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Abstract: The aim of this master’s thesis is to investigate how Paul 

Feyerabend’s anarchistic theory of knowledge can help our 
understanding of bibliographical classification and to analyse 
how epistemological assumptions are manifested in 
bibliographic classification. Paul Feyerabend’s anarchistic 
theory of knowledge and science is the theoretical approach of 
this thesis. The first part of the thesis consists of an 
introduction to bibliographical classification and 
epistemology. The second part of the thesis focuses on certain 
epistemological positions, such as empiricism, rationalism, 
idealism, realism, pragmatism and positivism, and how these 
positions are manifested in classification. The implications of 
each epistemological position is analysed with Feyerabend’s 
theoretical framework. The third, and final part of the thesis, 
examines how bibliographical classification can be improved 
by a pluralistic and relativistic attitude towards epistemology 
and classification. The findings are that bibliographical 
classification is influenced by a number of different 
epistemologies and that they effect several different aspects of 
classification such as: 1) the method in which the system is 
constructed, 2) which classes or categories that are included in 
the system, 3) in what way the ‘subject’ or ‘content’ of a 
document is established, 4) how different forms of knowledge 
is treated and valued within the system, and 5) how the system 
is evaluated. Another finding is that no classification system, 
which is founded on epistemological positions, can be said to 
be neutral or objective, and that all such classifications are 
influenced by political, cultural and social presumptions.    
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1. Inledning 
 

Denna uppsats behandlar kunskapsfilosofi inom bibliografisk klassifikation. 
Utgångspunkten för undersökningen är att klassifikation alltid på ett eller annat sätt 
speglar vissa epistemologiska föreställningar, det vill säga vissa grundläggande 
antaganden om kunskap. Det är svårt att hantera och organisera kunskap utan vissa 
kunskapsfilosofiska antaganden. Epistemologi betyder läran om kunskapen och jag 
har i arbetet valt att för enkelhetens skull använda termerna kunskapsteori,  
kunskapsfilosofi och epistemologi som synonyma begrepp. Alla klassifikationssystem 
är naturligtvis inte explicit relaterade till en specifik epistemologisk position, men all 
klassifikation är mer eller mindre influerade av kunskapsteori. (När begreppet 
klassifikation förekommer i denna uppsats avses, om inget annat anges, bibliografisk 
klassifikation.)  
 
Det finns naturligtvis många olika kunskapsteorier inom epistemologins historia, men 
de som behandlas i denna uppsats är ett mindre antal, för klassifikation relevanta 
teorier. De epistemologiska positioner som jag valt att undersöka närmare i denna 
uppsats är positioner som haft speciell betydelse för kunskapsorganisation och 
klassifikation enligt Birger Hjørland, professor vid Danmarks Biblioteksskola i 
Köpenhamn, Elaine Svenonius, verksam vid Graduate School of Library and 
Informations Science i Los Angeles, samt Gary Radford, verksam vid Department of 
Communication vid Fairleigh Dickinson University i New Jersey. För att ge en större 
inblick i ämnesområdet och skapa en bakgrund till denna studie, förklaras i följande 
avsnitt varför det är viktigt med epistemologiska studier av klassifikation. 
 

1.1 Bakgrund: Epistemologiska studier inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 

 
Många av de forskare som behand lat epistemologi inom biblioteks- och 
informationsvetenskap påpekar att det behövs mer arbete inom detta område för att 
klargöra vilka de epistemologiska positionerna inom ämnet är och vad de får för 
konsekvenser. Det framhålls ofta att epistemologiska undersökningar kan vara en 
utgångspunkt för att ge en bättre bild av, samt förbättra, forskningen inom området.1  
 
Birger Hjørland skriver angående epistemologi och klassifikation att man med en 
epistemologisk utgångspunkt kan nå kunskap om vilka fördelar eller nackdelar som 
de olika klassifikationssystemen har.2 Kommunikationsvetaren Gary Radford och 
biblioteks- och informationsvetaren John Budd hävdar att utforskandet av de 
kunskapsfilosofiska grunderna för klassifikation är ett sätt att utforska alternativa sätt 
att strukturera, bedöma och klassificera kunskap.3 De hävdar att det är viktigt att 

                                                 
1 Se t.ex. Hjørland, Birger & Pedersen, Karsten Nissen (2005). Library and information science and the 
philosophy of science. Journal of Documentation. vol. 61, nr 1, s. 7 
2 Hjørland, Birger (1998). Theory and Metatheory of library and information science. Journal of 
Documentation . vol.54, nr 5, s. 613 
3 Radford, Gary & Budd, John (1997). We do need a philosophy of library and information science – 
we’re not confused enough: a response to Zwaldo. Library Quarterly, vol. 67, nr 3, s. 318  
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försöka blottlägga de till synes ”osynliga” epistemologiska grunder vars strukturer 
hittills inte har uppmärksammats inom biblioteks- och informationsvetenskap.4  
 
Biblioteks- och informationsvetaren Elaine Svenonius hävdar i artikeln 
”Classification: prospects, problems and possibilities” att influenser från filosofiska 
system ofta lever kvar i decennier efter det att de varit populära. Svenonius menar att 
de filosofiska idéerna efter en viss ”inkubationstid” gradvis blir assimilerade i ett 
klassifikationssystem utan att de ursprungliga filosofiska idéerna varken 
uppmärksammas eller att man är medveten om deras ursprung. 5  
 
Archie L. Dick skriver i artikeln ”Epistemological positions and library and 
information science” att underliggande uppfattningar om kunskap i ett 
klassifikationssystem, kan få stora konsekvenser för vilket material som väljs ut att 
ingå i samlingen samt vilka världsbilder som detta material uppvisar.6 Av denna 
anledning hävdar Dick att man inom biblioteks- och informationsvetenskap bör 
välkomna den förvirring som olika epistemologiska positioner och frågeställningar 
ger upphov till istället för att gå från en begränsad filosofi till en annan. 7 Även om 
undersökningar av epistemologiska positioner inom B&I eller förslag till mer 
alternativa epistemologiska förhållningssätt inte alltid är praktiskt eller användbart för 
bibliotekariens dagliga arbete, så ger en epistemologisk undersökning ett intellektuellt 
perspektiv som skänker en djupare förståelse för bibliotekens symboliska och 
sociokulturella roll.8  

 

1.2 Tidigare forskning 
 
Den främsta insatsen vad gäller epistemologi inom biblioteks- och 
informationsvetenskap utgörs av undersökningar kring den epistemologiska grunden 
för hela ämnet biblioteks- och informationsvetenskap eller inom underavdelningen 
kunskapsorganisation, i vilken klassifikation ingår. Här kan bland annat nämnas John 
Budds Knowledge and Knowing in Library and Information Science: A Philosophical 
Framework. Många av de artiklar som används i uppsatsen behandlar därför inte den 
kunskapsfilosofiska grunden till klassificering utan deras fokus ligger inom det mer 
omfattande området kunskapsorganisation.  
 
Som Birger Hjørland påpekar, har intresset för epistemologi och kunskaps- eller 
vetenskapsteori inom biblioteks- och informationsvetenskap hittills varit relativt litet.9 
När det gäller de olika epistemologiernas förekomster inom området har Birger 
Hjørland varit en av de främsta utforskarna. Birger Hjørland, professor vid Danmarks 
Biblioteksskola i Köpenhamn, är en av de teoretiker som mer utförligt har utforskat 
                                                 
4 Radford & Budd, s. 317 
5 Svenonius, Elaine (1991). Classification: Prospects, problems and possibilities. Ingår i Classification 
Research for Knowledge Representation and Organization. Proceedings of the 5 th International Study 
Conference on Classification Research. Toronto, Canada, June 24-28, 1991, s. 7 
6 Dick, Archie L. (1999). Epistemological positions and library and information science. The Library 
Quarterly, vol. 69, nr 3, s. 308  
7 Dick, s. 315 
8 Dick, s. 308 
9 Hjørland & Pedersen, s. 5 
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de epistemologiska aspekterna av biblioteks- och informationsvetenskap och han har 
även undersökt hur bibliografisk klassifikation kan relateras till kunskapsfilosofi. 
Hjørland påpekar även hur viktigt det är att undersöka epistemologiska positioner och 
menar att det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet är i behov av en utökad 
kunskapsbas. Hjørland föreslår själv en pragmatisk och realistisk epistemologi som 
grund för kunskapsorganisation och klassifikation (vars betydelse kommer att 
förklaras närmare i kapitel 5.3 respektive 5.5). 
  
