 Metodstrategi  

De övriga klassifikationsbeteckningarna blir mest en slags komplement till de föregående, 
som även om de medför en del viktiga vinklingar på forskningen som utförs inom ämnet, men 
ändå inte kan stå för sig själva. 

I de tidigare forskningsöversikterna samt i den allmänna forskningshistorien om KO är 
metodstrategin ett viktigt element. Men mycket av en sådan slags analys kommer 
huvudsakligen i denna studie att ske tillsammans med den ovannämnda kunskapsformen, som 
metodstrategin blir en underkategori till och som blir ett uttryck för hur studien genomförts på 
det praktiska hantverkets nivå. 

Metodstrategin definieras mest exakt av Järvelin och Vakkari som ”the overall approach to 
the study within which the decisions concerning data collection and type of analysis 
involved”.33 Författarna klassificerar upp de möjliga metoderna, eller ”types of investigation” 
som de kallar dem, enligt följande (förklaringarna är mina efter den klassifikation som utförts 
i min studie): 34 

• Empirisk (teknologi, social applicering och historisk kunskapsform) 

o Deskriptiv 

o Jämförande: Man sätter två eller fler liknande objekt mot varandra för att se 
skillnader  

o Förklarande: Man låter två eller fler företeelser tolkas utifrån varandra 

• Teoretisk (filosofisk kunskapsform): Resonemang på en filosofisk, metodisk eller 
ämnesmässig översiktsnivå 

                                                 
33 Järvelin & Vakkari, 1990, s. 398 
34 Uppdelningen är hämtad ur  Järvelin & Vakkari, 1990, s. 398. Jag har dock valt bort några som inte behövdes i 
denna undersökning. 
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• Begreppsmässig (filosofisk kunskapsform): Utgår från ett begrepp eller koncept som 
man kritiskt eller deskriptivt utforskar betydelsen i eller användningen av. 

Järvelin och Vakkari ger exempel på vilka studier som hamnat under vilka kategorier; under 
de empiriska metoderna hamnade översikter, historiska studier, olika slags kvalitativa 
metoder och fallstudier. Under de andra metodstrategierna hamnade analyser av begrepp eller 
metodologiska studier.35  

Denna modell har jag huvudsakligen använt, dock med några tillägg. Jag har under de 
empiriska metoderna även lagt till en ”experimentell” metodstrategi, där man testar en 
hypotes, query eller algoritm, och en ”applicerande”, där ett något mer utvecklat koncept 
appliceras på studieobjektet, som också används då studien skapar en tesaurus eller en 
ämnesordlista.  

Mycket av min användning och klassifikation av kategorin om metodstrategi kommer att 
handla om att på en mer detaljerat plan se vilken teoretisk nivå som dokumentet befinner sig 
på. Exempelvis handlar de enklare formerna av empiriska metoder – empirisk, deskriptiv – 
om utforskandet av områden utifrån mindre styrande metoder, där mer avancerade metoder 
har flera viktigare teoretiska delar och objekt som ställs mot varandra.  

 

 

4.4 Vetenskapsnivå och tidpunkt 

Ännu en beteckning som kommer att göras på varje dokument går ut på att de dokument jag 
valt är antingen en dissertation, magisteruppsats eller en vetenskaplig artikel, dit jag också 
räknar kapitel i böcker, papers och proceedings. Ur detta ska jag också se vilka sammanhang 
studien kommit ifrån, exempelvis från biblioteksforskningen eller den datavetenskapliga 
forskningen, där jag har gått efter vilket forum dokumentet är publicerat i och vid 
tveksamheter utgått från den nivå av teknisk applicering som skett i studien. Poängen med 
detta är inte att göra någon djupare vetenskapssociologisk analys, utan hänger mer ihop med 
att se om de olika disciplinerna skiljer sig åt i ämnesval, applicering och metodstrategi eller 
om studier inom detta ämne ter sig enhetligt varifrån det än kommer från.  

Den sista beteckningen handlar om vilket år som dokumentet är publicerat, då det är av ett 
visst intresse om studien kom innan Internet slog igenom vid mitten på 1990-talet och är en 
tidig synpunkt, eller om den publicerades senare. En ren kronologisk analys är dock svår att 
göra på en så här kort period, men en viss medvetenhet om tidpunkten då studien gjordes 
skulle vara intressant. 

                                                 
35 Klasson, 1990, s. 50, Järvelin & Vakkari 1991, s. 408-409 
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Analys 

5.1 Allmänna synpunkter 

Jag har funnit 170 dokument som passar in i min definition av ämnet och som då blir 
huvudobjekt för min undersökning.36 Jag har här tänkt göra en del inledande allmänna 
betraktelser av materialet före själva huvudanalysen och sedan i de följande kapitlen göra 
några kortare observationer om de mindre klassifikationskriterierna. 

Några dokument har publicerats i flera olika sammanhang, men då det är uppenbart att det 
handlar om dubbletter är dokumentet endast med en gång. Detta är inte så ovanligt då flera 
större arbeten, magisteruppsatser och dissertationer, omarbetats till kortare artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter, där alla dokument har tagits med i sammanhanget  vid tveksamheter 
då det exakta förhållandet inte alltid är tydligt. 

Med detta nämnt kan man vidare se att författarfrekvensen är utspridd, då endast fyra forskare 
publicerat fler än tre studier och under dussinet har gjort fler än två studier, tendenser som 
visats i tidigare undersökningar gällande detta ämne. Naturligtvis beror detta starkt på den 
stora andelen magisteruppsatser, som till sin natur gör att många olika författare gör ett arbete 
och sedan låter detta vara den enda studien denna person gör på en akademisk nivå. Dock 
gäller samma förhållande den spanska undersökningen som troligen inte hade med 
examensarbeten, vilket tyder på att forskare inte har detta ämne som sin huvudfokus, utan att 
det fortfarande i huvudsak studeras tillsammans med andra ämnen. 

Andelen kunskapsorganisationsstudier under, i detta sammanhang, sitt viktigaste huvudämne 
B&I är naturligtvis svårt att beräkna i en sådan här studie och hamnar naturligtvis lite utanför 
ramarna, men skulle ändå vara intressant då man har materialet samlat. En illustrativ och 
enkel jämförelse vore då att se andelen magisteruppsatser inom KO på den största 
bibliotekarieutbildningen. Det finns 73 magisteruppsatser från BHS i min samling. Då den 
totala antalet magisteruppsatser från högskolans databas från denna period är 625, blir andelen 
KO-uppsatser cirka 12 %.37 Andelen studier inom KO ligger då på ungefär samma låga nivå 
som de tidigare svenska forskningsöversikterna och fortsätter den svenska traditionen inom 
B&I-disciplinen med litet intresse för KO-ämnet på forskningsnivå. 

 

                                                 
36 Fullständiga bibliografiska uppgifter samt klassifikationen av dessa dokument ingår i bilagan. 
37 Klasson har en annorlunda och bredare definition på vetenskapliga dokument, även om andelen bör jämna ut 
sig när det gäller ämnet kunskapsorganisation, men bör bredda felmarginalen något i en sådan jämförelse. 
Klasson, 1990, s. 20ff; Information om uppsatser på BHS är hämtad från Bibliotekshögskolan: Publikationer: 
Uppsatsindex (Elektronisk källa) 
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5.2 Vetenskapsnivå 

Fördelningen mellan de tre kategorie rna ser ut på följande vis : 

Antal studier på varje forskningsnivå
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Magisteruppsatser är överlägset flest, följd av en hel del artiklar med bara några få 
dissertationer. 

Bristen på dissertationer kan möjligen te sig förvånande, vilket kan tyda på att ämnet inte 
riktigt passar in i det större formatet. Det ganska stora antalet artiklar och det relativa 
ointresset på magisteruppsatsnivå, vilket vi såg i det föregående kapitlet, som också är ett stort 
format, kan också tyda på detta. 

De öppet biblioteksanknutna dokumenten är till antalet lite över 125 dokument. Med tanke på 
det fokus i sökningen som har lagts på just bibliotekariekontexten, kunde man ha förväntat sig 
att fler studier skulle ha kommit därifrån, men visar att biblioteksforskningen är mindre 
dominerande inom dessa forskningsområden.  

Av de övriga studierna tillhör i princip alla till den datavetenskapliga världen, även om det 
finns ett visst samarbete emellan med B&I-disciplinen gällande forum, dock med en stor 
skillnad av avancerad teknisk och algoritmisk applicering i de studier som jag definierat som 
datavetenskap. Någon enskild studie kommer från sociologidisciplinen, som huvudsakligen 
intresserar sig för de vetenskapssociologiska resonemang vilket man kan få fram med KO-
metoder. 
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5.3 Metodstrategier 

Metodstrategier är egentligen en underkategori till kunskapsformerna, men är ändå intressanta 
som viss indikation på hantverket och den teoretiska nivån inom KO-forskningen, som blir 
tydligare i en sådan här tabell: 

Antal studier med varje metodstrategi

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Empiri
sk,

 de
skr

ipti
v

Empiri
sk,

 jäm
föra

nde

Empiri
skt

, fö
rkla

ran
de

Empiri
sk,

 ap
plic

era
nde

Empiri
sk,

 ex
per

iment
ell

Begr
epp

san
aly

s
Te

ore
tisk

Antal

 

De empiriska metodstrategierna står i en absolut särklass då endast 18 dokument i studien 
hamnar under en annan beteckning. Av de empiriska metoderna är den enklaste formen, den 
så kallat deskriptiva, synnerligen dominerande, vilket kan förklaras med omfattande 
uppkomst av flera nya områden som analyseras på en enkel nivå. Men detta tyder också på att 
det praktiska empiriska utforskandet inom ämnet fortfarande är dominerande, vilket verkar 
ligga i ämnets traditioner som vi tidigare sett. 

Övriga mer avancerade empiriska metoder finns representerade, men är endast en bråkdel i 
förhållande till den enklare formen. Den experimentella metoden är den näst största och visar 
att IR-metoder är en framträdande del av ämnet numera. Dessa metoder används oftast i den 
kortare artikelformen, som annars möjligen har någon större andel av mer avancerade metoder 
än magisteruppsatserna, även om det är mindre andel än man möjligen kan tänka sig.  

Jag kommer att återkomma till metodstrategierna i kunskapsformskapitlet samt med något 
resonemang i ämneskategorikapitlen. 
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5.4 Tidpunkt 

Ännu något att ta hänsyn till är tidpunkten för studien. Även om perioden som studerats är 
relativt kort så skedde flera signifikanta förändringar över tiden rent innehållsmässigt som 
kommer att noteras senare i denna studie. 

Här nedan följer en tabell över antalet studier per år under den undersökta perioden: 
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Antalet arbeten per år stiger med en relativt jämn takt, från en väldigt låg nivå de första åren, 
som är nere på nollpunkten under något år, till ett stigande antal till fram det sista året där 
frekvensen kraftigt steg. Det är svårt att se vad den tidiga bristen beror på, om det är ointresse 
eller om relevanta titlar inte återfunnits; likaså varför frekvensen stiger så mycket under det 
sista året i perioden. 

De första åren fram till 1995 dominerades av artiklar, innan magisteruppsatser blev en 
omfattande del av forskningen. Antalet artiklar, både från datavetenskapen och från 
bibliotekshåll, håller sig på en ganska jämn nivå under hela perioden, där det väsentligen är 
antalet magisteruppsatser som stiger under de sista åren. 
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5.5 Ämneskategori 

I detta första översiktskapitel vill jag ge en genomgång av innehållet i varje ämneskategori där 
det också finns en lista av de analyserade dokumenten i en kort bibliografisk form. I dessa 
kapitel nöjer jag mig med att se vad det huvudsakliga studieobjektet i undersökningarna som 
hamnat under varje kategori är och det översiktliga förhållandet till andra kategorier ser ut. 
Även kategorierna vetenskapsnivå och publiceringsår kommer att tas upp, tillsammans med 
något enskilt resonemang om metodstrategin. 

Fördelningen mellan ämneskategorierna ser ut så här: 
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Observera att det är möjligt att ett dokument hamnat under flera kategorier. 

Representationskategorin är med god marginal störst, följd av de jämnstora återfinnings- och 
lagringsstudierna. Dokumentstruktur och användarstudierna finns det bara ett fåtal utav och 
dokumentanalys ligger någonstans emellan dessa större och mindre grupper av kategorier. 

 

 

5.5.1 Dokumentstruktur 

Lista över dokument i ämneskategorin dokumentstruktur: 

Författare  Huvudtitel År Andra ämnen Kunskapsform Metodstrategi 

Ahlgren (A) Passage Retrieval 2000 Återfinning Teknologi Emp. experimentell 
Bergstrom… (A) Acquiring textual… 2000 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
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Hellman… (A) The S-Link-S (TM)… 1999 Lagring Teknologi Emp. deskriptiv 
Karlgren (D) Stylistic experiments… 2000 Återf., Lagring Teknologi Emp. experimentell 
Majander… (M) Informationssökning i tre… 1999 Återfinning Social praktik Emp. experimentell 
Tobin (M) Mikroindexering i… 2002 Represent. index.  Teknologi Emp. deskriptiv 
Wessely (M) Kan det vara hypertext? 2001 Återfinning Social praktik Emp., deskriptiv 
Åkesson (M) Passage retrieval 2000 Återfinning Teknologi Emp. experimentell 

A inom kursivering efter författarnamnet står för artikel, M för magisteruppsats och D för dissertation. 

Denna kategori är inte oväntat bland de minsta, där finns bara en handfull studier och alla är 
associerade med andra kategorier. Definitionen av ämnet ter sig gammeldags i förhållande till 
de studier som utförts inom detta område, där alla studier i denna grupp utförts sent och 
handlar om den modernaste appliceringen av ny teknik.  