Andra arbeten inom detta område kan till exempel återfinnas i Journal of 
Documentations specialnummer från år 2005 som behandlade vetenskapsfilosofin 
inom biblioteks- och informationsvetenskap.10 Andra som behandlat detta ämne är 
Archie L. Dick och Gerald Benoit. Archie L. Dick menar att det bästa sättet att 
studera kunskapsfilosofiska frågor inom biblioteks- och informationsvetenskap inte är 
att utgå från, eller propagera för, någon specifik epistemologisk grund, utan istället 
fokusera på ett antal olika epistemologiska positioner.11 I enlighet med Dicks 
uppfattning om epistemologi kommer ett sådant studium att utföras i denna uppsats.  
Gerald Benoit har i artikeln ”Toward a critical theoretic perspective in information 
systems” beskrivit hur det biblioteks och informationsvetenskapliga fältet bygger på 
en logisk-analytisk filosofisk tradition. 12 
 
Biblioteks- och informationsvetaren Hope Olson är ett andra exempel på en forskare 
som har vänt sig bort från traditionella positivistiska och empiristiska utgångspunkter 
vilket har visat sig fruktbart för att synliggöra dolda strukturer och sociala kontexter 
inom klassifikationssystem. Olson har i artikeln ”The ubiquitous hierarchy” utforskat 
det hierarkiska klassifikationssystemets filosofiska ursprung. 13 Gary Radford har i 
artikeln ”Flaubert, Foucault and the Bibliotheque Fantastique: toward a postmodern 
epistemology for library science” undersökt den historiska utvecklingen av 
operationell positivism inom biblioteks- och informationsvetenskap, såväl som dess 
nuvarande status som forskningsmetod och epistemologisk utgångspunkt.14 Elaine 
Svenonius har i ett par artiklar presenterat en undersökning av den epistemologiska 
grunden för kunskapsorganisation. 15 
 
När det gäller de epistemologiska grunderna för just klassifikation, är litteraturen inte 
lika omfångsrik. Förutom Birger Hjørlands arbete på detta område är mycket ännu 
outforskat. Men en av dem, som behandlat ämnet är Rebecca Bryant i boken 
Discovery and Decision.16 Bryants huvudsakliga fokus är visserligen epistemologi 
och ontologi inom klassifikation, men boken fokuserar på vetenskaplig klassifikation, 
vilket gör den mindre användbar i denna studie. 

                                                 
10 Journal of Documentation, vol. 61, nr 1, (2005). Special Issue: LIS and the philosophy of science. 
11 Dick, s. 310 
12 Benoit, Gerald (2002). Toward a critical theoretic perspective in information systems . Library 
Quarterly, vol 72, nr 4. 
13 Olson, Hope (2004). The ubiquitous hierarchy: an army to overcome the threat of a mob. Library 
Trends, vol. 52, nr 3. 
14 Radford, Gary (1998). Flaubert, Foucault and the Bibliotheque Fantastique: toward a postmodern 
epistemology for library science. Library Trends, vol. 46, nr 4, s. 616-634 
15Se till exempel: Svenonius, Elaine (2004). The epistemological foundations of knowledge 
representations. Library Trends, vol. 52, nr 3, s. 571-587 
16 Bryant, Rebecca (2000). Discovery and Decision: exploring the metaphysics and epistemology of 
scientific classification. London: Associated University Presses  
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1.3 Avgränsningar 
 
I denna studie av epistemologi inom klassifikation har det blivit nödvändigt att göra 
vissa avgränsningar av det studerade området. Såväl begreppet epistemologi som 
begreppet klassifikation är breda företeelser vilket gör det nödvändigt att specificera 
hur begreppen kommer att användas i denna magisteruppsats. Begreppet 
klassifikation inbegriper såväl vetenskaplig som bibliografisk klassifikation, men i 
denna uppsats behandlas enbart bibliografisk klassifikation. För en mer ingående 
beskrivning av de olika typerna av klassifikation - se kapitel 2.  
 
Ämnet bibliografisk klassifikation kan delas in i en praktisk och en teoretisk gren. 
Den praktiska aspekten av bibliografisk klassifikation rör själva praktiken, det vill 
säga användandet av klassifikationssystem inom bibliotek. Den teoretiska aspekten av 
bibliografisk klassifikation rör sig på ett mer filosofiskt plan och är ett teoretiskt 
utforskande av den bibliografiska klassifikationens förutsättningar. Uppsatsen 
fokuserar på hur den bibliografiska klassifikationen kan relateras till epistemologisk 
teori och av denna anledning har inte någon skarp åtskillnad gjorts mellan den 
praktiska och teoretiska aspekten av bibliografisk klassifikation. Epistemologiska 
aspekter av bibliografisk klassifikation förekommer såväl inom den praktiska som 
den teoretiska grenen.   
 
Som jag tidigare nämnt görs även en avgränsning inom epistemologins område. 
Många olika ståndpunkter finns inom det epistemologiska området, men ett urval har 
gjorts för att göra det enklare att hantera detta brokiga och mångfacetterade område. 
Valet av epistemologiska positioner som behandlas i uppsatsen har gjorts mot 
bakgrund av tidigare forskning inom området.  Bedömningen av vilka 
epistemologiska positioner som förekommer inom klassifikation och 
kunskapsorganisation är i första hand gjorda av forskare som till exempel Birger 
Hjørland, Elaine Svenonius och Gary Radford. 

 

1.4 Problemställning 
 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av Feyerabends anarkistiska teori 
undersöka hur kunskapsfilosofiska antaganden påverkar bibliografisk klassifikation. 
Det är viktigt att påpeka att Feyerabend inte själv är klassifikationsteoretiker, utan att 
hans teorier om kunskap och vetenskap i den här uppsatsen appliceras på utsagor om 
epistemologi och klassifikation för att öka förståelsen för bibliografisk klassifikation.  
 
Det som står i fokus för uppsatsen är teoretiska utsagor om epistemologiska 
positioner i förhållande till bibliografisk klassifikation. Av denna anledning rör sig 
uppsatsen huvudsakligen på en teoretisk nivå. De teoretiska utsagor som studeras är 
gjorda av ett antal utvalda teoretiker inom biblioteks- och informationsvetenskap som 
behandlat epistemologi inom klassifikation eller kunskapsorganisation.    
 
Ett andra syfte är att kritiskt utvärdera epistemologin inom klassifikation. Eftersom 
min utgångspunkt är att klassifikation av kunskap alltid mer eller mindre uttrycker 
vissa epistemologiska antaganden, är det viktigt att förstå hur olika 
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kunskapsfilosofiska positioner påverkar ett klassifikationssystems utformning. Detta 
kan bidra till att ökad förståelse för såväl klassifikation och kunskapsorganisation, 
som för epistemologiska strömningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
 
Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 
 

1. Vad säger oss Paul Feyerabends anarkistiska teori om förhållandet 
mellan epistemologi och klassifikation? 
 
2. Hur kommer epistemologiska föreställningar till uttryck inom 
klassifikation? 
 
Hur påverkar epistemologiska föreställningar: 
 
2a -  den metod genom vilken ett klassifikationssystem konstrueras?  
2b -  valet av de klasser som ska ingå i ett klassifikationssystem? 
2c - fastställandet av dokumentens ämnen i syfte att placera dokumenten 
inom ett klassifikationssystem? 
2d - värderingen av olika kunskapsformer inom klassifikation? 
2e - bedömningen av hur klassifikationssystem fungerar? 

 
 
Den första frågan är övergripande till sin karaktär och avsikten är att Feyerabends 
teori ska ge ett nytt perspektiv på kunskapsfilosofin inom bibliografisk klassifikation. 
Den andra frågeställningen är viktig därför att svaret kan visa vilka konsekvenser som 
epistemologi kan få för klassifikation. Underfrågorna till den andra frågeställningen 
är mer specifika och dess syfte är att ge en mer ingående förklaring till hur 
epistemologiska föreställningar påverkar bibliografisk klassifikation.   
 

1.5 Disposition 
 
Uppsatsens struktur är tredelad. Den första delen är en introducerande del som består 
av en inledning samt beskrivningar av såväl klassifikation, epistemologi och teoretisk 
utgångspunkt. Uppsatsens första kapitel innehåller en inledande beskrivning av de 
huvudsakliga företeelser som kommer att behandlas i uppsatsen, dess metodologiska 
ansatser samt disposition, samt placerar uppsatsen i en kontext av tidigare forskning 
inom området. I kapitel två behandlas klassifikation. Här ges en översiktlig 
introduktion till bibliografisk klassifikation och den klassifikationsteori som bedömts 
vara relevant för uppsatsen. I kapitel tre följer en genomgång av de grundläggande 
kunskapsfilosofiska problemen för att sedan gå närmare in på de epistemologiska 
positioner som funnits ha betydelse för bibliografisk klassifikation. De 
epistemologiska positioner eller ”–ismer” som tas upp är: empirism, rationalism, 
idealism, realism, pragmatism och positivism. Kapitel fyra innehåller en kort 
presentation av min teoretiska utgångspunkt, Paul Feyerabends anarkistiska 
vetenskapsteori. (Feyerabends teori behandlas sedan utförligare i anslutning till 
kapitlen om epistemologi inom klassifikation.)  
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Den andra delen utgörs av undersökningen av epistemologi inom klassifikation – och 
hur Feyerabends teorier kan belysa dessa förhållanden. Kapitel fem behandlar varje 
epistemologisk position för sig och beskriver hur de kan komma till uttryck inom 
klassifikation. Varje epistemologisk position följs av en analys baserad på Paul 
Feyerabends anarkistiska teori. Uppsatsens tredje del är en tolkande och reflekterande 
del. Kapitel sex diskuterar Feyerabends teori om epistemologisk pluralism och 
relativism och föreslår ett nytt epistemologiskt förhållningssätt inom klassifikation.  I 
kapitel sju knyts uppsatsen samman genom att frågeställningarna besvaras och en 
slutdiskussion presenterar de viktigaste resultaten. Uppsatsen avslutas med en 
sammanfattning. 
 
 

1.6 Metod 
 
En tolkande och reflekterande textanalytisk metod används i denna studie. Det är en 
reflekterande metod i det avseendet att uppsatsen intar ett skeptiskt förhållande till 
klassifikation – en företeelse som vid första anblicken kan förefalla oproblematisk. 
Metoden innebär även en tro på att studiet av epistemologi inom klassifikation kan ge 
en möjlighet till ökad förståelse av fenomenet snarare än att fastställa resultat eller 
göra anspråk på att presentera ”sanningar”.17    
 
Paul Feyerabends syn på kunskap och vetenskap ligger till grund för bearbetningen av 
de teoretiska utsagor kring epistemologi och klassifikation som undersökts. Med en 
sådan tolkande och reflekterande textanalytisk metod som förekommer i denna 
uppsats, kan man inte helt frikoppla metoden från den teoretiska ansatsen. Detta på 
grund av att ”antaganden och begrepp i någon mening bestämmer tolkningar och 
gestaltningar av föremålet för studien”. 18 Feyerabends teori är i detta avseende även 
en del av metoden. 
 
Det undersökta textmaterialet består främst av dokument som behandlar teoretiska 
resonemang kring epistemologi och/eller bibliografisk klassifikation. Ett sådant 
metodologiskt genomförande leder till att en del avsnitt, framförallt det om 
klassifikation och epistemologi, lutar mot en mer berättande beskrivning av teoretiska 
utsagor, medan analysen och tolkningen som görs mot bakgrund av Paul Feyerabend 
kommer något senare i uppsatsen.  
 
Metoden är, utifrån Pål Repstads definition, kvalitativ i den bemärkelsen att den 
syftar till att blottlägga och karaktärisera egenskaper och/eller framträdande drag hos 
ett fenomen. 19 Fenomenet i det här fallet är epistemologiska och vetenskapsteoretiska 
aspekter av bibliografisk klassifikation. Texterna som jag arbetat med – såväl de 
dokument som behandlar klassifikation och epistemologi, som de texter av 
Feyerabend, vilka utgör den teoretiska ansatsen – har varit det huvudsakliga 
arbetsmaterialet. Den metod som används för detta studium är således textanalytisk.  

                                                 
17 Alvesson, Mats & Sköldberg Kaj (1994). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ 
metod, Lund: Studentlitteratur, s. 12  
18 Alvesson & Sköldberg, s. 14 
19 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, Lund: 
Studentlitteratur, s. 9 
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2. Klassifikation 
 
Klassifikation är den praktik genom vilken man grupperar objekt på basis av någon 
likhet. Alla medlemmar av en grupp eller klass, som skapats genom klassifikation, 
delar minst en egenskap vilket medlemmar av andra klasser inte är i besittning av. 20 
Klassifikation förenklar våra tankeprocesser av den anledningen att det finns färre 
klasser än det finns objekt som ingår i klasserna. Det är ett sätt att hantera den mängd 
av oorganiserade intryck som vi får via våra sinnen och klassifikation möjliggör 
därför generalisering eftersom vi använder det som ett mönster att bringa ordning i 
kaoset.21 Klassifikation har av denna anledning ofta betraktats som den mest 
fundamentala aktiviteten hos det mänskliga medvetandet.22  
 
I detta kapitel behandlas de teoretiska aspekter av klassifikation som är av betydelse 
för förståelsen av hur kunskapsteori påverkar klassifikation. Först görs en översiktlig 
presentation över klassifikation och klassifikationsteori, samt en utredning av vissa 
viktiga begrepp. I senare kapitel kommer en del av de teoretiska aspekterna av 
klassifikation att diskuteras utifrån specifika epistemologiska positioner.  
 

2.1 Bibliografisk klassifikation 
 
Det finns många olika typer av klassifikationssystem, men eftersom denna studie 
behandlar klassifikation ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv 
kommer uppsatsen uteslutande att behandla klassifikationssystem som skapats för 
användning inom bibliotek. De klassifikationssystem som förekommer inom 
biblioteken kallas oftast för bibliografiska klassifikationssystem. Ett bibliografiskt 
klassifikationssystem är skapat för att klassificera dokument, till exempel böcker och 
texter, medan ett vetenskapligt klassifikationssystem ordnar objekt eller ting inom 
olika vetenskapliga företeelser, såsom djur, kemiska ämnen eller historiska perioder.23 
Klassifikation används alltså inom många olika områden, men den största och mest 
etablerade användningen av klassifikationssystem finner man inom biblioteksvärlden. 
I syfte att organisera och ordna allt material inom biblioteken har många 
klassifikationssystem med olika egenskaper och strukturer skapats. 24 
 
Såväl inom vetenskaplig som inom bibliografisk klassifikation ordnar man tingen 
efter likhet, men vad som betraktas som likhet, eller vilka egenskaper som utgör 
grunden för uppdelningen av dokumenten – är mycket skiftande. Det kan vara både 
innehållsliga, geografiska samt kronologiska uppdelningar som inom huvudklassen 
Historia, eller språkmässiga som inom klassen Litteraturvetenskap. Uppdelningen 

                                                 
20 Buchanan, Brian (1979). Theory of library classification. London: Bingley, s. 9 
21 Buchanan, s. 10 
22 Benito, Miguel (2001). Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, klassifikation och 
indexering. Borås: Taranco, s. 103 
23 Hjørland, Birger (2002). Domain analysis  in information science: eleven approaches - traditional as 
well as innovative. Journal of Documentation, vol. 58, nr 4, s. 426 
24 Rowley, Jennifer & Farrow, John (2000). Organizing knowledge: an introduction to managing 
access to information. Aldershot: Gower, s. 192 f 
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kan även göras på mer formella grunder som till exempel format, handskrift eller 
ljudupptagning.25  
 
Klassifikation består till stor del av att upptäcka och synliggöra relationer mellan 
olika klasser. De relationer som åskådliggörs inom klassifikation är framförallt av två 
olika slag: syntaktiska relationer och hierarkiska relationer. En syntaktisk relation 
innebär att det finns en grammatisk förbindelse mellan klasser. Detta visas i 
klassifikationsscheman genom verb, prepositioner och ordformer.26 Ett exempel på en 
syntaktisk relation är Lantbruket i Sverige. Hierarkiska relationer bygger på principen 
om underordning och inbegripande. Om en klass fullständigt inkluderas av en annan, 
eller om två klasser är fullständigt inkluderade av en tredje, uppvisas en betydande 
hierarkisk relation mellan dessa ämnen/klasser.27  
 
Notation förekommer inom alla klassifikationsscheman. Varje koncept eller begrepp i 
klassifikationsschemat tillskrivs en notations-symbol som består av ett nummer, en 
bokstav eller någon annan symbol, vilket medför att begreppet kan representeras och 
uttryckas på ett kortare och enklare vis.28 
 
Klassifikationsscheman är antingen universella eller speciella. Ett universellt 
klassifikationsschema är ett schema som har ambitionen att täcka alla ämnen, medan 
ett speciellt klassifikationsschema koncentrerar sig på ett mindre ämnesområde. De 
tre stora universella klassifikationsschemana är Universal Decimal Classification 
(UDC), Dewey Decimal Classification (DDC) samt Library of Congress 
Classification (LCC).  
 