Någon studie ägnar sig åt mikroindexering i elektroniska böcker på nätet och kan således 
associeras till representationskategorin. En annan undersökning har en liknande ämnesrelation 
som studerar förhållandet mellan ord i syfte för en bättre automatisk indexering; vilket också 
sätter den tillsammans med återfinningskategorin. De andra studierna som hamnat i denna 
kategori hör också ihop med återfinningskategorin och studerar sökfunktioner i dokumenten 
på ordnivå  eller styckenivå. En avvikande undersökning, som också ligger tillsammans med 
lagring, då den handlar om hur referenser ska hanteras inom ett informationssystem,  så att 
man kan följa länkarna mellan refererande dokument inom systemet på ett enklare vis 

Studierna som hamnat i denna kategori fördelar sig ganska jämnt mellan biblioteksområdet 
och datavetenskapen, vilka alla håller sig till en viss deskriptiv översiktsnivå eller ett praktiskt 
experimenterande av algoritmerna 

  

 

5.5.2 Dokumentanalys 

Lista över dokument i ämneskategorin dokumentanalys : 

Författare  Huvudtitel År Andra ämnen Kunskapsform Metodstrategi 

Andersson… (A) Indexes and other… 1996 Repr. index, Anv. Social appl. Emp . experimentell 
Andersson… (M) Tesauruskonstruktion i… 2000 Repr. index Social appl. Emp. applicerande 
Aronsson… (M) Kartläggning av… 1998 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Berggren (M) Pippi på OPAC 2002 Återf., Lagring Teknologi Emp. jämförande 
Dahlgren* (M) SAB-systemets avdelning… 2001 Repr., klass Social appl. Emp. jämförande 
Dahlström (A) När är en text? 1999 Repr. biblio. Filosofi Teoretisk 
Dorthé (M) Kunskapsorganisation… 2002 Repr. klass/index.Social appl. Emp. applicerande 
Fareld (M) Kunskapens konstellationer 2002 Repr. klass. Social appl. Emp. jämförande 
Gunnarsson (A) Webben som en text  1998 - Filosofi Teoretisk 
Grahn* (M) En jämförande studie av… 1997 Repr. klass Social praktik Emp., jämförande 
Jansson (M) Om ISKO-konferanserna… 2002 - Teknologi Emp . deskriptiv 
Jarneving (A) The enhancement… 2002 Återfinning Social appl. Emp applicerande 
Järvinen… (M) Filmkatalogisering 2002 Rep. biblio. Social appl. Emp. deskriptiv 
Karlsson… (M) Elektroniska vetenskapliga…2002 Lagring Social appl. Emp. deskriptiv 
Lindberg (M) Facklitteratur för barn  2002 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Löfgren (M) Informationsåtervinning… 1996 Lagr., Anv. Social appl. Emp. deskriptiv 
Lönn (A) Kunskapsordning och… 1997 Lagring Filosofi Teoretisk 
Mauthe… (M) Pippi på OPAC 1998 Repr. bibl., Lagr. Social appl. Empirisk, jämf. 
Nyström (M) Vad är ett ämne? 2001 - Filosofi Begreppsanalys 
Pelve (M) En tesaur för ämnet… 2001 Repr. index Social appl. Emp.applicerande 
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Persson (A) The intellectual base… 1994 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Pettersson (M) Sakprosans genrer 2002  Social appl, Emp., deskriptiv 
Samuelsson (M) Feministisk forskning 2000 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Schipper… (M) Klassifikation av religiöst… 1998 Repr. klass Social appl. Emp. jämförande. 
Stern (D) Prisoners of the Crystal… 1996 - Filosofi Teoretisk 
Svanberg (A) Classification, warrants… 1996 Repr. klass Social praktik Emprisk, deskriptiv 
Svanberg* (M) Att organisera kunskap 1995 Repr., klass Social praktik Emp., applicerande 
Wallberg (M) Uppmärkning av… 2000 Repr. biblio. Social appl.  Emp. deskriptiv 
* efter författarnamn menas att endast titeln är underlag för klassifikationen. Se det inledande metodkapitlet. 

Beskrivningen av denna kategori är betydligt mer löst formulerad när det gäller studieobjekt 
och mycket riktigt ter sig denna kategori splittrad om var man ska hämta sådan kunskap. 
Undersökningar över hur vissa ämnen, discipliner eller form av litteratur ser ut är det 
huvudsakliga innehållet, men var man söker sådan kunskap finns det knappast någon enighet 
om.  

Studieobjekten är olika klassifikationssystem, vetenskaplig klassifikation eller 
specialbibliotek där man ser hur ett visst ämne, form av dokument eller en viss genre hanteras. 
Även automatiska metoder används för att kartlägga en vetenskap, där man exempelvis 
studerar kluster i automatisk indexering eller hur de olika nyckelorden ser ut, för att få fram 
innehållet i ett visst ämne. Ämnesbegreppet studeras också teoretiskt och hur det används 
inom B&I- litteraturen. Man frågar sig också hur ämnesbegreppet bör användas i ett så 
speciellt forum som webben och vad för slags kunskapsordning som egentligen uppstår i en 
sådan miljö.  

Av målgrupperna är det främst barnen man vänder sig till, där man utgår från deras behov 
inriktat mot en del bibliotekskataloger som har dessa som användare. Tesaurusar för specifika 
ämnen är också vanligt, där det också kan tilläggas att studier av allmäntesaurusar och 
heltäckande ämnesordlistor saknas helt. 

En annorlunda grupp studier från de övriga inom denna kategori, är metastudierna över det 
egna ämnet, som förekommer ett par gånger, där man studerar tidskrifter inom ämnet och 
innehållet vid konferenser inom KO-ämnet. 

Studieobjekten blir då många i förhållande till antalet studier, även om man inte sällan sysslar 
med liknande frågor. Det är få undersökningar som rör ungefär samma studieobjekt, även om 
bibliometriska studier och användning av SAB-systemet förekommer oftare. 

Dokumentanalys kommer huvudsakligen från biblioteksområdet och har oftare mer teoretiska 
metoder än andra ämneskategorier. Frekvensen av studier stiger också mot periodens slut, 
vilket tyder på ökat intresse. De närbesläktade kategorierna för sådana studier är främst 
representation och lagring, då det är vanligt att man jämför system och klassifikation i olika 
enskilda ämnen. 
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5.5.3 Representation 

Representation är den största gruppen av alla ämneskategorier i denna studie. Den kombineras 
ihop med de flesta andra kategorier, men är ändå relativt tematiskt sammanhållen. Jag delade 
upp ämnet i tre delar tidigare i mitt teorikapitel, där fördelningen blev denna: 

Antal studier i varje representationskategori
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Klassifikationskategorin är störst följd av bibliografisk beskrivning och indexeringskategorin 
är minst. 

Lista över studier om bibliografisk beskrivning:  

Författare  Huvudtitel År Andra ämnen Kunskapsform Metodstrategi 

Andersson… (M) Registrering av fotografier…1998 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Aberg… (A) Towards creating a… 1997 Lagr. Återf., Teknologi Emp, experimentell 
   Repr. index 
Arvidsson… (M) Bibliotekskatalogens… 2001 - Historia  Emp. deskriptiv 
Berggren (M) OPAC på Internet 2002 Lagr., Återf. Teknologi Emp. jämförande 
Björkhem… (M) Metadata för det digitala… 2000  Teknologi Emp. deskriptiv 
Borälv… (A) A possible solution… 1996 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Blomberg (M) I Parisprincipernas fotspår… 2000 - Historia  Emp. deskriptiv 
Dahlström (A) När är en text? 1999 Dok. analys Filosofi Teoretisk 
Fagerlind… (M) Metadata enligt Dublin… 1999 - Teknologi Emp. förklarande 
Gullberg… (M) URLen som…  2002 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Hansen (A) Metadata and the digital… 1998 - Filosofi Teoretisk 
Hedman (A) Utkast till en deskriptiv… 1997 Återfinning Filosofi Teoretisk 
Hedlund (M) XML i praktiken 2002  Teknologi Emp. deskriptiv 
Järvinen… (M) Filmkatalogisering 2002 Dok. analys Social appl. Emp. deskriptiv 
Kronman… (M) Resource description… 2001 Lagring Teknologi Emp. deskriptiv 
Lambrix… (A) Querying documents… 2000 Återf., lagring Teknologi Emp. deskriptiv 
Lampela (A) Jorden runt på 80 minuter 1993 Återfinning Teknologi Emp. jämförande 
Lindgren (M) Användarvänlig design av… 2000 Anv., Lagring Social appl. Emp. deskriptiv 
Magnusson (M) De viktigaste händelserna… 1999 - Historia  Emp. deskriptiv 
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Mauthe… (M) Pippi på OPAC 1998 Dok.ana., Lagr. Social appl. Emp, jämförande. 
Olsrud… (M) Jag tycker bara att jag… 2000 Lagring, Anv. Social appl. Emp. deskriptiv 
Perstrand* (M) Katalogisering av film och…1996 -  Social appl. Emp., deskriptiv 
Rehn (M) Ämnesdata, dokumentdata…1999 Rep. index. Filosofi Begreppsmässig 
Sjölund… (M) Dublin Core  1999  Teknologi Emp. deskriptiv 
Stenäng (M) Metadata på webben 2000 - Teknologi Emp. experimentell 
Wallberg (M) Uppmärkning av… 2000 Dok. analys Social appl. Emp. deskriptiv 
Åberg (M) Katalogisering och… 2000 Rep. klass. Historia  Emp. deskriptiv 

Av studierna över bibliografisk beskrivning är det bara ett fåtal som hanterar klassiska frågor 
inom ämnet och dessa rör främst ”ny” slags media som film och bilder. De flesta av studierna 
inom detta område handlar om metadata såsom Dublin Core och XML, eller mer allmänt hur 
man bibliografiskt ska kunna beskriva dokument på Internet. Det finns också studier över 
utseendet hos bibliotekskataloger på Internet, samt några genomgångar över hur tidigare 
katalogisering gått till genom historien. Även några samband till dokumentanalys kan ses, då 
man studerar hur olika genrer och dokumentformer bibliografiskt beskrivs i olika system. 

Lista över dokument gällande indexering: 

Författare  Huvudtitel År Andra ämnen Kunskapsform Metodstrategi 

Aberg (A) Towards creating a… 1997 Lagr, Återf. Teknologi Emp. Experimentell
   Repr. biblio.  
Andersson… (M) Tesauruskonstruktion i… 2000 Dok. analys Social appl Emp. applicerande 
Andersson… (M) Har ni någon bra… 1995 Anv. Social appl Emp. deskriptiv 
Andersson… (M) Indexes and other… 1996 Dok. analys Social appl. Emp. experimentell 
   Anv. 
Asker… (M) Automatic keyword… 2001 Lagr, Återf. Teknologi Emp. experimentell 
Axelsson (M) Att beskriva musik 2001 - Social appl. Emp., deskriptiv 
Brännström… (A)Kvinnor är inte ett ämne 1996 - Teknologi Emp., förklarande 
Byers (A) Full-text indexing of 1998 Återfinning Teknologi Emp. experimentell 
Dorthé (M) Kunskapsorganisation av… 2002 Dok. analys, Social praktik Emp. applicerande  
   Repr. biblio 
Ek (M) Ämnesordsindexering av… 2002 Lagring Social appl. Emp. applicerande 
Eliasson (M) Indexering av… 2002 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Esperk (M) Verbal ämnesindexering… 2001 - Teknologisk Emp. jämförande 
Falkenström…(M)Pressbilden i fokus 2001 Anv. Social appl. Emp. jämförande 
Jansson (A) Indexerade… 1996 - Teknologi Emp., deskriptiv 
Karlgren… (A) Vector-based semantic… 2002 Lagr. Återf. Teknologi Emp. experimentell 
Larsson… (M) Att finna bilden… 1996 Anv. Social appl. Emp. deskriptiv 
Lundtoft (M) Indexering av humanistisk… 2000 - Social appl. Emp. jämförande  
Pelve (M) En tesaur för ämnet… 2001 Dok. analys Social appl. Emp. applicerande 
Rehn (M) Ämnesdata, dokumentdata…1999 Rep. biblio. Filosofi Begreppsmässig 
Sternberg (M) Abstract för rättsfall  2002 Återfinning Social appl. Emp.deskriptiv 
Strandberg… (M)Tesaurus över populärmusik 1997 Lagring Social praktik Emp. applicerande 
Tobin (M) Mikroindexering i… 2002 Dok. struktur Teknologi Emp. deskriptiv 

Indexeringskategorin berör många olika områden. I studierna undersöks framför allt om 
indexering av nya former av dokument, skönlitteratur, musik, Internetdokument, bilder, 
konstruktioner av tesaurusar och klassifikation för speciella ämnen eller samlingar. Flera 
studier kopplas samman till dokumentanalysen, där ämnenas särart blir viktiga för hur man 
indexerar. Bredare studier kring indexering i en större kontext än den rent ämnesmässiga, 
representeras främst av studier som sysslar med den automatiska varianten. 

Lista över dokument gällande klassificering: 

Författare  Huvudtitel År Andra ämnen Kunskapsform Metodstrategi 
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Andresén… (M) Klassifikationssystem på… 2002 - Teknologi Emp. jämförande 
Ardö… (A) Automatic classification… 1999 Återfinning Teknologi Emp. experimentell 
Bengtzelius…(M) SAB-systemets… 2001 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Benito (A) The hospitality of Swedish…1995 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Blomberg (M) Att bryta sig loss från… 1999 - Social appl. Emp. applicerande 
Blomberg… (M) Underlag för revision av… 1997 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Borgström (M) Att splittra en hierarki 2002 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Dahlgren * (M) SAB-systemets avdelning… 2001 Dokumentanalys Social appl. Emp. jämförande 
Dorthé (M) Kunskapsorganisation av… 2002 Dokumentanalys Social appl. Emp applcerande 
   Repr. indexering 
Enarsson… (M) När SAB-systemet möter… 1997 Användarstudier Social appl. Emp. jämförande 
Fareld (M) Kunskapens konstellationer 2002 Dokumentanalys Social appl. Emp. jämförande 
Grahn (M) Klassifikationssystem för… 1997 - Historia  Emp. jämförande 
Grahn* (M) En jämförande studie… 1997 Dokumentanalys Social. appl Emp. jämförande 
Gren (M) Bilden av kvinnan i… 2002 - Social appl. Emp. applicerande 
Hansson (A) Framväxten av… 1995 - Historia  Emp., förklarande 
Hansson (A) Den svenska hållningen… 1995 - Historia  Emp. förklarande 
Hansson (A) In my mindïs eye 1996 - Social appl. Emp. applicerande 
Hansson (D) Klassifikation, bibliotek… 1999 - Historia  Emp., förklarande 
Heedman (M) Svesöks omarbetande av… 1999 Lagring Teknologi Emp. deskriptiv 
Hedman (A) Klassifikationssystem… 2002 Lagring Historia  Emp. jämförande 
Holst (D) The use of a Bayesian… 1997 Lagring Teknologi Emp . deskriptiv 
Klasson (A) Knowledge organisation… 1994 - Social appl. Emp. jämförande 
Klasson (A) Scripted knowledge,… 1996 - Filosofi Teoretisk 
Lindén (M) Klassifikation på webben 2001 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Lönn (A) Object orientation as seen… 1998 - Filosofi Teoretisk 
Norström* (M) Passar världen in? 2002 - Teknologi Emp. jämförande 
Nyrinder… (M) Att klassificera webben 1998 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Olsson… (M) Alternativ hylluppställning 2002 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Pettersson* (M) Klassifikationssystemet… 1999 Användarstudier Social. appl Emp. experimentell 
Pettersson (M) Den manliga… 2001 - Social appl. Emp. applicerande 
Sandström (M) SAB-systemet och Yahoo! 2002 - Teknologi Emp. jämförande 
Schipper… (M) Klassifikation av religiöst… 1998 Dokumentanalys Social appl. Emp. jämförande 
Svanberg* (M) Att organisera kunskap 1995 - Social appl. Emp. applicerande 
Svanberg (A) Classification, warrants… 1996 Dokumentanalys Social appl. Emp. deskriptiv 
Åberg (M) Klassifikationssystem i… 2001 Användarstudie Social appl Emp. deskriptiv 
Åberg (M) Katalogisering och… 2000 Repr. biblio. Historia  Emp. deskriptiv 

Den största underavdelningen i kategorin representation är inte oväntat klassificering, som 
studeras ur flera synvinklar. Flera tidigare versioner av SAB samt den nuvarande versionen 
studeras. I några andra studeras UDK, Dewey, LCC och NLM tillsammans med en liknande 
variant som undersöker den praktiska hylluppställningen på bibliotek. Ett par specifika ämnen 
eller genrer samt en del vetenskaplig klassifikation kopplas samman och jämförs med 
klassifikationssystemen, varifrån också några enskilda signum tas ut och studeras tillsammans 
med sin vetenskap. Några undersökningar sätter SAB-systemet mot olika slags 
webbklassifikation, exempelvis Yahoo. I andra undersökningar utgår från hur klassifikationen 
på webben görs och någon studie resoneras det mer allmänt kring klassifikation i 
datavetenskapliga och automatiserade syften. 