Alla universella klassifikationssystem har en inledande uppsättning breda klasser, så 
kallade huvudklasser, och de bygger sina huvudklasser på discipliner/ämnen. Antalet 
ämnen och den inbördes ordningen av huvudklasserna bestäms genom filosofiska 
och/eller vetenskapliga teorier.29 Indelningen av klasser i ett klassifikationssystem 
görs efter en indelningsprincip åt gången. Detta innebär att alla underklasser har 
samma ”attribut” eller kännetecken. Till exempel kan klassen Kläder delas in först 
efter funktion, vilket ger upphov till underklasser som Underkläder och Överrockar, 
och sedan tillförs ytterligare indelningsprinciper, som till exempel storlek eller 
material, inom dessa funktionella grupper/klasser.30 
 
Det finns även klassifikationssystem som är av teoretiskt intresse på grund av ett 
explicit ställningstagande i synen på kunskap. Ett exempel på ett sådant system är det 
sovjetiska bibliografiska klassifikationssystemet kallat BBK (Bibliotekarisk 
Bibliografisk Klassifikation) som är av teoretiskt intresse av den anledningen att det 
reflekterar en mycket specifik samhälls- och vetenskapssyn. 31 

                                                 
25 Benito, s. 104 
26 Buchanan, s. 17 
27 Buchanan, s. 21 
28 Batley, Sue (2005). Classification in Theory and Practice.  Oxford: Chandos Publishing, s. 9 
29 Rowley & Farrow, s. 202 
30 Rowley & Farrow, s. 196 
31 Wilson, Allan (1992). The Hierarchy of Belief: ideological tendentiousness in universal 
classification. Ingår i Classification Research for Knowledge Representation and Organization. 
Proceedings of the 5 th International Study Conference on Classification Research. Toronto, Canada, 
June 24-28, 1991, s. 395 
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En annan viktig aspekt av klassifikationssystemen inom bibliotek är att de kan visa på 
det teoretiska avståndet mellan olika ämnen genom att uppvisa det fysiska avståndet 
mellan böcker och deras placering på hyllorna. Biblioteket blir således ett fysiskt 
uttryck eller ett förkroppsligande av en viss kunskapsstruktur.32  
 

2.1.1 Enumerativ och facetterad klassifikation 
 
Det finns två stora typer av bibliografiska klassifikationssystem. Det ena kallas för 
enumerativt och det andra brukar benämnas facetterat system. I enumerativa system, 
det vill säga uppräknande system, har varje ämne sin plats i klassifikationsschemat 
och både enkla och sammansatta ämnen återfinns i schemat. Ett enkelt ämne är ett 
ämne som definieras av endast en karaktäristik, till exempel Bibliotek, men i ett 
sammansatt ämne ställs olika begrepp eller klasser i relation till varandra, som till 
exempel Bibliotek i Frankrike.  
 
Det enumerativa schemat försöker skapa en lista över alla ämnen. En av de stora 
teoretiska och praktiska svårigheterna med enumerativa scheman är att nya ämnen 
kan uppstå, och existerande ämnen kan förändras eller utvecklas, vilket inte hade 
kunnat förutsägas när schemat konstruerades.33 Det är svårt att ändra schemat i 
efterhand, eftersom nya ämnen då måste placeras in i klassifikationsschemat. En 
annan nackdel med enumerativa scheman är att de inte tillåter ett lika stort 
klassificeringsdjup som de facetterade schemana.34 Med klassificeringsdjup avses hur 
precis man kan vara i klassificeringen av ett dokuments ämne.  
 
I det facetterade systemet analyseras ämnesområdet utifrån ett antal 
begreppskategorier, så kallade facetter, och den sammansatta klassen uppstår först vid 
klassificeringen. 35 Det facetterade systemet kallas ofta även för analytiskt-syntetiskt. 
Termen analytiskt-syntetiskt reflekterar de två stora verksamheterna som utgör denna 
typ av klassifikation – en analys av ämnet samt en syntes av de notationer som krävs  
för att uttrycka ämnet.36 Det facetterade systemets fördel är att det är mycket lättare 
att införa nya ämnen eller klasser i schemat.37 Colon Classification (CC) är ett 
klassifikationssystem som skapades av den indiske bibliotekarien S.R Ranganathan 
och som visserligen sällan används utanför Indien, men som bör nämnas eftersom det 
är av historiskt och teoretiskt intresse på grund av att det utvecklade det facetterade 
systemet.38 Ett annat exempel på ett helt facetterat system är Bliss Classification 2 
(BC2).39 
 
De stora klassifikationsschemana faller dock sällan under bara en av ovanstående 
kategorier. Snarare befinner de sig någonstans på en skala mellan det renodlade 
enumerativa systemet och det renodlade facetterade systemet. Det ska dock tilläggas 
                                                 
32 Batley, s. 3 
33 Batley, s. 5 
34 Rowley & Farrow, s 200 
35 Benito, s. 112 
36 Batley, s. 5 f 
37 Buchanan, s. 34 
38 Rowley & Farrow, s. 238 
39 Rowley & Farrow, s. 234 
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att såväl DDC, UDC samt LCC är i huvudsak enumerativa system (dock med 
facetterade inslag). UDC utvecklades utifrån DDC, och det är, vid första anblicken, 
väldigt likt DDC. Det finns dock viktiga skillnader mellan de två schemana. UDC 
inkorporerar fler facetterade inslag och tillåter även en högre detaljgrad i 
klassifikationen än DDC.40 
 
 

3. Grundläggande epistemologi 
 
Epistemologi, även kallat kunskapsteori, är ett filosofiskt utforskande av människans 
möjligheter till att nå kunskap. Den fråga som står i centrum fö r den filosofiska 
kunskapsteorin är: Finns det säker kunskap? Att besvara denna fråga nekande leder 
till en självmotsägelse: Om ingen säker kunskap är möjlig, hur kan man då med 
säkerhet veta detta?  
 
Om man heller inte anser sig kunna svara ja på frågan om det finns säker kunskap, 
kan man, för att undkomma självmotsägelsen, istället hävda att det är omöjligt att 
veta huruvida det finns säker kunskap. Denna inställning brukar i kunskapsfilosofiska 
sammanhang kallas skepticism. Många av de frågor som behandlats inom den 
traditionella epistemologin har byggt på skepticismens föreställning om att den 
mänskliga kunskapen kanske inte har någon giltig grund.41  
 
Om man kommer över skepticismens tröskel och accepterar att kunskap existerar 
uppstår nya problem. Om det finns säker kunskap, måste vi fråga oss hur den uppnås. 
Och finns det kunskap som är säkrare och mer tillförlitlig än annan kunskap? Dessa 
frågor brukar diskuteras utifrån två grundläggande positionerna empirism och 
rationalism, som jag kommer att redogöra för närmare nedan. 42 
 
Den traditionella epistemologin har även haft som sitt mål att värdera vetenskapen 
och att bevisa att vetenskap är en företeelse som producerar kunskap.43 Den klassiska 
epistemologin har således bidragit till att skapa vår nuvarande vetenskapliga kultur.44 
Den vetenskapliga kunskapen diskuteras främst inom de olika vetenskaperna och 
inom vetenskapsteorin. Epistemologi och vetenskapsfilosofi är således intimt 
förknippade och är en av förklaringarna till varför jag kommer att använda mig av 
Paul Feyerabend, en teoretiker som främst benämns vetenskapsfilosof snarare än 
kunskapsfilosof. 
 
Kunskap finns i många olika former och är knuten till olika verksamheter, och 
kunskapsfilosofin indelas ofta enligt en princip som härstammar från Aristoteles. 
Techne är den kunskap som krävs för att producera, alltså en produktiv kunskap, och 
Fronesis är den kunskap som behövs för att vi ska kunna verka som etiska varelser. 
Episteme är vad Aristoteles avsåg med den form av kunskap som behövs för att förstå 

                                                 
40 Batley, s. 4 f 
41 Hedin, Christer (1996). Vetandets villkor: vetenskapsteori och verklighetsuppfattningar i historisk 
belysning. Stockholm: Arena, s. 16 
42 Hedin, s. 38 
43 Landesman, Charles (1997). An introduction to epistemology.  Camb ridge: Blackwell, s. 194 
44 Landesman, s. 195 
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hur världen är uppbyggd och fungerar.45 Episteme är den vetenskapliga kunskapen, 
och det är i huvudsak denna kunskapsform som kommer att behandlas i denna 
uppsats.  
 