Man kan också allmänt om representationskategorin se att klassifikation var något mer 
populärt på 1990-talet och har sedan gått nedåt, men de bibliografiska studierna har gått åt 
motsatt håll, speciellt har intresset stigit gällande metadata. Inte heller oväntat är det 
biblioteksvärlden som intresserat sig mest för studier inom representation med en ymnig 
produktion av både artiklar och magisteruppsatser, även om datavetenskapen gör en del 
instick. Metodstrategierna är något mer avancerade inom denna kategori, vilket kan tyda på en 
större förtrolighet med studieobjekten i denna kategori. 
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5.5.4 Lagring 
Lista över studier inom ämneskategorin lagring: 

Författare  Huvudtitel År Andra ämnen Kunskapsform Metodstrategi 

Aberg… (A) Towards creating a… 1997 Återf.  Teknologi Emp.experimentell 
   Rep. index/biblio   
Ahlander… (M) Systemutvecklare och OPAC1998 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Ahren… (M) Elektroniska ämnesguider 2000 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Ardö… (A) Lunds Universitets… 1993 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Arvidson… (A) The Kulturarw Project… 2000 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Asker… (A) Automatic keyword… 2001 Återf. Rep. index. Teknologi Emp. experimentell 
Axelsson (A) Strukturering av… 1996 - Filosofi Teoretisk 
Berggren (M) OPAC på Internet 2002 Repr. biblio.,  Teknologi Emp. jämförande 
   Återf.  
Bjorklund… (A) Highways and backroads… 1995 Återfinning Filosofi Teoretisk 
Bjorklund (A) The potential of using… 1994 Återfinning Social appl. Emp. experimentell 
Dalianis (A) Evaluating a spelling… 2002 Återfinning Teknmologi Emp. deskriptiv 
Doyle… (A) RENARDUS 2002 - Teknologi Emp . deskriptiv 
Ek… (M) Svenska kataloger på… 1999 - Teknologi Emp. jämförande  
Ek (M) Ämnesordsindexering av… 2002 Repr. index. Social appl. Emp. applicerande 
Edman (A) System architecture for… 1990 Återfinning Teknologi Emp. experimentell 
Emilsson (M) Att t illgängliggöra… 2002 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Fagrell (A) Surveying the World… 1999 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Franzén… (M) En bild säger mer än tusen… 1999 Återfinning Social appl. Emp. deskriptiv 
Fälth-Ling (M) En studie av… 2001 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Gellerstam (A) Lexical Resources and… 1995 - Social appl. Emp. experimentell  
Gilbert… (M) Artikelsökandets vägar 1998 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Gunnarsson (A) One-way roads and… 1997 Återfinning Filosofi Teoretisk 
Heedman (M) Svesöks omarbetande av… 1999 Repr. klass. Teknologi Emp. deskriptiv 
Hellman… (A) The S-Link-S (TM)… 1999 Dok. struktur Teknologi Emp. deskriptiv 
Herdberg (A) Improving data quality in… 1994 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Hjerppe (A) A framework for… 1990 - Teknologi Teoretisk 
Hjerppe (A) Database visualisation 1992 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Hjerppe (A) Go with the flow , or abide…1996 Återfinning Filosofi Teoretisk 
Hjerppe (A) The role of classification… 1990 Återfinning Teknologi Emp. applicerande 
Holst (D) The use of a Bayesian… 1997 Rep. klass. Teknologi Emp. deskriptiv 
Härstedt (A) Med siktet inställt på 1995 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Ingels (A) A robust text processing… 1997 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Jakobsson (A) Medline utvärderas 1990 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Jonsson (A) Söktjänster för akademiskt…2002 Återfinning Social appl. Emp. jämförande 
Karlsson… (M) Elektroniska vetenskapliga…2002 Dok. analys Teknologi Emp. deskriptiv 
Karlgren (D) Stylistic experiments for… 2000 Dok. struktur Teknologi Emp. Experimntell 
   Återfinning 
Karlgren… (A) Vector-based semantic… 2002 Repr. index Teknologi Emp. experimentell 
   Återfinning 
Klasén (A) Utvecklingsvägar för… 1992 Återfinning Filosofi Teoretisk 
Kronman… (M) Resource description… 2001 Repr. biblio  Teknologi Emp. deskriptiv 
 
Lambrix… (A) A description logic model… 1997 Återfinning Teknologi Emp. experimentell 
Lambrix… (A) Querying documents using…2000 Återf.,Repr biblio Teknologi Emp. experimentell 
Lassi… (M) 20 år online 1998 - Historia  Emp. deskriptiv 
Löfgren (M) Informationsåtervinning… 1996 Anv. Dok. analys Social. appl Emp. deskriptiv 
Lönn (A) Kunskapsordning och… 1997 Dok. analys  Filosofi Teoretisk 
Malmsjö (A) Acquisition and Use 1992 - Social appl. Emp. applicerande 
Malmsjo* (A) Conditions for designing… 1999 - Filosofi Teoretisk 
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Mauthe… (M) Pippi på OPAC 1998 Repr. bibl.,.  Social appl. Empirisk, jämf. 
   Dok. analys 
Nilsson… (M) Demokratiska databaser? 2000 Återfinning Social appl. Emp. deskriptiv 
Odén (M) Förekomst av fel vid sökning2000 Återfinning Social appl. Emp. deskriptiv 
Olsrud… (M) Jag tycker bara att jag… 2000 Repr. biblio, Anv.Social appl. Emp. deskriptiv 
Olsson (A) Knowledge Organization… 1996 - Historia  Emp. deskriptiv 
Primander (M) Några aspekter av CELEX…1998 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Quast (A) Fuzzyneurala nätverk 1995 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Skantze… (M) Uppläggning av… 1999 - Teknologi Emp. deskriptiv  
Skogmar (A) Information networking… 1994 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Spjuth (M) Diktdatabasen Lyrics 1998 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Strandberg… (M)Tesaurus över populärmusik 1997 Repr. index. Social appl. Emp. applicerande 
Tallving (A) Japansk information… 1990 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Tell (A) Establishment of automated 1990 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Tran (A) Statistical tools for color… 2001 Återfinning Teknologi Emp. experimentell 
Videke (M) En undersökning av Libra… 2001 Anv. Social appl. Emp. deskriptiv 

Denna kategori handlar främst om nya digitaliserade informationssystem, som också lagrar, 
eller i alla fall representerar, de dokument som organiseras. I ett kunskapsorganisatoriskt syfte 
hamnar kategorin då emellan representation och återfinning, vilket är kategorier som den 
också har mycket gemensamt med. Lagring studeras ofta i sig själv under början av perioden, 
ofta från datavetenskapligt håll, men har under senare år oftare hamnat tillsammans med de 
flesta av andra kategorierna, oftast återfinning. Det är den näst största gruppen i denna 
undersökning, där de flesta studierna tar upp enskilda informationssystem, men också flera 
undersökningar tar också upp mer teoretiska och allmänna aspekter kring dessa studieobjekt i 
olika sammanhang.  

Inte oväntat är digitaliserade versioner av bibliotekskataloger och OPAC-kataloger vanligast 
som studieobjekt, samt undersökningar av olika system inriktade på vissa ämnen, bilder och 
genrer. Undersökningar av en del nationella och skandinaviska projekt över samlande 
informationssystem eller dokumentsamlingar förekommer, likaså några internationella 
utblickar över Medline, japanska system, samt några av EU:s databaser.  

Närheten till kategorin representation är ofta påfallande, man studerar klassifikationssystem i 
digital form, elektroniska länksamlingar över vissa ämnen och organisationen av elektroniska 
tidskrifter i olika informationssystem. En del översiktsstudier över ”informationssystemet” 
Internet eller den slags kunskapsordning som skapas i en sådan miljö förekommer och kan 
anknytas till både representations- eller dokumentanalyskategorin.   

Studier över mindre funktioner i de undersökta systemen som gränsar mer mot återfinning 
förekommer ofta, främst från datavetenskapligt håll. Det kan handla om olika sökfel som 
uppkommer i vissa system, mindre statistiska funktioner som kan hjälpa återfinning av bilder, 
införandet av felstavningskontroll och automatiskt utvecklande av nya sökord enligt olika 
associationsalgoritmer. Liknande studier som gränsar till representation och andra 
datavetenskapliga ämnen handlar om speciella nätverksmodeller som utvecklats för att 
förbättra organisationen och återfinningen av dokumenten.  

Spännvidden av de olika systemen som analyseras är således brett, men tonvikten går mot 
nyare slags system i skandinaviskt sammanhang. Lagring är för övrigt främst en utgångspunkt 
för artiklar, även flera biblioteksrelaterade, och behandlas anmärkningsvärt få gånger av 
magisteruppsatser. Metodstrategin ter sig ofta tämligen enkel, även om studier som är 
associerade tillsammans med återfinning ofta utvärderar det undersökta systemet med 
experimentella metoder. 
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5.5.5 Återfinning 

Studier i kategorin återfinning: 

Författare  Huvudtitel År Andra ämnen Kunskapsform Metodstrategi 

Aberg… (A) Towards creating a… 1997 Lagring  Teknologi Emp.experimentell 
   Rep. index/biblio   
Ahlgren (M) Logikbaserade… 1996 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Ahlgren (A) On a cognitive search… 1999 - Teknologi Emp. experimentell 
Ahlgren (A) Passage Retrieval 2000 Dok. struktur Teknologi Emp. experimentell 
Ahlgren (A) Query Expansion 2001 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Ahrenberg… (A) Towards multimodal… 1999 - Teknologi Emp. experimentell 
Andersson (M) All the Web, Alta Vista… 2002 - Teknologi Emp. experimnetell 
Andersson (M) Typer av sökfrågor på… 2002 - Teknologi Emp. experimentell 
Ardö… (A) Automatic classification… 1999 Repr. klass. Teknologi Emp. experimnetell 
Arvidson… (A) The Kulturarw Project… 2000 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Berggren (M) Pippi på OPAC 2002 Återf., Lagr. Teknologi Emp. jämförande 
Berggren (M) OPAC på Internet 2002 Repr. biblio.,  Teknologi Emp. jämförande 
   Lagring.  
Bergstrom… (A) Acquiring textual… 2000 Dok. struktur Teknologi Emp. deskriptiv 
Bjorklund… (A) Highways and backroads… 1995 Lagring Filosofi Teoretisk 
Bjorklund (A) The potential of using… 1994 Lagring Social appl. Emp. experimentell 
Breimark… (M) IR på webben 1999 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Boisson (A) Template generation for… 2000 - Teknologi Emp. experimentell 
Byers (A) Full-text indexing of… 1998 Repr. index Teknologi Emp. experimentell 
Cederlund (M) Cross-language... 2002 - Teknologi Emp.deskriptiv 
Dalianis (A) Evaluating a spelling… 2002 Lagring Teknmologi Emp. deskriptiv 
Edman… (A) System architecture for… 1990 Lagring Teknologi Emp. experimnetell 
Ekeroth… (M) Täckning av… 1996 - Social appl. Emp. deskriptiv 
Eklund… (M) En komparativ studie av… 2002 - Teknologi Emp.deskriptiv 
Fagrell (A) Surveying the World… 1999 Återfinning Teknologi Emp. deskriptiv 
Franzén… (M) En bild säger mer än tusen… 1999 Återfinning Social appl. Emp. deskriptiv 
Fredrikson (M) Automatis k indexering på... 2002 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Gunnarsson (A) One-way roads and… 1997 Lagring Filosofi Teoretisk 
Haglund… (M) Naturligt språk 1999 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Hedman (A) Utkast till en deskriptiv… 1997 Repr. biblio  Filosofi Teoretisk 
Hjerppe (A) Go with the flow , or abide…1996 Lagring Filosofi Teoretisk 
Hjerppe (A) The role of classification… 1990 Lagring Teknologi Emp. applicerande 
Härstedt… (A) Med siktet inställt på… 1995 Lagring Teknologi Emp. deskriptiv 
Ingels (D) A robust text processing… 1997 Lagring Teknologi Emp. experimentell 
Jarneving (A) The enhancement… 2002 Återfinning Social appl. Emp applicerande 
Jonsson (M) Söktjänster för akademiskt…2002 Lagring Social appl. Emp. jämförande 
Johansson… (M) Utvärdering av sökmaskiner 2002 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Johansson… (M) Intelligenta agenter 1998 - Teknologi Emp. deskriptiv 
Karlgren (D) Stylistic experiments for… 2000 Dok. struktur Teknologi Emp. Experimntell 
   Lagring 
Karlgren… (A) Vector-based semantic… 2002 Repr. index Teknologi Emp. experimentell 
   Lagring 
Katchaounov..(A)Object-oriented mediator… 2002 - Teknologi Emp. experimentell 
Klasén (A) Utvecklingsvägar för… 1992 Lagring Filosofi Teoretisk 
Lambrix… (A) A description logic model… 1997 Lagring Teknologi Emp. experimentell 
Lambrix… (A) Querying documents… 2000 Repr biblio Teknologi Emp. experimnetell 
   Lagring 
Lampela (A) Jorden runt på 80 minuter 1993 Repr. biblio. Teknologi Emp. jämförande 
Majander… (M) Informationssökning i tre… 1999 Dok. struktur Social appl. Emp. experimentell 
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Nilsson… (M) Demokratiska databaser? 2000 Lagring Social appl. Emp. deskriptiv 
Nordgaard (A) Kontrollerat och….  2001 - Teknologi Emp. deskiptiv 
Odén (M) Förekomst av fel vid sökning2000 Lagring Social appl. Emp. deskriptiv 
Primander (M) Några aspekter av CELEX…1998 Lagring Teknologi Emp. deskriptiv 
Quast (A) Fuzzyneurala nätverk 1995 Lagring Teknologi Emp. deskriptiv 
Rosén (M) Utvärdering av storlek… 2001 - Teknologi Emp. jämförande 
Sternberg (M) Abstract för rättsfall  2002 Repr. index. Social appl Emp. deskriptiv 
Tell (A) Establishment of … 1990 Lagring Teknologi Emp. deskriptiv 
Tran (A) Statistical tools for color… 2001 Lagring Teknologi Emp. experimentell 
Utsi… (A) An adaptive system… 2002 - Teknologi Emp. experimentell 
Våge (A) Search engines of today… 2002 - Filosofi Teoretisk 
Wessely (M) Kan det vara hypertext? 2001 Dok. struktur Social praktik Emp., deskriptiv 
Åkesson (M) Passage retrieval 2000 Dok. struktur Teknologi Emp. deskriptiv 

I denna kategori borde det vara mindre poäng att endast stanna vid studieobjektet då man 
skulle kunna tänka sig att denna kategori är mindre beroende av bestämda system och handla 
mer om enskilda funktioner, men flera studier utgår dock från flera kända sökmaskiner på 
Internet eller hos biblioteken. Som antytts förr i denna studie är även denna kategori ofta 
associerad med andra motsvarigheter, främst lagring, men också dokumentanalys, då 
återfinning av specifika ämnen verkar bli en viktigare grund för återfinningen. 

De stora sökmaskinerna, Google, Altavista och HotBot med flera står som sagt i fokus för 
flera studier, tillsammans med andra betydande svenska databaser som Artikelsök och 
Mediearkivet och andra akademiska databaser som Dialog och Argos. I en del mer 
principiella studier med Internetkonceptet som utgångspunkt studeras olika slags egenskaper i 
sökbeteendet och resultatet av så kallade användarorienterade automatiska agenter. 

De övriga studierna fokuserar främst på resultatet av olika slags sökningar eller utländska 
språk i sökningarna och eventuell hjälp som sökningar kan få av olika slags lexikon. Närheten 
till representation, dokumentanalys och lagring visas i flera appliceringar av vissa slags 
dokumentformer eller enskilda ämnen i enskilda system, där man sedan testar sökningar och 
gör utvärderingar. 

Inte helt oväntat är nästan alla studier från 1998 eller senare och kommer jämnt fördelat från 
datavetenskapen och biblioteksvärlden, vilket är intressant och tyder på en viss 
homogenisering mellan disciplinerna. 

 

 

5.5.6 Användarstudier 

Studier i denna ämneskategori är följande: 
Författare  Huvudtitel År Andra ämnen Kunskapsform Metodstrategi 

Andersson… (M) Har ni någon bra… 1995 Repr. indexering Social appl Emp. deskriptiv 
Andersson… (A) Indexes and other… 1996 Repr. indexering Social appl. Emp. Experimentell 
   Dokumentanalys 
Berger (M) Bortom "trial and error" 1997 - Social appl. Emp deskriptiv 
Enarsson… (M) När SAB-systemet möter… 1997 Rep. biblio Social appl. Emp. jämförande 
Falkenström…(M) Pressbilden i fokus 2001 Repr. indexering Social appl. Emp. jämförande 
Hansen (A) An exploratory study of… 1997 - Social appl. Emp. experimentell 
Larsson… (M) Att finna bilden… 1996 Repr. indexering Social appl. Emp. deskriptiv 
Lindgren (M) Användarvänlig design av… 2000 Repr. biblio.., Social appl. Emp. deskriptiv 
   Lagring 
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Lundkvist… (M) SAB-systemet och… 2002 Återfinning Social appl Emp. deskriptiv 
Löfgren (M) Informationsåtervinning… 1996 Lagring. Social. appl Emp. deskriptiv 
   Dokumentanalys 
Nilsson (M) Informationssökning på… 1998 Återfinning Social appl. Emp . experimentell 
Olsrud… (M) Jag tycker bara att jag… 2000 Repr. biblio,. Social appl. Emp. deskriptiv 
   Lagring 
Pettersson* (M) Klassifikationssystemet… 1999 Repr. klass. Social. appl Emp. experimentell 
Åberg (M) Klassifikationssystem i… 2001 Repr. klass. Social appl Emp. deskriptiv 

Den sista kategorin är också en av de mindre populära. Undersökningarnas studieobjekt 
fördelas jämnt över vissa Internetbibliotek, SAB-systemet, olika indexeringssystem och i 
någon studie tar utgångspunkt i bibliotekariers behov hos ett informationssökningssystem. 
Den låga frekvensen av sådana studier som endast använder dessa utgångspunkter är dock 
intressanta och verkar inte vara av mindre intresse inom KO-forskningen. 

Alla studier är magisteruppsatser. Det är i denna typ av studier som intresset verkar vara högst 
för sådana här slags utvärderingar och utgångspunkter till organisationen av dokumenten. 
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5.6 Kunskapsform 
Andelen undersökningar i varje kunskapsform fördelade sig så här: 

Antal studier i varje kunskapsform
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Den applicerade forskningen är inte oväntat störst. Studier med teknologisk inriktning är med 
god marginal flest före de studierna med social applicering. De övriga kategorierna är mycket 
mindre, de filosofiska inriktningarna är dock marginellt fler än de historiska studierna. 

Då jag förut analyserade studieobjekten för studierna i min undersökning, vill jag nu vända 
mig till appliceringen eller angreppspunkten man har till dessa studieobjekt, tillsammans med 
sin relevanta kunskapsform. Detta ska kopplas ihop med tidigare nämnda kategorierna, främst 
ämneskriteriet, men också här är vetenskapsnivån, den detaljerade metodstrategin och 
tidpunkten intressant. 

 

 

5.6.1 Filosofi  

De teoretiska och filosofiska inriktningarna inom ämnet KO är en relativt liten andel, vilket 
knappast är överraskande då mycket i bakgrunden tydde på att detta ämne är anmärkningsvärt 
praktiskt inriktat. I de tidigare forskningsöversikterna påpekades också att det är svårt att se 
skillnaden mellan den grundläggande och den tillämpade forskningen, vilket också gäller i 
denna undersökning. Studierna i denna grupp har en övervägande teoretisk infallsvinkel, men 
den praktiska forskningen är synnerligen närvarande även i dessa undersökningar. 
Ämneskategorierna som dominerar är dokumentanalys och lagring, med någon enstaka studie  
kring representation och återfinning. 

De flesta studierna i denna kunskapsform tar utgångspunkt i det nya informationssamhället, 
som man då gör en slags problematiserande översikt över och resonerar på vilken slags sätt 
man bör bygga organisationen av information i informationssystem med digitala dokument. 
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Några mer biblioteksorienterade artiklar tar sin utgångspunkt i metadata för att kunna få 
ordning på denna nya miljö. Några studier försöker applicera en viss slags biblioteksanknuten 
filosofi på informationssystemsområdet och i andra studier söks svaret på dessa frågor utifrån 
systemarkitektområdet. Man analyserar även återfinningsfrågor ned på textnivå, för att se vad 
för slags ordning som bör representeras så att den kan återfinnas i den mer fragmentariska 
miljö som existerar i den digitala världen. 

Det andra huvudsakliga temat inom denna kunskapsform, med något färre antal studier än 
lagringskategorin, är dokumentanalysen som i denna kunskapsform främst studerar enskilda 
ämnen och kommer från biblioteksforskningen. Man ser hur ämnesbegreppet ser ut och 
används allmänt, men också bruket av begreppet i vissa tvärvetenskapliga kontexter i syfte att 
problematisera gränserna som finns mellan disciplinerna, vilket också riktar in sig på den 
traditionella klassifikationen. Det finns också studier som knyter ihop ämnesdiskussionen med 
de nya kunskapskonstellationer som skapas i det nya informationssamhället. Någon enskild 
analys urskiljer sig som använder en begreppsanalytisk metodstrategi i 
representationskategorin, där man studerar hur olika begrepp används inom olika discipliner. 

Studierna inom denna  grupp är tematiskt sammanhållen om ungefär samma områden, men tar 
sin utgångspunkt i flera olika studieobjekt och utgångspunkter. Detta kan hänga ihop med den 
tekniska utvecklingen som verkar vända upp och ned på flera traditionella infallsvinklar inom 
ämnet.  

Ursprunget till dokument inom denna kunskapsform är huvudsakligen publicerat i artikelform 
och fördelar sig jämnt mellan biblioteksforskningen och datavetenskapen, med någon enstaka 
dissertation och magisteruppsats. De teoretiska metodstrategierna överväger, då endast någon 
enstaka studie gör en så kallad begreppsanalys och dessa går främst in på ämnesbegreppet. 

 

 

5.6.2 Teknologi  

Teknologi är med god marginal den vanligaste kunskapsformen och går oftast ut på att man 
studerar hela eller mindre delar av ett informationssystems struktur, organisation och 
effektivitet eller applicerar en slags teknik eller algoritm på något system. Dessa studier täcker 
flera olika områden på många skilda nivåer, från multinationella informationssystemsprojekt 
till ordlistor som sökhjälp i enskilda system. En vanlig genomgång utgår ofta från några 
biblioteks- eller datarelaterade premisser på studieobjektet utan någon påfallande teoretisk 
utgångspunkt.  

Ämneskategorierna lagring, representation och återfinning är inte oväntat vanligast 
återkommande, med något inslag av dokumentstruktur. En knapp majoritet av alla dokument 
inom denna kunskapsform är artiklar, som inte sällan kommer från det datavetenskapliga 
området. Det är anmärkningsvärt få magisteruppsatser i denna kunskapsform, i förhållande till 
den stora andelen i den totala samlingen. Man kan också se att denna kunskapsform var 
populär tidigt i perioden, mindre intressant vid mitten, men har sedan vuxit i popularitet igen 
mot slutet av perioden, då fler dokument från biblioteksvärlden, främst magisteruppsatser, 
hamnar inom denna grupp. 



 38 

Som vi såg i ämneskategorikapitlet går man in på flera nya slags informationssystem, där man 
studerar vad för slags organisation på dokumenten som existerar, hur indexering utförts och 
struktureras, vilka som har tillgänglighet till materialet, vad för slags interaktivitet som är 
möjlig och hur man tänkt sig hur systemet ska utvecklas i framtiden eller om dess möjlighet 
att slå igenom hos sin målgrupp. En vanlig infallsvinkel i dessa frågor är också att man 
intervjuar utvecklarna av dessa system om hur de tänkt, främst en applicering i 
magisteruppsatser.  

Den nya teknikens möjligheter till bättre organisering och återfinning av dokument visas i 
flera datavetenskapliga artiklar som på ett mer tekniskt vis vill förbättra 
informationssystemen, där man applicerar nya komponenter som man testar effektiviteten i. 
En vanlig utgångspunkt hos de datavetenskapliga artiklarna är att man applicerar modern 
teknik på de digitala informationssystemen så att fler inte bara rena texter och html-dokument 
kan indexeras och återfinnas, utan också bilder, filmer, PDF-filer och liknande.  

Återfinning är naturligtvis ett vanligt ämne också i sig själv, där olika sökstrategier appliceras 
och jämförs i kontrollerade miljöer, Internet eller inom enskilda system. Det finns förslag att 
använda den nya tekniken för att plocka ut fler egenskaper i dokumentet, som kunskapsform, 
struktur och ha mer avancerat automatiskt val av ämnesord med bygger på en viss 
klassifikation, så att återfinningen kan bli bättre. Man studerar också stavningskontrollens och 
översättningsalgoritmers effektivitet. Olika sätt att skapa queries testas utifrån vissa 
utgångspunkter, exempelvis vissa kognitiva teorier, där man jämför resultatet mellan olika 
sökmaskiner. Man har gjort experiment på stilistiska olikheter i språket eller egenskaper hos 
det naturliga språket, där man tagit hjälp av lingvistiken, som man sedan försöker använda i 
återfinningsalgoritmerna. Olika aspekter med sökningar på Internet tas också upp och vilka 
fördelar och nackdelar det finns med olika strategier. Metodstrategierna blir här ofta 
empiriskt, experimentella, givetvis oftast använt av den datavetenskapliga världen, men blir 
också alltmer populära inom biblioteksforskningen, främst på artikelnivå, men är också 
representerad av en hel del magisteruppsatser. 

Det finns ett visst intresse för de klassifikationsteoretiska frågorna på webbplatser,  främst 
naturligtvis från biblioteksvetenskapligt håll. Direkta argumentationer, dock med ett tidigt 
datum, handlar om inhämtande av principer från biblioteksvärlden till datavetenskapen.  
Jämförelser mellan klassifikation på Internet och de klassiska klassifikationssystemen 
förekommer naturligtvis, främst från magisteruppsatser, också där man med hjälp av 
klassifikationsteoriska resonemang ser hur man tänkt vid strukturen och ämnesanalysen i 
dessa system. Tillförlitligheten i förbindelsen mellan bibliografiska referenser och de 
dokument som finns tillgängligt direkt i fulltext studeras. De datanätverksmässiga 
förhållandena mellan de svenska biblioteken är också föremål för någon undersökning. 

Mer renodlad biblioteksforskning handlar om samarbete och hopslagningar mellan system 
med de ämnesmässiga och kunskapsorganisatoriska svårigheter eller möjligheter som då kan 
uppkomma. Specifika problem med uppdateringar från gamla system med äldre 
katalogiseringsregler tas också upp. Man jämför olika system från olika discipliner och hur 
detta samverkar med användarens önskemål. Någon studie går in på SAB-systemet som man 
har omarbetat för webbanvändningen. 

Av de studier som inte handlar om den digitala världen, tar någon enstaka uppsats upp 
revision av existerande större klassifikationssystem, som då tar utgångspunkt i några enskilda 
ämnen där man hämtar hjälp utifrån specialbibliotek. Några få studier tar upp de stora 
klassifikationssystemen mer principiellt, som studerar strukturen hos dessa system och 
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möjlighet att förändras. Man gör också en analys över hur man skulle kunna sätta samman 
olika ämnen i SAB-systemet. Enskilda klassifikationssystem för vissa specifika samlingar 
studeras i sig själva då de täcker ett relevant ämne eller ett speciellt slags dokument och de 
klassiska teorierna om indexering och klassifikation används. Skillnader mellan olika länders 
indexering jämförs också i något fall. 

Om man ska vända sig till metodstrategin så blir de ofta ganska enkla, där studieobjektet står i 
fokus och analyseras ur några olika synvinklar utan någon omfattande teori. De mer 
etablerade studieobjekten, exempelvis klassifikationssystem och de viktigare 
Internetsystemen, jämförs ibland mot varandra, men den teoretiska nivån blir knappast hög 
inom denna kunskapsform.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en stark teknologisk utveckling på de flesta 
plan, där man gärna använder biblioteksrelaterade begrepp för att förbättra organisationen och 
återfinningen. Framför allt mot slutet av perioden kan man också se mer synonyma drag 
mellan datavetenskapen och biblioteksvetenskapen då de ofta har liknande studieobjekt och 
metoder. 