De tre klassiska kunskapsformerna är dock inte avgränsade företeelser utan flyter in i 
och påverkar varandra. Ett exempel på detta är att en del vetenskapsteoretiker vill 
lägga handling och praxis (den produktiva kunskapens begrepp) som grund för 
vetenskapen. Detta är en av de aspekter som kännetecknar pragmatismen, vilken jag 
kommer att behandla senare i uppsatsen. 46   
 
 

3.1 Epistemologiska positioner 

3.1.1 Empirism och rationalism 
 
Diskussionen om empirism och rationalism löper genom hela filosofins historia. 
Termen empirism kommer ursprungligen från ordet empeireia, vilket betyder 
erfarenhet och som syftar på våra sinnesförnimmelser. Rationalism kommer från 
ordet ratio som betyder förnuft. Innebörden av dessa två uppfattningar handlar 
huvudsakligen om två frågor. Den ena frågan rör kunskapens ursprung; det vill säga 
hur kunskapen har uppstått och varifrån den kommer. Den andra frågan rör 
kunskapens grund, det vill säga underlaget för kunskapen, kunskapens giltighet.47  
 
Den empiristiska grundtanken är, mot bakgrund av ovanstående två frågor, dels att 
sinnena anses vara upphovet till all kunskap, dels att kunskapen får sin giltighet 
genom att bekräftas av sinnesförnimmelser. Den konkurrerande rationalistiska tanken 
är att förnuftet betraktas som källan till kunskapen, och att man endast anser den 
kunskap giltig som bekräftats genom förnuftigt tänkande.48  
 
Den rationalistiska traditionen utvecklades av 1600-talets filosofer som med 
utgångspunkt i naturvetenskapens framsteg presenterade teorier om den förnuftiga 
människans förhållande till världen och kunskapens karaktär. Rationalister har 
huvudsakligen hävdat att kunskapen säkras med logiska och matematiska bevis, 
medan empirister angivit sinneserfarenheten som kunskapens säkra grund.49  
 
Under kunskapsfilosofins historia finns det dock en annan grundläggande fråga som 
gett upphov till olika epistemologiska ståndpunkter. Det är frågan om vad vi 
egentligen har eller kan ha kunskap om. Kan vi veta någonting om vår fysiska 
omvärld/yttervärld eller kan vi enbart få vårt eget medvetandes bild av omvärlden? 
Frågan har inom kunskapsteorin gett upphov till två andra - ismer: realism och 
idealism.   

                                                 
45 Gustavsson, Bernt (2000). Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand, s. 15 
46 Gustavsson, s. 16 
47 Hedin, s. 38 f 
48 Hedin, s. 40 
49 Gustavsson, s. 39 
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3.1.2 Realism och idealism 
 
Uppfattningen att den yttre verkligheten återspeglas i vårt medvetande precis som den 
är, kallas för kunskapsteoretisk realism. En åtskillnad brukar dock göras mellan vad 
som kallas för den naiva realismen och den kritiska realismen. Den naiva realismen 
innebär att medvetandet ger oss en korrekt återspegling av den yttre verkligheten. 
Men den naiva realismen är, enligt Christer Hedin – författare till Vetandets Villkor, 
dock svår att försvara. Svårigheterna brukar exemplifieras med frågan om de ”riktiga” 
färgerna: De färger som finns i yttervärlden har vi en klar bild av i dagsljus. Men så 
fort det blir mörkt förändras färgerna. De blir mörkare eller får en annan ton. Vilka är 
då de ”riktiga” färgerna? Förhållandet mellan vår upplevelse och den yttre 
verkligheten verkar inte vara så enkelt.  
 
Där den naiva realismen har svårt att försvara sin ståndpunkt tar den kritiska 
realismen vid. Den kritiska realismen innebär att en del av våra förnimmelser är 
direkta och korrekta avspeglingar av yttervärlden medan andra formas i vårt 
medvetande. Man skiljer mellan primära egenskaper som tillhör yttervärlden, som till 
exempel form, storlek, antal och rörelse, och de sekundära egenskaperna som enbart 
finns och formas i vårt medvetande, som till exempel lukt, smak, färg och ljud.50   
 
Den andra grundläggande uppfattningen om förhållandet mellan yttervärlden och vår 
upplevelse av den representeras av idealismen. Den kunskapsteoretiska idealismen 
hävdar att det är medvetandet som frambringar bilden av yttervärlden. Det rör sig 
dock inte om någon förnekelse av yttervärldens existens. Snarare avser idealismen att 
framhäva att våra upplevelser av omvärlden är beroende av vår konstitution, våra 
sinnesförnimmelser. Våra sinnen medför en begränsning av vår upplevelse av 
yttervärlden. De sinnen vi har registrerar enbart en begränsad del av alla signaler som 
når dem. Signalerna blir sedan tolkade av vårt medvetande och kommer således inte 
till oss oförvanskade. Vi är utlämnade åt vårt eget sätt att uppleva och tolka den yttre 
verkligheten. 
 
Även inom idealismen finns det olika ståndpunkter. Den subjektiva idealismen, även 
kallad fenomenalismen, hävdar att vi bara kan nå kunskap om det som framträder i 
vårt medvetande, våra egna upplevelser av verkligheten. Epistemologin, det vill säga 
läran om kunskapen, är också intimt sammanflätad med metafysiken och ontologin, 
som är synonyma begrepp. Metafysiken är en filosofisk gren som undersöker vad 
som existerar och hur verkligheten är uppbyggd.51 Termen ontologi kommer av ordet 
”on” som betyder varande och innebär ett studium av verkligheten. 52 Inom ontologin 
finner man en form av idealism vilken innebär att verkligheten är av andlig, icke-
materiell natur. Det finns dock två sorters ontologisk idealism som kan sägas utgå 
från den kunskapsteoretiska idealismen. Den ena är en subjektiv idealism som innebär 
att verkligheten endast existerar i människans medvetande och inte kan existera utan 
eller utanför detta medvetande. Den andra formen är en objektiv idealism, som har 
sina rötter i Platons tänkande, som innebär att den högsta verkligheten är andlig och 
existerar oberoende av människan. Enligt denna uppfattning finns det en högre andlig 

                                                 
50 Hedin, s. 42 f 
51 Hedin, s. 49 
52 Hedin, s. 52 
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värld, som är evig och fullkomlig. Den existerar före och är oberoende av 
människan. 53 
 
En annan ståndpunkt är den kritiska idealismen. Enligt den kritiska idealismen så kan 
vi registrera vissa av yttervärldens egenskaper helt oförvanskade. Däremot så 
organiserar vi alla våra sinnesintryck utifrån ett visst mönster. Till exempel så 
organiseras våra intryck utifrån mönstret tid och rum. 54      
 

3.1.3 Pragmatism 
 
Ordet pragma betyder gärning eller handling, och pragmatismens kunskapssyn är 
inriktad på människans handlingar och praktiska verksamhet. Den uppstod i USA 
under den senare hälften av artonhundratalet.55 Termen pragmatism myntades av 
Charles Sander Pierce för att beskriva en viss aspekt av hans epistemologi. 
Pragmatismen kom sedan, med hjälp av bland andra William James och John Dewey, 
att bli en central del av den epistemologi som betonar nyttovärdet snarare än 
sanningen som kunskapens grund.56  
 
Grundtanken inom pragmatismen är att kunskap uppstår genom handling. 
Kunskapens uppgift är även att säga oss vilket som är det bästa sättet att agera i 
praktiken och detta innebär att kunskapen får ett i huvudsak instrumentellt värde.57 
Pragmatismen vänder sig starkt mot den realistiska uppfattningen att kunskapen 
avspeglar den yttre verkligheten. De teorier som uppstår är verktyg för att vi ska 
kunna hantera den praktiska verkligheten och kunskap har därmed inte heller någon 
generell eller absolut giltighet. Kunskapen består av provisoriska sanningar som byts 
ut när något annat visar sig vara mer praktiskt.58   
 
En del pragmatiker hävdar att vi bör bortse helt från föreställningen om att kunskap är 
sanna uttalanden och istället tala om att kunskap är allmänt accepterade uttalanden. 
Enligt pragmatismen finns det ingen anledning att anta att någonting är ”sant”. 
Hypoteser som konstituerar vår uppfattning av världen ska accepteras för att de är 
användbara, inte för att de är sanna. Sinnenas funktion, enligt pragmatismen, är inte 
att spegla vår omvärld, utan att hjälpa oss att hantera omvärlden. 59 Den pragmatiska 
inställningen är att när vi accepterar vetenskapliga teorier, görs detta på grundval av 
att teorin hjälper oss att bättre hantera vår omvärld än någon annan existerande teori. 
 