 

 

5.6.3 Social applicering 

Denna grupp har mycket gemensamt med ovanstående grupp i den så kallade applicerade 
forskningen, som det talades om i teoridelen, men dessa studier har mer karaktären av att man 
applicerar nya slags principer eller teorier med utomstående normer mot KO-ämnets 
traditionella innehåll. Andelen studier i denna grupp är mindre i antal än de med teknologisk 
kunskapsform och ter sig dessutom, inte helt oväntat, som betydligt mer splittrad i inriktning.  

En klar majoritet av studierna i denna grupp är magisteruppsatser, där intresset verkar vara 
störst av att ha en sådan inriktning på ämnet. Vanligt i dessa studier är att man har med de 
klassiska kunskapsorganisationiska resonemangen som sedan jämförs, appliceras eller 
problematiseras med andra slags element utifrån.  

Studieobjekten i de mer utpräglat kritiska utvärderingarna och analyserna som äger rum ett 
flertal gånger, är oftast de traditionella klassifikationssystemen samt bibliotekskataloger på 
nätet och viss mån kända sökmotorer på Internet. Klassifikationssystem är det vanligaste 
studieobjektet i sådana studier, som i flera sammanhang behandlas som en slags normerande 
bild av samhället som man sedan jämför med andra kritiska teorier om världen. Flera 
undersökningar använder avancerade hermeneutiska metoder, som exempelvis genusteorier, 
vilka används som ett jämförande material på systemen.  

Ett annat sätt är att utvärdera ett sys tem eller en företeelse är att göra en 
användarundersökning, där den vanligaste appliceringen är en enkät över användarnas 
upplevelser gentemot systemet. Speciella användargruppers behov, exempelvis barn och 
bibliotekarier, studeras i förhållande till de existerande systemen.  Indexering av bilder 
studeras också på ett liknande sätt i en direkt utvärdering av professionella användare. Man 
testar också återfinning i avseende till vissa användare, exempelvis akademiska 
frågeställningar i olika sökmaskiner eller hur humanistiska forskare gör 
informationssökningar, som man sedan jämför med databaser för dessa ämnen.  
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Liknande undersökningar görs också över användares önskemål om hur skönlitteratur ska 
indexeras som sedan jämförs med hur den praktiskt utförs i katalogerna.  Vissa system 
utvärderas utifrån sökloggar i själva systemen där man ser hur användarnas felaktiga 
sökningar ser ut. Man jämför också sökresultatet då användare antingen får hjälp av 
hjälpmeddelande i sökningar inom ett visst system eller får kla ra sig på egen hand. 

Andra studier ser hur klassifikationssystem fungerar i olika miljöer och hur olika 
hylluppställningar praktiskt används ute i verkligheten. Detta görs också i förhållande till 
andra slags dokumentsamlingar eller informationssystem där teorin och önskemålen om 
systemen jämförs med verkligheten. Beteckningen på skönlitteratur jämförs också med 
metadatamärkning i vissa digitala informationssystem. Ett ämnes eller en disciplins 
förhållande till den praktiska utövningen studeras med hjälp av jämförelser mellan 
utvecklingen i det akademiska ämnet och klassifikationssignumet i SAB-systemet.  

Dokumentanalys förekommer ett par gånger efter liknande premisser, bland annat en 
”domänanalys” över ett ämne plockas fram genom utfrågningar av professionella forskare. 
Men det finns också förslag på att man ska använda resultat från bibliometriska studier eller 
studier av indexeringsord eller olika kluster som skapats vid automatisk indexering inom ett 
visst ämne som vara en hjälp till sökningar, vilket är några av de få studier inom denna 
kategori som kommer från datavetenskapen. 

Man använder också utomstående teorier för att kunna tolka flera av de nya element som 
följde med informationssamhället. Återfinning av speciella slags former, exempelvis 
hypertextstrukturer, görs i en del studier med moderna litteraturvetenskapliga teorier för att 
effektivisera återfinningen och som hjälp för att finna den meningsbärande informationen. 
Liknande teorier används också som utgångspunkt för indexering av skönlitteratur. Man 
fokuserar också på dokumentbegreppet som utgår från förändringen när dokumentet nu 
interaktivt kan förändras av användarna samt webbens förändrande eller ”dekonstruktion” av 
texten. De klassiska kunskapsorganisatoriska principerna inom klassifikation och indexering 
tillämpas också inom en del nya genrer och ämnen som bilder, film och musik. Man 
applicerar också teorier från konsten för att förbättra beskrivningen av just bilder. 

Mer tekniska appliceringar där koncepten också hämtats utifrån, finns bland annat i en ganska 
tidig studie som pekar på att sökmaskiner bör inhämta information från lexikon gällande 
synonymer, stavning och liknande. En annan studie utgår från tvärvetenskapliga databaser där 
man vill skilja indexeringen och sökstrategierna i olika ämnen åt så att dessa kan få bättre 
återfinning. I dessa studier är de externa koncepten tydliga, men liknande senare studier 
hamnar i teknologigruppen då sådana algoritmer blev standard. 

Andra studier som också använder applicerande metoder är skapandet av tesaurusar eller 
ämnesordlistor som enbart görs utifrån specifika ämnen och dokumentsamlingar. Liknande 
forskning söker att skapa en tesaurus utifrån andra externa källor, ett exempel är en 
musikvariant från tidningen Pop. En del studier skapar också ett par ämnesnordlistor och ett 
klassifikationssystem för några enskilda ämnen med hjälp av principer från KO-traditionen.  

En avvikande typ studier, som i princip kunde hamna inom vilken kunskapsform som helst, är 
självanalyserna inom KO-ämnet som gjorts med både innehållsliga och bibliometriska 
metoder på olika tidskrifter eller konferenser inom ämnet, både på en internationell och på en 
nationell nivå. Dessa är inte speciellt många och kan tyda på en svag självanalyserande 
tradition inom detta ämne. 
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Man kan mer sammanfattningsvis säga att det finns en mindre kritisk och utvärderande grupp 
studier som granskar de mer etablerade systemen, men framför allt en större grupp studier 
som är mer teknisk och nyttobaserad som tar hjälp utifrån externa teorier för att förbättra de 
olika komponenterna inom ämnet. 

Metodstrategierna  i denna kategori är på en högre nivå än studierna med en teknologisk 
kunskapsform och består av fler jämförande, förklarande och applicerande studier. Detta beror 
givetvis på premisserna i kunskapsformen, som är mer synonymt med avancerade metoder 
och är mindre inrik tad på specifik nytta. De deskriptiva metodstrategierna  är dock vanliga 
även i denna kunskapsform, vilket visar på en stark nyttoinriktning på studierna inom denna 
undersökning. 

 

 

5.6.4 Historia 

De historiska studierna är något färre än de filosofiska, men är betydligt enklare att avgränsa 
från de övriga på grund av sin speciella natur. Dessa studier ger sig inte oväntat på de 
traditionella komponenterna i ämnet: SAB-systemet, LIBRIS och katalogiseringens historia.  
Någon avvikande undersökning analyserar debatten kring datoriserandet av biblioteket.  

Skälen till dessa studier ter sig dock olika. Det finns rena historiska undersökningar om vilka 
faktorer som påverkade dessa komponenters utseende och idéer där man också frågar sig vilka 
som var tongivande i debatten kring dessa komponenters framväxt. Andra gör ett par nedslag 
vid olika tidpunkter i historien för att se skillnaderna, där man bland annat bedömer 
inflytandet utifrån och vilka händelser som var de mest betydelsefulla för dess utveckling. 
Någon studie går tillbaka för att helt enkelt se hur man gjorde förr, då det handlar om vissa 
omdiskuterade frågor. En mer analytisk variant förklarar ett systems historia som en 
samverkan mellan olika institutioner. 

Metoderna är empiriska med viss skiftande teoretisk grad och ämneskategorierna är framför 
allt representation med underkategorierna klassifikation och bibliografisk beskrivning, samt 
några enstaka om lagring, dokumentanalys och återfinning. Detta kan tyda en del på vad som 
är det klassiska elementen i biblioteket, men där det ändå finns ett intresse av att diskutera de 
historiska premisserna. 
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Diskussion 

6.1 KO-vetenskapens essens 

Jag inledde bakgrundsdelen med att se KO-ämnets traditionella utgångspunkt i det praktiska 
arbetet i biblioteket, med principer och frågeställningar kring bibliografisk beskrivning, 
klassificering och indexering. Därefter har det skett en omfattande teknologisk utveckling och 
flera olika ämnen givit sitt egna bidrag till ämnet. Vi har sett att KO till sin natur är en 
praktisk vetenskap utan någon nämnvärd teoretisk barlast, som framför allt definieras med 
vissa traditionella principer och problemområden. Denna studie vill då se var fokus för detta 
”ämne” egentligen befinner sig idag och vilka tendenser man kan se. 

Om man tar dokumenten i denna undersökning och börjar fråga sig var essensen av ämnet 
egentligen ligger så kan man börja i olika ändar. En är den rent kvantitativa där man ser vilka 
kategorier, infallsvinklar och metoder som är de vanligaste. Av det förstnämnda blir kategorin 
representation den vanligaste, vilket inte är oväntat då denna undersökning utgår från en 
biblioteksvetenskaplig kontext. Studierna inom denna kategori har också de mest avancerade 
metoderna, vilket visar att premisserna och studieobjekten inom denna kategori är de mest 
väletablerade. Man kan också se att det fortfarande är B&I-disciplinen som är dominerande, 
då flertalet studier kommer därifrån, även om datavetenskapen representeras av ett försvarligt 
antal studier. Att ämnet fortfarande är tämligen praktiskt och deskriptivt ser man i de oftast 
relativt enkla metoderna som fortfarande är de mest framträdande. 

Dock finns en annan infallsvinkel, som är betydligt intressantare, att man utgår från den så 
kallade grundforskningen som jag talade om i teoridelen; vilka är ämneskategorier som i 
diskuteras på ett mer teoretiskt plan. Om man ser på den filosofiska kunskapsformen så är det 
främst två ämneskategorier som hamnar inom denna kategori, lagring och dokumentanalys, 
vars idéer också ofta tas upp i den applicerade forskningen. 

Gällande dokumentanalysen är det ofta enskilda ämnen i fokus, ibland bara deskriptiva och 
analytiska i sig själv, men den används inte sällan som en applicerad utgångspunkt vid 
sökningar och som hjälp vid automatiserad indexering. En utvecklingslinje från detta vore då 
mer slags skilda sökstrategier och olika slags indexering vid olika ämnen. Detta kan ses som 
ett avsteg från ämnets första teoretiker som ville skapa en universell liknande systematisering 
för all slags kunskap. 

Den andra ämneskategorin som diskuteras på ett teoretiskt plan är lagring som också är den 
näst största i ett kvantitativt förstånd, oftast utförd med deskriptiva undersökningar över olika 
systems struktur och organisation, där den direkta tillgången i lagringen verkar ha reducerat 
en del intresse från den traditionella klassifikationen under de sista åren i perioden. Den 
sistnämnda kategorin används ändå, i en automatiserad och dokumentanalytisk variant som 
hjälp att förbättra lagringen och återfinningen, där den sistnämnda kategorin också har en 
växande position inom detta ämne. 

I den inledande delen talade jag också en del om den brytningstid som KO borde genomgå vid 
Internets genomslag vid mitten av 1990-talet. Vid en översiktlig analys är det dock svårt att se 
några helt banbrytande tendenser inom denna period, där utvecklingen främst sker gradvis och 
inte verkar vara inbördes beroende. Man kan dock se att det inte var förrän på slutet på 1990-
talet, då studier om återfinning, Internetsystem och digitala dokument på allvar slog igenom, 
vilket visar att forskningen inom detta ämne inte riktigt var i framkanten inom dessa områden, 
då den praktiska användningen av Internet började flera år tidigare. 
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Den intressantaste tendensen inom ämnet är dock den homogenisering mellan, och även inom, 
de olika disciplinerna som har skett. I slutet av den undersökta perioden börjar fokus i 
studierna allt mer likna varandra, där både biblioteksforskningen och datavetenskapen började 
hantera liknande begrepp, studieobjekt och metoder. Problemområden som digitala dokument, 
Internet, informationssökning och informationsåterfinning är mot periodens slut centrala i 
forskningen hos bägge disciplinerna. Tidigare i perioden så höll de bägge traditionerna sig 
oftast på var sin kant och även om det går utanför denna studies horisont att exakt se de 
teoretiska sambanden, går det att se en intressant korsbefruktning mellan dessa två olika 
kulturer. Datavetenskapen använder exempelvis klassifikation och ämnesanalys medan det i 
biblioteksvetenskapen studeras metadata och sökstrategier. Skillnaderna finns, i vilket mål 
man önskar uppnå och i viss grad fortfarande teknisk kompetens i studierna, men det finns 
ändå anmärkningsvärda likheter. 

Det finns mer exakta instrument över vilka för idémässiga samband som finns inom ämnet 
KO, men de kan bättre nås med andra metoder än de som brukas i denna studie, möjligen 
bibliometriska eller någon idémässig analys av centrala texter med en kvalitativ metod. 

 

 

6.2 KO-vetenskapens kontext och applicering  

Ett ämne definieras inte bara efter sitt innehåll utan också över var det verkar och hur dess 
förhållande är till andra ämnen. Det finns tidigare forskning som pekat på B&I:s 
tvärvetenskapliga profil, dock är förhållandet mer oklart var dess traditionella underämne KO 
nu har för huvuddisciplin. Som vi sett i det förra kapitlet är det nu främst datavetenskapen 
som gjort den praktiska utformningen av ämnet, men där biblioteksvetenskapen fortfarande 
verkar ge en idémässigt viktig utgångspunkt. Utöver dessa finns ett par studier från sociologin 
i denna studie, annars är det bara dessa båda discipliner som står för forskningen.  

På en lägre nivå i studierna visar sig dock en viss tvärvetenskaplig profil där andra ämnen 
inkorporeras, som oftast används förbättra effektiviteten i återfinningen i ett direkt 
nyttoperspektiv. I något enstaka fall är det från datavetenskapen, från systemarkitektområdet, 
men ofta är det ett inhämtande från icke-tekniska ämnen, såsom kognitiva idéer från 
psykologin, bildåterfinning tar hjälp från konstvetenskapen och indexeringsfilosofi från 
lingvistiken, vilka på olika sätt inkorporeras i lagringsfunktionen och återfinningen. 

Ett annat förhållande som är intressant då man studerar KO-forskningens omgivning är 
förhållandet mellan forskningen och praktiken. Det är synnerligen få dokument i min stud ie 
som från början skapar ett nytt system eller klassifikationssystem, de fåtal som gör det är 
biblioteksvetenskapliga och utgår från en bestämd samling dokument. De flesta dokument 
handlar om redan existerande system, oftast som vi sett på ett deskriptivt plan, alternativt då 
man utvärderar eller applicerar mindre komponenter på dessa system. Därför kan man fundera 
över hur stor betydelse forskningen egentligen har på det praktiska planet då den mer handlar 
om förslag på vidareutveckling. 