Pragmatismen har även en koppling till den subjektiva idealismen. Såväl den 
subjektiva idealismen som pragmatismen hävdar att det mänskliga medvetandet inte 
är neutralt eller tomt vid kunskapsprocessens början. Vi kan inte nå fullkomlig distans 
och betrakta världen objektivt eftersom vi tolkar världen utifrån vissa förutsättningar. 
Skillnaden ligger i att för den subjektiva idealismen är förutsättningarna ett 

                                                 
53 Hedin, s. 53 
54 Hedin, s. 47 f 
55 Gustavsson, s. 136 
56 Landesman, s. 155 
57 Gustavsson, s. 136 ff 
58 Gustavsson, s. 139 
59 Landesman, s. 156 
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medvetande inriktat på meningssökande och för pragmatikerna är förutsättningarna 
vårt praktiska handlande.60  
 
John Dewey var den som populariserade pragmatismen och som gjorde den känd för 
en bred allmänhet. Dewey tillämpade pragmatismen på frågor om utbildning, 
pedagogik och demokrati, och det var i första hand detta som bidrog till att 
pragmatismens innebörd blev vida känd. Dewey utgår från och söker ett alternativ till 
främst två andra kunskapsfilosofiska traditioner. Den ena är den klassiska 
humanismen, den andra vad Dewey kallar för ”den sensationalistiska empirismen”. 
Den form av empirism som Dewey vänder sig mot är ”sensationalistisk” i det 
avseendet att kunskapen betraktas som en passiv avspegling av yttre objekt på 
medvetandet. Men för Dewey, och för pragmatismen, är erfarenheten en produkt av 
handling och aktivitet, och att se samband genom våra handlingar och vår aktivitet. 
Erfarenhet blir genom pragmatismen en fråga om relationen mellan människan och 
hennes miljö. Huruvida erfarenheten är upphovet till all kunskap eller om förnuftet är 
det, är enligt pragmatismen inte intressant eftersom det är kunskapens nytta och inte 
dess sanningshalt som står i fokus. På detta sätt förlorar den gamla uppdelningen 
mellan empirism och rationalism sin mening.61 
 
Den andra traditionen som Dewey vänder sig mot är den uppdelning av teori och 
praktik som görs inom den klassiska humanismen och som har sina rötter hos Platon 
och Aristoteles. Enligt pragmatismens kunskapsuppfattning kan en sådan uppdelning 
inte göras. Uppdelningen av teori och praktik grundar sig på en människosyn som 
delar upp människans funktioner i antingen mentala eller fysiska.  Men själva 
uppdelningen mellan det fysiska och det mentala eller själsliga godkänns inte av 
pragmatikern. 62  
 
Dewey är starkt kritisk till kunskapsdualismen, det vill säga föreställningen om att 
människan är separerad från den värld hon lever i och har kunskap om. Dewey menar 
att den mänskliga aktiviteten innebär att vi involverar oss i världen, och därför inte 
kan betraktas som skild från den. Det är i själva handlingen, i relation till miljön, som 
kunskapen uppstår.  Kunskapen är enligt pragmatismen bunden till en specifik social 
miljö och ett samhälleligt sammanhang, och av intresse enbart om den spelar en aktiv 
roll i vårt nuvarande liv. Den ska vara användbar och till nytta för det mänskliga 
livet.63 
 
 

3.1.4 Positivism 
 
Positivismen innebär en stark tilltro till vetenskapen och dess förmåga att producera 
kunskap. August Comte betraktas ofta som positivismens upphovsman och han är en 
arvtagare till upplysningens tro på vetenskapens förmåga att lösa mänsklighetens 
problem. De banbrytande upptäckter som gjorts på naturvetenskapernas område, 
skulle enligt August Comte kunna överföras på human- och samhällsvetenskaperna. 

                                                 
60 Gustavsson, s. 139 
61 Gustavsson, s. 153 
62 Gustavsson, s. 151 f 
63 Gustavsson, s. 143 f 
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Enligt Comte hade mänskligheten genomgått två olika stadier eller eror, och befann 
sig nu i övergången till en tredje. Det första stadiet var det teologiska – en tid då 
människan trott på gudar. Det andra stadiet var det metafysiska – vilket utgjordes av 
spekulationer och allomfattande filosofiska system. Dessa två stadier skulle nu 
efterföljas av den exakta vetenskapens era. Comte ansåg dock att det bara var 
naturvetenskapen som dittills uppnått det ”positiva” stadiet.64 Positivt laddade 
begrepp som till exempel det verkliga, det nyttiga och det säkra, kontrasterades mot 
negativt laddade begrepp som det fiktiva, det skadliga och det osäkra. 
 
Om samhällsvetenskaperna utvecklades enligt samma mönster som naturvetenskapen 
skulle människan kunna förutsäga framtiden och styra samhällsutvecklingen. Det som 
kännetecknade det positiva stadiet var noggrann iakttagelse, erfarenhet och 
experiment i kunskapssökandet. Den moderna kunskapen skulle organisera och 
systematisera tillvaron. 65 Positivismen är dock ingen enhetlig skola utan skiljer sig 
mycket åt inom olika sammanhang. 66 Nedan redogörs för en av positivismens grenar 
som varit mycket betydelsefull under 1900-talet. 
 

3.1.4.1 Logisk positivism 
 
Under 1920-talet formulerade den så kallade Wienkretsen, där bland andra Moritz 
Schlick, Rudolf Carnap, Hans Reichenbach och Otto Neurath ingick, den logiska 
positivismen (ibland även kallad den logiska empirismen). Precis som August Comte, 
ansåg de logiska positivisterna att allt fler fakta samlades till en ständigt växande 
kunskapskropp, och med utgångspunkt i denna konstruerades teorier av ständigt ökad 
generalitet. Kunskapsutvecklingen uppfattades som kontinuerlig.67 Men den logiska 
positivismens främsta insats på kunskapsteorins område var att ställde upp vissa 
kriterium för att något skulle kunna kallas vetenskap. Syftet var att bevara den rena 
positiva vetenskapen och garantera en fortsatt rationell utveckling. Man sökte 
formulera ett demarkationskriterium för att skilja vetenskap från icke-vetenskap samt 
en metodologi som skulle styra utvecklingen.  
 
Demarkationskriteriet som upprättades kallades för verifikationskriteriet.  Detta 
innebär att endast de utsagor som direkt eller indirekt relaterar till sinneserfarenheten, 
det vill säga som kan testas empiriskt, är vetenskapliga.68 Påståenden om värden och 
normer är således, enligt den logiska positivismen, meningslösa eftersom de inte går 
att verifiera. De logiska positivisterna har sin bakgrund i såväl den klassiska 
empirismen som den klassiska positivismen. För de logiska positivisterna var 
observation, det som vi kan iaktta med våra sinnen, ett sätt att verifiera påståenden. 
De ville upprätta en exakt och säker vetenskap, för att bygga en bättre värld, och de 
gjorde fysiken till den vetenskapliga förebilden. 69   
 
                                                 
64 Gustavsson, s. 45 
65 Gustavsson, s. 45 
66 Budd, John (2001). Knowledge and knowing in library and information science: a philosophical 
framework . Lanham: Scarecrow, s. 96 
67 Brante, Thomas (2000). Introduktion till Feyerabend. Ingår i Feyerabend, Paul (2000). Mot 
metodtvånget. Lund: Arkiv, s. ii 
68 Brante, s. iii 
69 Gustavsson, s. 48 f 
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Men den logiska positivismens kriterium för vetenskap var att den skulle vara 
observerbar, vilket inte stämde överens med den moderna fysikens atomer och 
partiklar, som ju inte är observerbara. För att kunna lösa problemet tvingades de 
skapa ett ”observationsspråk” och konstruerade regler med vilka de kunde översätta 
vetenskapliga satser till observationsspråket. 
 
De logiska positivisterna betonade språkets betydelse för vetenskapen och kunskapen 
och de ställde upp en skarp skillnad mellan sakpåståenden och värdepåståenden. Ett 
värdepåstående var meningslöst eftersom det inte kunde verifieras. Sakpåståenden 
kunde, enligt den logiska positivismen, formuleras med hjälp av ett logiskt och 
semantiskt exakt språk, vilket också var ett kriterium för att påståendena skulle 
betraktas som vetenskapliga. Enligt de logiska positivisterna var språket en direkt 
avbildning av verkligheten. Med detta avsågs att uttalandet ”det regnar”, motsvaras 
av det enkla faktum att det regnar. Språket betraktades som en logisk exakthet som 
antogs vara uppbyggt av små odelbara satser som sattes samman. Sanningen om en 
sammansatt sats var summan av sanningsvärdet av de enkla satserna. Genom sådana 
här ”sanningsfunktioner” kunde man sedan avgöra huruvida ens sats var sann eller 
falsk. Det exakta vetenskapliga språket hade skapats.70  
 
Man ansåg även att vår kunskap består av analytiska och syntetiska sanningar. De 
analytiska sanningarna bestod av satser som gäller oberoende av erfarenheten, och i 
alla tänkbara världar. Satsen 2+2=4 är till exempel en analytisk sanning. Matematiska 
och logiska satser betraktades som analytiska satser.71 Den logiska positivismen 
hävdade även att aritmetik/räknelära och sifferteori generellt sett utgörs av analytiska 
påståenden. Detta på grund av att påståenden inom aritmetiken kunde deduceras 
genom de logiska lagarna, precis som definitioner av termers betydelse kunde.72  
 
En svårighet som skapade delade meningar bland de logiska positivisterna var vad 
dessa språkliga satser och termer egentligen refererar till.73 En teori var att termerna 
refererade till den essentiella betydelsen av begreppet. Den refererande betydelsen av 
ordet stol var uppsättningen av alla stolar. Mer abstrakta begrepp, som till exempel 
sanning, mättes i termer av hur de korresponderade med föreställningen om sanning. 
Detta för att allt skulle ha en grund i en objektiv verklighet.74 
 
I den logiska positivismens filosofi fanns det vissa behavioristiska element, till 
exempel tanken att allt mänskligt handlande och beteende är iakttagbara mätbara 
storheter och att vetenskaperna endast borde bygga på sådana observationer som är 
intersubjektivt tillgängliga för ett flertal forskare.75 Den intersubjektiva kontrollen 
inom den logiska positivismen kombineras med kravet på kvantifierbarhet. 
Föreställningen om det mätbaras objektivitet är en av de grundläggande tankarna 
inom denna positivism.76  
 
 
                                                 
70 Gustavsson, s. 49 
71 Werner, Arno (1984). Kunskapsteorins historia Del 1. Introduktion. Lund: Argos, s. 118 
72 Landesman, s. 173 
73 Gustavsson, s. 49 
74 Svenonius (1991), s. 7 
75 Werner, s. 122  
76 Hedin, s. 177 
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4. Paul Feyerabends anarkistiska teori 
 
Paul Feyerabend är en av 1900-talets mest kontroversiella vetenskapsteoretiker. I 
akademiska kretsar orsakar Feyerabend ofta irritation.  Vetenskapen tycks med 
Feyerabends synsätt profanerad och fråntagen sin suveränitet.77 Feyerabend tar upp 
vetenskapsteoretiska problem på ett otraditionellt sätt och underordnar 
vetenskapsteorin ett större, politiskt perspektiv. 78 Han undersökte bland annat andra 
trossystem än det vetenskapliga, till exempel religion, voodoo, trolldom och astrologi 
och hävdade att dessa utgör väl empiriskt underbyggda och konsistenta 
förklaringssystem. Som vetenskapsteoretiker är Paul Feyerabend mycket intresserad 
av relationen mellan vetenskap och andra former av mänskligt tänkande. Feyerabend 
hävdar att vetenskap, myter och religiösa doktriner delar många egenskaper, och att 
detta motsäger den naiva empirismens påstående om att vetenskapen uppstod när 
människan slutade spekulera och började observera och experimentera. Det finns 
inget formellt eller substantiellt som gör dem till mindre högtstående kunskapsformer. 
Vetenskapens auktoritet är enligt Feyerabend ett socialt fenomen, inte ett teoretiskt.79  
 
Feyerabend ifrågasätter den inom epistemologin grundläggande föreställningen om 
att det finns ett sätt att uppnå ”säker” kunskap. Han skriver i Mot metodtvånget  att 
epistemologiska föreskrifter kan tyckas utmärkta då de jämförs med andra 
epistemologiska föreskrifter eller med allmänna principer, men vem kan garantera att 
de utgör det bästa sättet att upptäcka inte bara isolerade ”fakta”, utan även djupt 
liggande hemligheter om naturen? 80 Feyerabend menar att ingen kunskapsteoretisk 
föreställning om hur man uppnår säker kunskap är givande. Om vi vill kan vi nå 
”säker” kunskap men den kunskapen kommer, enligt Feyerabend, att vara helt skapad 
av människan och kan därför inte betraktas som ”objektiv” eller ”neutral”.81  
 
Den princip som Feyerabend förespråkar är mycket enkel: Allt är tillåtet. I Mot 
metodtvånget  beskriver Feyerabend sin anarkistiska princip på följande sätt: Den 
naiva anarkismen säger att såväl absoluta som kontextberoende regler har sina 
begränsningar och drar slutsatsen att alla regler och kriterier är värdelösa och bör 
överges.82 Hans teori kallas för ”anarkistisk” eftersom den förespråkar mindre lag och 
ordning inom vetenskapen. Tesen har blivit som en paroll eller symbol för honom. 
 
Feyerabends berömda tes om att ”allt är tillåtet” är dock inte en princip som 
Feyerabend försöker framlägga som ett seriöst alternativ. Tesen bör betraktas som ett 
inlägg i debatten om epistemologi och vetenskapsteori. Enligt Feyerabend är allting 
tillåtet när man arbetar utifrån enbart en kunskapsteori. Detta eftersom 
bakomliggande teorier ofta producerar sina egna data eller vetenskapliga bevis. Att 
Feyerabend presenterar den innebär inte att han förespråkar den. Han menar dock att 

                                                 
77 Brante, s. x 
78 Brante, s. xii f 
79 Brante, s. x  
80 Feyerabend, Paul (2000). Mot metodtvånget: utkast till en anarkistisk vetenskapsteori. Lund: Arkiv, 
s. 27 
81 Preston, John (1999). Introduction to volume 3. Ingår i Feyerabend, Paul (1999). Knowledge, 
Science and Relativism. New York: Cambridge University Press, s. 4 
82 Feyerabend (2000), s. 200 
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den till synes anarkistiska tesen är ett utmärkt vapen i kampen mot vetenskaplig 
dogmatism.  
 
Han vänder sig mot användningen av standarder för vetenskaplig produktion och 
menar att man står inför ett val när det gäller vilken metod som man ska använda 
inom forskning och kunskapssökande.83 Därför finns det, enligt Feyerabend, ingen 
”vetenskaplig metod”. Tesen om att ”allting är tillåtet” innebär att allt är tillåtet inom 
ramen för en viss forsknings- eller kunskapsfilosofisk tradition vad gäller 
produktionen av ny kunskap, trots att forskningens förespråkare hävdar att endast 
sådan kunskap är möjlig som produceras i enlighet med vissa standarder. Men 
eftersom all forskning kan sägas producera sina egna data så måste allt vara tillåtet. 
 