KO har traditionellt legat under B&I-ämnet, något som nu definitivt kan problematiseras då vi 
har sett på flera vis att den praktiska komponenterna i forskningen kommer från 
datavetenskapen. Vi har också sett att KO-studier bara är en liten del av B&I-disciplinen, 
även om intresset ökar mot periodens slut. Den tekniska utvecklingen har kanske också gjort 
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att det mer samhälls- och användarorienterade B&I-ämnet inte ligger i framkanten av 
forskningen inom en sådan här period. Men vissa viktiga delar inom ämnet, som exempelvis 
dokumentanalysen och designen kring lagringen gör att B&I-forskningen blir intressant som 
underlag inom ämnet även i framtiden. 

Datavetenskapen, med sina mer nyttobaserade utgångspunkter, verkar villig att ta in intryck 
utifrån, både från biblioteksvetenskapen och även andra ämnen som kan utveckla 
effektiviteten ytterligare. Intresset från detta håll för KO-ämnet har också växt mot slutet av 
perioden, precis som hos B&I, även om det är oklart utifrån en sådan här undersökning vad de 
tidigare utvecklingslinjerna hos datavetenskapen består i. 

Om man ser på hur den svenska forskningen förhåller sig till omvärlden kan man se att 
studieobjekten oftast finns på en nationell nivå, dock med en del studier om de populära 
sökmotorerna och de stora webbkatalogerna. Jämförelse med andra internationella 
forskningsöversikter visar att svensk forskning hanterar liknande områden, men där 
exempelvis tesaurusutveckling och översättningsalgoritmer, som ofta var viktiga i de 
utländska studierna, är mindre intressanta i Sverige. 

 

 

6.3 KO-vetenskapens epistemologi 

Vad som är KO:s vetenskapsteori eller epistemologi är en intressant och omdiskuterad fråga, 
vilket inte är så särskilt lätt att analysera på den översiktsnivå som min studie ligger på, men 
ändå viktig i en större analys av ett stort antal studier inom ämnet. De flesta studierna i denna 
studie ligger på en väldigt deskriptiv nivå där det inte sker ett tydligt ställningstagande till vad 
för slags norm för ämnet man egentligen har. Epistemologin finns då på ett djupare plan än 
vad jag kan nå med mina analysverktyg, men i vissa fall går det att se dessa 
ställningstaganden, framför allt i dokumentanalysen och vad för slags normer man där gör 
utvärderingar ifrån. 

Studieobjekten i dokumentanalysen är som vi sett skiftande. Man utgår från vetenskaplig 
klassifikation, ett visst signum i bibliografiska klassifikationssystem, relevanta kluster vid 
automatisk indexering eller frågar forskare; olika sätt som används för definition till vad ett 
ämne är. Det verkar knappast finnas någon enighet om hur detta bör göras, även om det 
verkar som om att man mer sällan inhämtar definitionerna utifrån, utan hellre utgår från 
aktuella dokumentsamlingar eller informationssystem som utgångspunkt för sin ämnesanalys. 

De kritiska värderingarna  är en mindre del av den totala dokumentsamlingen och det verkar 
som om KO-forskningen som helhet under denna period blir mer direkt nyttoorienterad och 
deskriptiv. Av de studier som finns är det dock fler där man utvärderar effektiviteten utifrån 
sina användargrupper än mot annan utomstående organisation av kunskap, om vi ska återgå 
till alternativen om epistemologiska utgångspunkter som fanns i teoridelen. Det är nog för 
övrigt inte omöjligt att tänka sig att de kritiska genomgångarna av systemen blir fler då de 
Internetbaserade systemen blir mer etablerade och mer enighet råder om vart utvecklingen 
exakt är på väg. 

En kanske viktigare synpunkt gällande ämnets vidare epistemologi, så har vi tidigare sett att 
ämnet KO är beroende av andra aktörer för sina utgångspunkter, exempelvis biblioteket eller 
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databasproducenten. Att en stark teknologisk utveckling har ägt rum och ger områdena inom 
ämnet flera nya sätt att utvecklas är helt klart. Men vad man kommer att använda den nya 
tekniken till, är en öppen fråga som kommer att bestämmas av andra aktörer än det praktiska 
KO-ämnet själv. En möjlig tendens, som man redan kan se hos vissa avancerade studier, är att 
man börjar rikta in sig på att bygga system för bestämda användargrupper eller för vissa 
enskilda ämnen, men om detta är en varaktig utveckling återstår att se. 
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Sammanfattning 

Jag har i denna uppsats velat göra en karakteristik för svensk forskning inom 
kunskapsorganisation under perioden 1990-2002. Detta har jag gjort genom en 
informationssökning efter relevant material, klassificering och analys av vissa egenskaper av 
de funna dokumenten som satts samman med en del epistemologiskt resonemang och i viss 
mån ämnets tidigare historia. Tonvikten på de undersökta egenskaperna låg på för vad slags 
ämnesval och kunskapsform som valts i dessa studier, tillsammans med det huvudsakliga 
studieobjektet och vilka appliceringar som gjorts. Därtill lades en del andra komponenter, 
vilken disciplin och forskningsnivå studien kom från, tidpunkt samt vilken metodstrategi som 
användes.  

Resultatet visade att studier som handlade om representation av dokument blev den största 
kategorin, där innehållet i denna kategori tidigare under perioden främst handlade om 
klassifikation av dokument. Under den senare delen av perioden blev dock studier om så 
kallad bibliografisk beskrivning populärare hos forskningen, vilka främst handlade om så 
kallad metadata. De mer teoretiska studierna riktade sig mer kring frågor om hur man 
analyserar ämnen samt på vilket sätt man bör bygga informationssystem med digitala 
dokument, där det verkar finnas en levande debatt kring premisserna. 

De vetenskapsteoretiska utgångspunkterna hos dokumenten i studien var oftast ganska enkla 
och byggde oftast på mindre kunskapsorganisatoriska eller datavetenskapliga metoder utan 
någon styrande teoretisk förankring. De mer avancerade metoderna användes mer sällan och 
då mer på traditionella studieobjekt som olika klassifikationssystem eller på ämnesbegreppet. 
En viss antydan till att kritisk bedöma informationssystem utifrån användarens horisont och 
en önskan att skapa olika slags återfinningstekniker för olika ämnen kunde också ses i 
resultatet. 

Den tekniska utvecklingen blev tydlig efter hand i de undersöka studierna, även om den först 
kom igång under den senare delen av perioden. Den biblioteksrelaterade forskningen stod för 
den största mängden studier inom detta ämne, men även de datavetenskapliga disciplinerna 
hade en god andel av vetenskapliga dokument inom detta ämne. Dessa bägge discipliner 
började också efter hand likna varandra; de hade gemensamma studieobjekt och metoder som 
handlade om hantering av digitala dokument, utvärdering av olika informationssystem och 
återfinningsmetoder, områden som blev aktuella genom Internets genomslag. Den tekniska 
utvecklingen kan också betraktas vara en orsak av de allmänt deskriptiva och enkla teoretiska 
metoderna. Hur ämnet utvecklar sig efter denna homogenisering blir osäkert och kommer 
troligen att styras av andra aktörer, då ämnets premisser inte brukar komma från KO-ämnet 
själv. 
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proceedings, 1999 
Återfinning, representation klassifikation 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Aronsson, Krister & Rydén, Magnus (1998). Kartläggning av internationell litteratur inom 
kunskapsorganisation: teoretiska grundvalar publicerad under 1996: en bibliometrisk studie. 
BHS/magisteruppsats , 1998:98, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Dokumentanalys 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Arvidson, Allan & Persson, Krister & Mannerheim, Johan (2000). The Kulturarw Project -The Royal Swedish 
Web Archiwe: An Example of "Complete" Collection of Web Pages. In: IFLA Council and General Conference: 
Conference Proceedings (66th, Jerusalem, Israel, August 13-18, 2000)  
Lagring, återfinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Arvidsson, Catharina & Janson, Magdalena (2001). Bibliotekskatalogens utveckling i Sverige från medeltid till 
nutid, sedd ur ett institutionsperspektiv. BHS/magisteruppsats , 2001:12, Högskolan i 
BoråsBibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation bibliografisk beskrivning 
Historia  Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 



 51 

Asker, L. & Bostrom, H & Hulth, A & Jonsson, A. (2001). Automatic keyword extraction using domain 
knowledge. Computational Linguistics and Intelligent Text Processing. Second International Conference, 
CICLing 2001. Proceedings (Lecture Notes in Computer Science Vol. 2004), 2001, p. 472-482 
Lagring, återfinning, representation indexering 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Axelsson, Karin (2001). Att beskriva musik . BHS/magisteruppsats , 2001:96, Högskolan i 
BoråsBibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation indexering 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Axelsson, Karin (1996). Strukturering av informationssystem och verksamheter: en teori- och empiribaserad 
argumentation. Linköping: Univ., 1996, LiTH-IDA-R, s. 96-140 
Lagring 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Bengtzelius, Therése & Davidsson, Hanna Sofi (2001). SAB-systemets syntesmöjligheter: en undersökning av 
klassifikationskoders struktur. BHS/magisteruppsats , 2001:20, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation klassifikation, 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Benito, Miguel (1995). The hospitality of Swedish classification system and comparisons with Dewey and UDC. 
Ingår i: Libraries and associations in the transient world. 1995, Vol. 2, s. 591-593 
Representation klassifikation 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Berger, Gertrud (1997). Bortom "trial and error": en experimentell studie av informativa hjälpmeddelanden i en 
hypertext- och nyckelordsbaserad databas för barn . BHS/magisteruppsats , 1997:69, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Användarstudie 
Social applicering  Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Berggren, Mirja (2002). OPAC på Internet: möjligheter för sökning på skönlitteratur : en jämförelse mellan en 
bokhandel på Internet och fem OPACs , BHS/magisteruppsats , 2002:62, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring, Representation bibliografisk beskrivning, återfinning 
Teknologi Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Bergstrom A. & Jaksetic P. & Nordin P. (2000). Acquiring textual relations automatically on the web using 
genetic programming. Genetic Programming, Proceedings Lecture notes in Computer Science 1802: p. 237-246, 
2000 
Dokumentstruktur, återvinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Bjorklund, L & Hjerppe, R & Bjorklind, A. (1995). Highways and backroads of Internet: strategies and tactics . 
Information Superhighway: The Role of Librarians, Information Scientists, and Intermediaries. 17th 
International Essen Symposium, 1995, p 164-78 
Lagring, återfinning 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Bjorklund, L. (1994). The potential of using knowledge organising tools in collaborative system development. 
Knowledge Organization and Quality Management. Proceedings of the Third ISKO Conference, 1994, p. 264-
271 
Lagring, återfinning 
Social applicering Empirisk, experimnetell Artikel 
 
Björkhem, Miriam & Lindholm, Jessica (2000). Metadata för det digitala biblioteket: objektbeskrivning av 
elektroniska resurser. Lund/magisteruppsats , 2000:7 Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet,  
Lund 
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Representation bibliografisk beskrivning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Blo mberg, Christina (1999). Att bryta sig loss från SAB-klassifikationen . BHS/magisteruppsats , 1999:12, 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation klassifikation 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Blomberg, Kia (2000). I Parisprincipernas fotspår: det internationella standardiseringsarbetet inom 
katalogiseringsområdet 1961-1999 och standardiseringsarbetets påverkan på svenska katalogiseringsregler. 
BHS/magisteruppsats , 2000:71, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Representation bibliografisk beskrivning 
Historia  Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Blomberg, Klas H. & Gustavsson, Erik (1997). Underlag för revision av UDK i Sverige, exemplifierat genom 
ämnena religion och konst. BHS/magisteruppsats , 1997:61, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Borås 
Representation klassifikation 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Boisson, C. (2000). Template generation for identifying text patterns. Foundations of Intelligent Systems. 12th 
International Symposium, ISMIS 2000. Proceedings (Lecture Notes in Artificial Intelligence Vol.1932), 2000, p. 
463-473 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Borgström, Lotta (2002). Att splittra en hierarki: Applicering av poststrukturalistisk feministisk teori på SAB-
systemet. Lund/magisteruppsats, 2002:5 Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet,  Lund, 2000 
Representation klassifikation 
Social applicering Empirisk, applicerande Magisteruppsats  
 
Borälv, Erik & Hedberg, Sten & Lindé, Krister & Lundström, Lennart (1996). A possible solution: 
Bibliographic control, archiving and access of electronic publications as a joint understanding by author and 
library. Tidskrift för Dokumentation, 51(1996)3&4, s. 63-67 
Representation bibliografisk beskrivning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Breimark, Pererik & Hagman Per D. (1999). IR på webben: en undersökning av effektiviteten hos tre 
frågebaserade söktjänster. BHS/magisteruppsats , 1999:24, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Borås 
Återfinning  
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Brännström, Helena & Modin, Elsa (1996). Kvinnor är inte ett ämne: ämnesindexering på Kvinnohistoriska 
samlingarna . BHS/magisteruppsats , 1996:34, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås 
Representation indexering 
Teknologi Empirisk, förklarande Magisteruppsats  
 
Byers, D. (1998). Full-text indexing of non-textual resources. Computer Networks and ISDN Systems, vol. 30, 
nr. 1-7, April 1998, p. 141-148 
Representation indexering, återfinning 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Cederlund, Petter (2002). Cross-language information retrieval: en granskning av tre översättningsmetoder 
använda i experimentell CLIR-forskning. BHS/magisteruppsats , 2002:73, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
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Dahlgren, Johanna* (2001). SAB-systemets avdelning K och historieforskningen. Examens-&fältstudieuppsatser 
från påbyggnadsutbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap, vid sociologiska institutionen, Umeå 
universitet 
Representation klassifikation, dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Dahlström, Mats (1999). När är en text?. Tidskrift för Dokumentation, vol. 54(1999)2, s. 55-64 
Dokumentanalys, representation bibliografisk beskrivning 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Dalianis, H (2002). Evaluating a spelling support in a search engine. Natural Language Processing and 
Information Systems. 6th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, 
NLDB 2002. Revised Papers (Lecture Notes in Computer Science Vol.2553), 2002, p. 183-90 
Lagring, återfinning 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Dorthé, Lotti (2002). Kunskapsorganisation av ämnesområdet arkitektur: klassifikation eller indexering av 
samlingarna på en arkitekthögskola?. Lund : Biblioteks- och informationsvetenskap, Univ., 2002 
Dokumentanalys, representation klassifikation&indexering 
Social applicering Empirisk, applicerande Magisteruppsats  
 
Doyle, Colm & Kjellberg, Sara (2002). Renardus: ett exempel på konsten att få ämnesportaler att samarbeta, 
Tidskrift för dokumentation. Vol. 57(2002)1, s. 11-20 
Lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Edman, Anneli & Hamfelt, Andreas (1999). System architecture for knowledge-based hypermedia . International 
Journal of Human Computer Studies, v 51, n 5, Nov, 1999, p. 1007-1036 
Återfinning, lagring 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Ek, Ann-Katrin & Francke, Helena (1999). Svenska kataloger på webben: en undersökning av 
samarbetsmöjligheter mellan sex nationella katalogtjänster. BHS/magisteruppsats , 1999:34, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring 
Teknologi Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Ek, Sara & Hedefalk, Patrik (2002). Ämnesordsindexering av ryttmästare John Andréns specialsamling: 
Utveckling av en indexeringsmodell utifrån teoretiska och praktiska perspektiv. Lund/magisteruppsats , 2002:9 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet, Lund 
Representation indexering, lagring 
Social applicering Empirisk, applicerande Magisteruppsats  
 
Ekeroth, Patrik & Sverker, Jakob (1996). Täckning av ett informationsbehov via World Wide Web: hur man 
undersöker ett informationsbehov, söker efter information på WWW samt utvärderar sökmaskiner. 
BHS/magisteruppsats , 1996:9, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Återfinning 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Eklund, Johan & Stenström, Anders (2002). En komparativ studie av fem rankningsalgoritmer för query 
expansion. BHS magisteruppsats, 2002:9, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås,  
Återfinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Eliasson, Annika (2002). Indexering av skönlitteratur i teori och praktik: vad kan forskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskap och litteraturvetenskap tillföra praktiken? . BHS/magisteruppsats , 2002:58, Högskolan i 
Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
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Representation indexering 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Emilsson, Therese (2002). Att tillgängliggöra kvalitetskontrollerade Internetresurser: en studie av två 
ämnesportaler och två samverkansprojekt. BHS/magisteruppsats , 2002:42, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring  
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Enarsson, Ann & Heinlaid, Lone (1997). När SAB-systemet möter verkligheten: en studie av SAB-systemet 
medutgångspunkt i hylluppställningen på svenska folkbibliotek . Lund/magisteruppsats , 1997:6, Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Lunds universitet, Lund 
Representation klassifikation, användarstudier 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Esperk, Evi (2001). Verbal ämnesindexering i nationalbibliotekskataloger: en jämförelse mellan brittisk och 
svensk praxis. BHS/magisteruppsats , 2001:22, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås 
Representation indexering 
Teknologi Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Fagerlind, Marita & Gisselqvist, Gunilla (1999). Metadata enligt Dublin Core: tillämpningar och konsekvenser i 
de svenska kvalitetssöktjänsterna SAFARI, Svenska miljönätet och Svesök . Lund/magisteruppsats, 1999:11, 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet, Lund 
Representation bibliografisk beskrivning 
Teknologi Empirisk, förklarande Magisteruppsats  
 
Fagrell, H. & Sorensen, C. (1999). Surveying the World Wide Web. Scandinavian Journal of Information 
Systems, vol. 11, 1999, p. 25-50 
Lagring, återfinning  
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Falkenström, Victoria & Funestad, Jenny (2001). Pressbilden i focus: bildindexering utifrån den professionelle 
användarens behov, BHS/magisteruppsats , 2001:39, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås 
Användarstudier, Representation indexering 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Fareld, Victoria (2002). Kunskapens konstellationer: om ämnesanalys och tvärvetenskaplighet. 
BHS/magisteruppsats , 2002:40, Högskolan i BoråsBibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Dokumentanalys, representation klassifikation 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Franzén Katarina  & Friberg, Linda  & Hernqvist, Susanne (1999). En bild säger mer än tusen ord, en 
litteraturstudie kombinerad med fältstudier av tre svenska digitala bilddatabaser. BHS/magisteruppsats , 
1999:35, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring, återfinning 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Fredrikson, Katrin (2002). Automatisk indexering på webben: en studie av sökmotorn HotBot. 
BHS/magisteruppsats , 2002:39, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Fälth-Ling, Jenny (2001). En studie av ämnesklassifikationssystemet Outline. BHS/magisteruppsats , 2001:62, 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
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Grahn, Margaretha * (1997). En jämförande studie av klassifikationssystem för svenska bibliotek och Dewey 
desimalklassifikasjon: med fokus på strukturering och klassificering av språkvetenskap. Examens-
&fältstudieuppsatser från påbyggnadsutbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap, vid sociologiska 
institutionen, Umeå universitet 
Representation klassifikation, dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Gellerstam, Martin (1995). Lexical Resources and Their Application. In: Language Resources for Language 
Technology: Proceedings of the TELRI (Trans-European Language Resources Infrastructure) European 
Seminar (1st, Tihany, Hungary, September 15-16, 1995) 
Lagring 
Social applicering Empirisk, experimentell Artikel 
 
Gilbert, Jonas & Palmqvist, Morgan (1998). Artikelsökandets vägar: utvärdering av en bibliografisk databas. 
BHS/magisteruppsats , 1998:61, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Grahn, Eva Margareta (1997). Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1921, 1956, 1984 . 
Umeå&magsiteruppsats, 1997:7, Umeå universitet. Biblioteks- och informationsvetenskap. Umeå, 
Representation klassifikation 
Historia  Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Gren, Kristoffer (2002). Bilden av kvinnan i Library of Congress Classification: en genusstudie av Library of 
Congress Classifications första och senaste upplaga. BHS/magisteruppsats , 2002:3, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation klassifikation 
Social applicering Empirisk, applicerande Magisteruppsats  
 
 
Gullberg, Maria &  Heikkilä, Anne (2002). URLen som förbindelselänk: en utvärdering av URLers pålitlighet 
som åtkomstmetod mellan webbresurs och bibliografisk post i LIBRIS och NetSök . BHS/magisteruppsats , 
2002:34, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation bibliografisk beskrivning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Gunnarsson, Mikael (1997). One-way roads and dead-ends along the information highway. Human IT, nr 1, 
1997, s 37-46 
Återfinning, lagring  
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Gunnarsson, Mikael (1998). Webben som en text . Human IT, nr. 3, 1998 
Dokumentanalys 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Haglund, Anneli & Renck, Elisabet (1999). Naturligt språk: från fri vokabulär till språklig analys hos 
sökmotorerna på WWW. BHS/magisteruppsats , 1999:28, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Borås 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Hansen, P. (1998). Metadata and the digital information space. Towards the New Information Society of 
Tomorrow: Innovations, Challenges and Impact. Papers presented at the 49th FID Conference and Congress, 
1998, p Ig9-h7 
Representation bibliografisk beskrivning 
Filosofi Teoretisk Artikel 
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Hansen, Preben (1997). An exploratory study of IR interaction for user interface design: an interdisciplinary 
approach. BHS/magisteruppsats , 1997:81, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås 
Användarstudie, återfinning 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Hansson, Joacim (1999). Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av 
"Klassifikationssystem för svenska bibliotek". Diss. Borås,  Borås, Valfrid 
Representation klassifikation 
Historia  Empirisk, förklarande Dissertation 
 
Hansson, Joacim (1995). Den svenska hållningen till Dewey-systemet vid tiden för utarbetandet av 
"Klassifikationssystem för svenska bibliotek". ingår i: Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen & 
redaktör: Lars Höglund, Borås: Valfrid i samarbete med Forskningsrådsnämnden (FRN), 1995, s. 340-355 
Representation klassifikation 
Historia  Empirisk, förklarande Artikel 
 
Hansson, Joacim (1995). Tillblivelsen av "klassifikationssystem för svenska bibliotek". Borås : Inst. 
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, 1995 
Representation klassifikation 
Historia  Empirisk, förklarande Artikel 
 
Hansson, Joacim (1996). In my mindïs eye: in search of the mimetic relation between the evolvement of a 
library classification and its social discourses . Ingår i Information science : integration in perspective : 
proceedings of the Second International Conference on Conceptions of Library and Information Science, 1996, 
s. 99-115 
Representation klassifikation 
Social applicering Empirisk, applicerande Artikel 
 
Hedberg, S. & Linde, K. (1995). Bibliographic control, archiving and access of electronic publications: as a joint 
undertaking by author and library. Electronic Library and Visual Information Research. ELVIRA 3, 1995, p 61-
65 
Lagring, återfinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Hedlund, Per (2002). XML i praktiken: en studie om erfarenheterna av en deskriptiv uppmärkningstyp. 
BHS/magisteruppsats , 2002:1, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Representation bibliografisk beskrivning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Hedman, Thomas (1997). Utkast till en deskriptiv teori för katalogsökning&informationsåtervinning: del 1 & 2, 
Svensk Biblioteksforskning , nr. 3-4, 1997, s 65-91 & 21-53 
Återfinning, representation bibliografisk beskrivning 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Hedman, Thomas (2002). Klassifikationssystem för svenska bibliotek och Vannérus Vetenskapssystematik. 
Svensk Biblioteksforskning , nr. 1, 2002, s 5-30 
Representation klassifikation 
Historia  Empirisk, jämförande Artikel 
 
Heedman, Lisa (1999). Svesöks omarbetande av huvudgrupperna ur Klassifikationssystem för svenska bibliotek: 
SAB-systemet. BHS/magisteruppsats , 1999:46, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås 
Lagring, Representation klass 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Hellman, E. S. (1999). The S-Link-S (TM) Framework for reference linking. Electronic publishing '99: Edited 
by John W. T. Smith, Anders Ardo and Peter Linde. Washington, DC: ICCC Press, 1999, p.68-73 
Lagring, dokumentstruktur 
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Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Herdberg, S. (1994). Improving data quality in an OPAC from the '70s. Resource Sharing : New Technologies as 
a Must for Universal Availability of Information. 16th International Essen Symposium, 1994, p. 253-62 
Lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Hjerppe, R. (1990). A framework for characterizing systems for knowledge organization. Tools for Knowledge 
Organization and the Human Interface. Proceedings. 1st International ISKO-Conference, 1990, p. 21-34 
Lagring 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Hjerppe, R (1990). The role of classification in Hypertext: Issues in implementing Roget's Thesaurus as a 
Hypertext . Tools for Knowledge Organization and the Human Interface. Proceedings. 1st International ISKO-
Conference, 1990, p 206-15 
Lagring, återfinning 
Teknologi Empirisk, applicerande Artikel 
 
Hjerppe, R (1992). Database visualisation: asking `what do you have?' instead of `what do you want?. 
Proceedings of the Eighth Nordic Conference on Information and Documentation, Helsingborg, 19-21 May 
1992. Edited by Karin Adler, Erik Helmer and Hans I. Holm, Stockholm, Tekniska Litteratursallskapet, 1992, 
p.89-92 
Lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Hjerppe, R (1996). Go with the flow, or abide by the side, or watch the waves?: Challenges of change for 
knowledge organization. Knowledge Organization and Change. Proceedings of the Fourth International ISKO 
Conference, 1996, p 10-25 
Lagring, återfinning 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Holst, Anders (1997). The use of a Bayesian neural network model for classification tasks, Stockholm : 
Tekniska högsk., 1997 , (Stockholm : Norstedt), Diss. Stockholm : Univ. 
Representation klassifikation, lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Dissertation 
 
Härstedt, Åsa & Wijk, Berit & Österlind, Annika  (1995). Med siktet inställt på TARGET: En undersökning av 
DIALOG:s TARGET-funktion. Tidskrift för Dokumentation, vol 50(1995)4, s 99-109 
Återfinning, lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Ingels, Peter (1997). A robust text processing technique applied to lexical error recovery. Linköping studies in 
science and technology: Thesis , 599 
Återfinning, lagring 
Teknologi Empirisk, experimentell Dissertation 
 
Jakobsson, Arne (1990). Medline utvärderas: med Critical Incident Technique – CIT. Tidskrift för 
dokumentation , vol 45(1990)3, s 107-111 
Lagring 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Jansson, Anders (2002). Om ISKO-konferanserna 1990-2000. BHS/magisteruppsats , 2002:77, Högskolan i 
Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Dokumentanalys 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Jansson, Kjell (1996). Indexerade kvalitétsresurser på Internet: EELS-projektet. Tidskrift för Dokumentation , 
51(1996)1&2, s 14-20 
Representation indexering 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
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Jarneving, B. (2002). The enhancement of information-seeking through visualization of cognitive structures . 
New Review of Information Behaviour Research, v 3, 2002, p 83-96 
Dokumentanalys, återfinning 
Social applicering Empirisk, applicerande Artikel 
 
Johansson, Ann & Johansson, Karolina (2002). Utvärdering av sökmaskiner: en textanalys kring utvärderingar 
av sökmaskiner på Webben. BHS/magisteruppsats , 2002:87, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Borås 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Johansson, Pernilla & Nilsson, Linda (1998). Intelligenta agenter: mjukvaruprogram som informationssökare på 
World Wide Web: en litteraturstudie. BHS/magisteruppsats , 1998:52, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Jonsson, Lars (2002). Söktjänster för akademiskt bruk: En utvärdering av Google och Argos med frågor från en 
akademisk ämnesdisciplin. BHS/magisteruppsats , 2002:17, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Borås 
Återfinning, lagring 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Järvinen, Laura & Smailovic, Senka  (2002). Filmkatalogisering: en behovs- och regelanalys. 
BHS/magisteruppsats , 2002:36, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Representation bibliografisk beskrivning, dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Karlgren, J. & Sahlgren, M. (2002). Vector-based semantic analysis using random indexing for cross-lingual 
query expansion. Conference: Evaluation of Cross-Language Information Retrieval Systems. Second Workshop 
of the Cross-Language Evaluation Forum, CLEF 2001. Revised Papers, 3-4 Sept. 2001, Darmstadt, Germany 
Lagring, representation indexering, återfinning 
Teknologi Empirisk, experimnetell Artikel 
 
Karlgren, Jussi (2000). Stylistic experiments for information retrieval. SICS dissertation series, 26  Stockholm : 
Univ., 2000  
Dokumentstruktur, lagring, återfinning 
Teknologi Empirisk, experimentell Dissertation 
 
Karlsson, Lina & Linda Malm (2002). Elektroniska vetenskapliga utgåvor av skönlitteratur på webben: en 
studie av hypertextualitet, interaktivitet och hypermedialitet . BHS/magisteruppsats , 2002:38, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring, Dokumentanalys 
Teknologi  Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Katchaounov, T. & Risch, T & Zurcher, (2002). Object-oriented mediator queries to Internet search engines. 
Advances in Object-Oriented Information Systems. OOIS 2002 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Klasén, Lars (2002). Utvecklingsvägar för online informationssökningssystem. Svensk Biblioteksforskning, nr. 2, 
1992, s. 3-17 
Lagring, återfinning 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Klasson, Maj (1994). Knowledge organisation as a mirror of society. Social change and adult education 
research. Linköping : Adult Education Research Group [Vuxenpedagogiska forskningsgruppen], 1992-1997, 
1994, s. 19-32 
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Representation klassifikation 
Social applicering  Empirisk, jämförande Artikel 
 
Klasson, Maj (1996). Scripted knowledge, knowledge organisation and adult information user. Svensk 
Biblioteksforskning, nr. 2-3, 1996, s. 5-16 
Representation klassifikation 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Kronman, Ulf & Parnefjord, John (2001). Resource description framework: metadata för framtidens Internet. 
Tidskrift för dokumentation Vol. 56(2001)1, s. 15-25 
Representation bibliografisk beskrivning, lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Lambrix, P. & Padgham, L. (1997). A description logic model for querying knowledge bases for structured 
documents. Foundations of Intelligent Systems. 10th International Symposium, ISMIS '97. Proceedings, 1997, p 
.72-83 
Lagring, återfinning 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Lambrix, Patrick & Shahmehri, Nahid (2000). Querying documents using content, structure and properties. 
Journal of Intelligent Information Systems: Integrating Artificial Intelligence and Database Technologies, v 15, 
n 3, Nov.-Dec. 2000, p. 287-307 
Återfinning, representation bibliografisk beskrivning, lagring 
Teknologi Empirisk, experminetell Artikel 
 
Lampela, Heli (1993). Jorden runt på 80 minuter: bibliotekskataloger på Internet. Tidskrift för dokumentation 
Vol. 48(1998)3, s. 91-97 
Representation bibliografisk beskrivning, återfinning 
Teknologi Empirisk, jämförande Artikel 
 
Larsson, Gabriella & Annika Pettersson (1996). Att finna bilden: varför indexera bilder efter innehåll och hur 
bedömer man en bild?. BHS/magisteruppsats , 1996:2, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås 
Representation indexering, användarstudier 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Lassi, Monica & Maurin, Hanna (1998). 20 år online: diskussionen kring online informationssökning i Sverige 
under 1975-1995 . BHS/magisteruppsats , 1998:54, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås 
Lagring 
Historia  Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Lindberg, Annakarin (2002). Facklitteratur för barn: ett försök till analysmodell . BHS/magisteruppsats , 2002:5, 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Lindén, Maria  (2001). Klassifikation på webben . BHS/magisteruppsats , 2001:75, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation klassifikation 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Lindgren, Karin (2000). Användarvänlig design av bibliotekskataloger på webben . BHS/magisteruppsats , 
2000:78, Högskolan i BoråsBibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap 
Representation bibliografisk beskrivning, användarstudier 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Lundkvist, Ylva & Nellde, Mattias (2002). SAB-systemet och Kunskapskällorna: en undersökning av en 
ämnesportal för årskurs 6-9. BHS/ magisteruppsats , 2002:83, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
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Användarstudie  
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Lundtoft, Linn (2000). Indexering av humanistisk litteratur och humanistiska databaser: exemplet MLA 
International Bibliography. BHS/magisteruppsats , 2000:17, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Borås 
Representation indexering 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Löfgren, Anna (1996). Informationsåtervinning på ett specialbibliotek för tvärvetenskaplig forskning: med 
utgångspunkt i domänanalys. BHS/magisteruppsats , 1996:15, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring, användarstudier, dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Lönn, Larserik (1997). Kunskapsordning och dynamiska nät. Human IT., Nr. 2, 1997 
Dokumentanalys, lagring 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Lönn, Larserik (1998). Object orientation as seen from the library science. Human IT, Nr. 3, S. 167-173 
Representation klassifikation 
Filosofi  Teoretisk Artikel 
 
Magnusson, Liselotte (1999). De viktigaste händelserna inom katalogiseringen 1961-1998. 
BHS/magisteruppsats , 1999:68, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Representation bibliografisk beskrivning 
Historia  Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Majander, Åsa & Zachariasson, Charlotte (1999). Informationssökning i tre olika hypertextstrukturer: ett 
experiment. Lund/magisteruppsats , 1999,17 Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet,  Lund, 
1999 
Återfinning, dokumentstruktur 
Social applicering Empirisk, experimentell Magisteruppsats  
 
Malmsjo, A* (1999). Conditions for designing different kinds of information system. Proceedings of the Second 
International Conference on Research in Information Needs, Seeking and Use in Different Contexts, Sheffield, 
UK, 1998. London, UK, and Los Angeles, USA, Taylor Graham Publishing, Jul 1999. p.609-25 
Lagring 
Filosofi Teoretisk Artikel 
 
Malmsjö, Anders (1992). Acquisition and Use: A contextual view. Tidskrift för dokumentation, vol 47(1992)3, 
s. 73-79 
Lagring  
Social applicering Empirisk, applicerande Artikel 
 
Mauthe, Linda & Skön, Malin (1998). Pippi på OPAC: en litteraturstudie om automatiserade 
bibliotekskataloger för barn . BHS/magisteruppsats , 1998:37, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Dokumentanalys, Lagring, representation bibliografisk beskrivning 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Nilsson, Anna & Åkerlund, Magdalena (2000). Demokratiska databaser?: en undersökning av 
användarvänlighet och användbarhet i ArtikelSök och Mediearkivet. Uppsatser inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, nr 75,2000, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier, Institutionen för ABM, 
estetik och kulturstudier, Uppsala 
Återfinning, lagring 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
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Nilsson, Johanna (1998). Informationssökning på Internet: att välja verktyg . Lund/magisteruppsats , 1998:12, 
Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet,  Lund, 1998 
Användarstudier, återfinning 
Social applicering Empirisk, experimentell Magisteruppsats  
 
Nordgaard, JanOle (2001). Kontrollerat och okontrollerat språk: en litteraturstudie i informationsåtervinning . 
BHS/magisteruppsats , 2001:64, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Återfinning  
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Norström, Viveka* (2002). Passar världen in?: En jämförande studie av två klassifikationssystem. Uppsatser 
inom biblioteks- och informationsvetenskap , Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier , Institutionen för 
ABM, estetik och kulturstudier, 2002,123 , Uppsala 
Representation klassifikation 
Teknologi Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Nyrinder, Carl & Parnefjord, John (1998). Att klassificera webben: en litteraturstudie om användning av 
klassifikationssystem i söktjänster. BHS/magisteruppsats , 1998:28, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation klassifikation 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Nyström, Per (2001: Vad är ett ämne?, En diskussion kring ämnesbegreppet inom biblioteks- och 
informationsvetenskap utifrån exemplet historia. Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 
95,2001 , Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier , Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier , 
Uppsala 
Dokumentanalys 
Filosofi Begreppsmässig Magisteruppsats  
 
Odén, Lisa & Pettersson, Jenny (2000). Förekomst av fel vid sökning i informationssystemet Voyager: en studie 
av ingenjörsstudenters transaktionloggar. BHS/magisteruppsats , 2000:58, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring, återfinning 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Olsrud, Anna & Pettersson, Lena (2000). Jag tycker bara att jag gör vad jag vet att jag kan göra" :en 
undersökning av en webbaserad bibliotekskatalogs användarvänlighet utifrån användarnas perspektiv. 
BHS/magisteruppsats , 2000:37, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Representation bibliografisk beskrivning, lagring, användarstudie 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Olsson, Annika & Olsson, Kerstin (2002). Alternativ hylluppställning: en undersökning av hylluppställning och 
biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek . BHS/magisteruppsats , 2002:33, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation klassifikation 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Olsson, Lena (1996). Knowledge Organization as a National Information System Project: The shaping of Libris . 
Svensk Biblioteksforskning  nr. 2-3, 1996, s. 57-64 
Lagring 
Historia  Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Pelve, Eva (2001). En tesaur för ämnet osteologi. Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 
89,2001, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier , Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier , 
Uppsala 
Representation indexering, dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, applicerande Magisteruppsats  
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Persson, O. (1994). The intellectual base and research fronts of JASIS 1986-1990. Journal of the American 
Society for Information Science, vol. 45, nr. 1, Jan. 1994, p. 31-38 
Dokumentanalys 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Perstrand, Per* (1996). Katalogisering av film och videogram efter KRS: En fältstudie av Arkivet för ljud och 
bild. Examens-&fältstudieuppsatser från påbyggnadsutbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap, 80 
poäng, vid sociologiska institutionen, Umeå universitet, 1996 
Representation, bibliografisk beskrivning 
Social applicering. Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Pettersson, Ann-Catrin* (1999). Klassifikationssystemet som ett verktyg vid informationsåtervinning: SAB, DDC 
och NLM: en jämförande studie. Examens-&fältstudieuppsatser från påbyggnadsutbildningen Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 80 poäng, vid sociologiska institutionen, Umeå universitet, 1999 
Representation klassifikation, användarstudier 
Social applicering Empirisk, experimentell Magisteruppsats  
 
Pettersson, Jesper (2002). Sakprosans genrer: en analys av fyra universella klassifikationssystem. 
BHS/magisteruppsats , 2002:64, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Pettersson, Karin (2001). Den manliga heterosexuella normen: en analys av SAB-systemet utifrån ett feministiskt 
och queerteoretiskt perspektiv. BHS/magisteruppsats , 2001:73, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation klassifikation 
Social applicering Empirisk, applicerande Magisteruppsats  
 
Primander, Ingrid (1998). Några aspekter av CELEX, EU:s lagstiftningsdatabas. BHS/magisteruppsats , 1998:4, 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring, återfinning 
Teknologi Empiris k, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Quast, Detlef (1995). Fuzzyneurala nätverk: informationsbehandling på hjärnans vis . Tidskrift för 
Dokumentation, vol 50(1995)4, s 111-116 
Återfinning, lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Rehn, Catharina (1999). Ämnesdata, dokumentdata eller komplementdata?: en uppsats om begreppsförvirring 
och kunskapsorganisation. Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr 53 , 1999 , Institutionen 
för ABM, estetik och kulturstudier, Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier, Uppsala 
Representation indexering &bibliografrisk beskrivning 
Filosofi Begreppsmässig Magisteruppsats  
 
Rosén, Marie (2001). Utvärdering av storlek och precision hos söktjänster på webben: en analys av nio 
utvärderingars resultat och metoder. BHS/magisteruppsats , 2001:54, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Samuelsson, Anna-Stina (2000). Feministisk forskning: försök till domänanalys av en mindre del av fältet . 
BHS/magisteruppsats , 2000:4, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Sandström, Marina (2002). SAB-systemet och Yahoo!: en jämförelse rörande traditionell och ny klassifikation. 
BHS/magisteruppsats , 2002:96, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
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Representation klassifikation  
Teknologi Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Schipper, Petra & Öst, Anna (1998). Klassifikation av religiöst material: en jämförande studie. 
BHS/magisteruppsats , 1998:82, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Dokumentanalys, representation klassifikation 
Social applicering Empirisk, jämförande Magisteruppsats  
 
Sjölund, Stefan  & Wismén, Elon (1999). Dublin Core: ett schema för metadata. BHS/magisteruppsats , 1999:8, 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation bibliografisk beskrivning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Skantze, Jenny & Wiberg, Anna (1999). Uppläggning av länksamlingar: innehåll, utformning och struktur. 
Lund/magisteruppsats , 1999,20 Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet,  Lund, 1999 
Lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Skogmar, G. (1994). Information networking in the Nordic countries: a Swedish perspective. Journal of 
Information Networking , vol. 1, nr. 2, 1994, p 136-56 
Lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Spjuth, Ann-Christine (1998). Diktdatabasen Lyrics: en undersökning av dess användning. 
BHS/magisteruppsats , 1998:7, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 
Borås 
Lagring 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Stenäng, Marie (2000). Metadata på webben: en studie av metadata och dess användning på sex svenska 
högskolors och universitets webbplatser. BHS/magisteruppsats , 2000:26, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Representation bibliografisk beskrivning 
Teknologi Empirisk, experimentell Magisteruppsats  
 
Stern, Peter (1996). Prisoners of the Crystal Palace: mapping & understanding the social and cognitive 
organization of scientific research fields. Diss., Umeå : Boréa, 1996  
Dokumentanalys 
Filosofi Teoretisk Dissertation 
 
Sternberg, Sofia (2002). Abstract för rättsfall: ett alternativ till rättsfallsrubriken . BHS/magisteruppsats , 
2002:43, Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås, 
Representation indexering, återfinning 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Strandberg, Charlotte & Thomé, Elin (1997). Tesaurus över populärmusik: en struktur över ämnesord hämtade i 
tidskriften Pop. Lund/magisteruppsats , 1997:1 , Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet,  
Lund, 1997 
Lagring, representation indexering 
Social applicering Empirisk, applicerande Magisteruppsats  
 
Svanberg, Magdalena (1996). Classification, warrants and principles: a case study in the structure and 
classification of linguistics. Svensk Biblioteksforskning, nr. 2-3 1996, p.66-75 
Representation klassifikation, dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Svanberg, Magdalena* (1995). Att organisera kunskap: En fallstudie i strukturering och klassificering av 
språkvetenskap . Examens-&fältstudieuppsatser från påbyggnadsutbildningen Biblioteks- och 
informationsvetenskap, 80 poäng, vid sociologiska institutionen , Umeå universitet , 1995 
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Representation klassifikation, dokumentanalys 
Social applicering Empirisk, applicerande Magisteruppsats  
 
Tallving, Mats (1990). Japansk information, närmare än man tror. Tidskrift för dokumentation, vol. 45(1990)2, s 
75-83 
Lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Tell, B. (1990). Establishment of automated information system. International Information, Communication and 
Education, v 9, n 1, March 1990, p 25-34 
Återfinning, lagring 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Artikel 
 
Tobin, Ann (2002). Mikroindexering i elektroniska böcker. BHS/magisteruppsats , 2002:91, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Dokumentstruktur, representation indexering 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Tran, Linh Viet (2001). Statistical tools for color based image retrieval . Linköping studies in science and 
technology. Thesis , 904 
Lagring, återfinning 
Teknologi Empirisk, experimnetell Dissertation 
 
Utsi, P.-J.& Berg, D & Nordin, P. (2002). An adaptive system approach to combined human-machine 
information retrieval over the Internet. 6th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics. 
Proceedings, 2002, pt. 6, p 168-73 vol.6 
Återfinning 
Teknologi Empirisk, experimentell Artikel 
 
Wallberg, Charlotte (2000). Uppmärkning av skönlitterära verk: en jämförelse mellan användningen av Text 
Encoding Initiative och Hypertext Markup Language. BHS/magisteruppsats , 2000:35, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Dokumentanalys, representation bibliografisk beskrivning 
Teknologi Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Wessely, Kari (2001). Kan det vara hypertext?: ett försök att analysera en månglineär, flersekventiell 
pappersburen text som hypertext . BHS/magisteruppsats , 2001:59, Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Dokumentstruktur,  återfinning 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Videke, Ola (2001). En undersökning av Libra IIIs OPAC utifrån två perspektiv. BHS/magisteruppsats , 2001:80, 
Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås 
Lagring användarstudier 
Social applicering Empirisk, deskriptiv  Magisteruppsats  
 
Våge, Lars (2002). Search engines of today and beyond. Tidskrift för dokumentation, Vol. 57(2002)3, s. 79-85 
Återfinning 
Filosofi Teoretisk Artikel 
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