Feyerabend menar att många av de välkända epistemologiska positionerna har stora 
brister, men samtidigt hävdar han att många av de epistemologiska positionerna 
faktiskt har lyckats att utveckla kunskap. Feyerabend anser att alla epistemologiska 
regler har sina begränsningar och att det inte finns någon övergripande princip, men 
hävdar samtidigt att vi inte kan arbeta utan regler. Han föreslår att epistemologiska 
regler måste anpassas till de olika kontexter som de förekommer inom, och han 
poängterar även att det är en ny relation mellan olika regler som han vill åstadkomma, 
inte att skapa något bestämt regelinnehåll.84 När det gäller Feyerabends kritik av de 
enskilda epistemologiska synsätten kommer jag att redogöra närmare för detta i 
anslutning till de kapitel som behandlar enskilda epistemologiska positioner inom 
klassifikation (kapitel 5 med underkapitel). Om epistemologiska riktlinjer för 
forskning och vetenskap skriver Feyerabend följande: 
 

All we have is the process of research and, side by side with it, all sorts of rules of thumb 
which may aid us in our attempt to further the process but which may also lead us astray. 
(What are the criteria that inform us that we have been misguided? They are criteria 
which seem to fit the situation at hand. How do we determine fitness? We constitute it 
by the research we do: criteria do not merely judge events and processes, they are often 
constituted by them and must be introduced in this manner or else research could never 
get started (…))85  

 
Feyerabends poäng är således att epistemologiska riktlinjer för vetenskaplig 
verksamhet kan öka vår kunskap, men kan även leda till felaktigheter. Enligt 
Feyerabend är de epistemologiska riktlinjerna inte bara ett sätt att bedöma händelser 
och processer på ett ”objektivt” eller ”universellt” sätt. De är också en del av själva 
vetenskapen/kunskapen och de skapas i själva forskningsprocessen. 86  Feyerabend 
förespråkar en pluralistisk metodologi och teori för kunskapsutveckling, vilken 
innebär att man använder sig av ömsesidigt oförenliga teorier. Han menar att 
epistemologiska idéer måste jämföras med andra epistemologiska idéer för att 
vetenskapen skall kunna utvecklas. 87 För en utförligare förklaring av Feyerabends 
pluralistiska metod, se kapitel 6.1. 

                                                 
83 Feyerabend, Paul (1999). Knowledge, Science and relativism. New York: Cambridge University 
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5. Epistemologiska positioner inom bibliografisk 
klassifikation 

 
 
Följande kapitel behandlar de olika epistemologiska positionernas förekomst inom 
bibliografisk klassifikation. I anslutning till dessa positioner finns underliggande 
kapitel som diskuterar hur Feyerabends anarkistiska teori kan öka förståelsen av hur 
kunskapsfilosofiska antaganden påverkar den bibliografiska klassifikationen. 
Feyerabends anarkistiska teori har i följande kapitel använts på ett vis som kräver en 
inledande förklaring. Feyerabends teoretiska argument är stundtals specifika – det vill 
säga de riktar sig mot en specifik epistemologi (Feyerabends främsta motståndare är 
den logiska empirismen). Men Feyerabends kunskapsfilosofiska argument rör sig 
dock även på en mer generell nivå. Ett av Feyerabends resonemang är till exempel att 
all kunskap är teoriberoende, och härav följer att alla epistemologiska positioner kan 
kritiseras för att inte vara neutrala eller objektiva. 

 

5.1 Empirism 
 
Birger Hjørland påpekar i artikeln ”Theory and metatheory of library and information 
science” att såväl empiriska som rationalistiska ideal skapar klassifikationssystem 
som utger sig för att vara och uppfattas som ”neutrala” eller ”objektiva.88 Hjørlands 
påstående om empirism kommer att analyseras med hjälp av Paul Feyerabends 
teoretiska resonemang, vilka jag går närmare in på nedan. Informationsvetaren Chaim 
Zins hävdar i artikeln ”Knowledge Organisation: An Epistemological Perspective” att 
det finns två stora strukturerande principer inom kunskapsorganisation varav den ena 
är rationalistisk och den andra empirisk. Men den empiriska och den rationalistiska 
principen inom klassifikation skiljer sig dock mycket åt.  
 
Den empiriska principen innebär att kunskapsdomänen dokumenteras utifrån 
empiriska iakttagelser.89 Enligt Hjørland och Albrechtsen representeras den empiriska 
kunskapsfilosofin, av klassifikation som görs på basis av någon observerbar likhet. 
Till exempel genom statistisk analys av termer eller dokumentklustering på basis av 
någon observerbar likhet.90 Empiriska generaliseringar är, enligt Hjørland, en av de 
främsta epistemologiska utgångspunkterna inom klassificering och 
kunskapsorganisation. Hjørland menar att epistemologiska synsätt mycket lätt 
kommer till uttryck i den metod som används för att skapa ett klassifikationssystem. 
De system som baseras på frekvensen av vissa termers förekomst i ett dokument, som 
till exempel automatisk klassificering, är ett uttryck för en empiristisk epistemologi.91  
 

                                                 
88 Hjørland (1998), s. 614 
89Zins, Chaim (2004). Knowledge Organization: An Epistemological Perspective. Knowledge 
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90 Hjørland, Birger & Albrechtsen, Hanne (1999). An Analysis of Some Trends in Classification 
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91 Hjørland Birger (2003). Fundamentals of knowledge organization. Knowledge Organization, vol. 30, 
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5.1.1 Empirism inom klassifikation – tolkat utifrån Feyerabends 
anarkistiska teori 

 
Feyerabend har två starka argument som han framför i sin kritik av vedertagna 
kunskaps- och vetenskapsuppfattningar. Det första argumentet är att fakta är 
teoriberoende. Genom påståendet att fakta är teoriberoende underminerar Feyerabend 
flera av de epistemologiska positioner som tagits upp i denna uppsats. Men 
framförallt kritiseras empirismens grundläggande tanke om att kunskapen uppstår och 
får sin giltighet genom observation och sinnesförnimmelser. Enligt Feyerabend är alla 
sinnesförnimmelser, all perception, betingad av iakttagarens språk, förväntningar, 
tidigare erfarenheter och gällande teorier. Därför finns ingen neutral perception, vare 
sig vad gäller det urval av sinnesintryck som görs eller det innehåll som 
sinnesintrycken sägs bestå av. All observation är betingad av den bakomliggande 
teorin och teorin kan således sägas producera sina egna data.92 
 
Det andra argumentet framförs genom en historisk belysning av vetenskapens 
utveckling. Genom en historisk förankring av sina teorier visar Feyerabend även hur 
till synes självklara, empiriskt underbyggda sanningar, i efterhand visar sig vara 
felaktigheter. ”Fakta” är således historiskt relativt. All vetenskap börjar enligt 
Feyerabend med ogrundad spekulation som är oförenlig med välbekräftade lagar – 
inte som en observationsverksamhet.93  
 
Feyerabend underminerar således empirismens legitimitet genom att visa att de stora 
förklarande teorier som vi idag tar för givna oftast inte är så ”respektabelt” empiriskt 
underbyggda som empirismen påstår. Ofta motsäger de bästa vetenskapliga teorierna 
den empiriska erfarenhetsmässiga upplevelsen. 94 Feyerabend menar att det inte finns 
en enda regel, hur trovärdig och fast förankrad i kunskapsteorier den än är, som inte 
överträds gång efter annan, och dessa kunskapsteoretiska överträdelser är en 
nödvändighet för att kunskap ska kunna uppstå och utvecklas.95 
 
Empirismens svar på Feyerabends kritik blir ofta att vetenskapen är mer baserad på 
erfarenhet än alternativa tankesätt som till exempel myter. Men Feyerabend menar att 
övertygade troende alltid kan uppvisa empiriska bevis eller argument för sina teorier 
och att de främsta myterna är fast rotade i erfarenheten på samma sätt som vissa 
vedertagna vetenskapliga teorier. Av detta följer att sinneserfarenheten inte kan vara 
det enda kriteriet för att skilja mellan vad som är vetenskaplig ”sanning” (säker 
kunskap) och vad som är ”myt”. Teorier skapar empiriska bevis till sin fördel. Att en 
teori stöder sig på empiriska erfarenheter som tillkommit genom observation är, enligt 
Feyerabend, i bästa fall suspekt och i sämsta fall helt värdelöst.96   
 
Något ironiskt föreslår Feyerabend att för att vara en god empirist måste man överge 
den empiriska principen eftersom en ensidig fokusering på en enda epistemologisk 
position inte leder till vetenskaplig utveckling. Feyerabend skriver: “(…) you can be a 
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good empiricist only if you are prepared to work with many alternative theories rather 
than with a single point of view and ‘experience’”97   
 
Om man betraktar klassifikation utifrån Feyerabends resonemang innebär det att de 
klassifikationssystem som baserar sig på empiriska metoder inte kan bedömas vara en 
så ”neutral” eller ”objektiv” klassifikation som metodens förespråkare vill hävda. 
Detta eftersom all forskning kan sägas producera sina egna data. För automatisk 
klassifikation (i vilka frekvensen av termers förekomst i dokument används som basis 
för klassifikation) och andra empiriska metoder får Feyerabends tänkande flera 
konsekvenser. Feyerabend menar att varje terms betydelse är beroende av den 
teoretiska kontext som den ingår i. Om man som Feyerabend menar, bör tillämpa en 
pluralistisk metod med ömsesidigt oförenliga teorier, kräver detta att termers 
betydelser betraktas som föränderliga och att de inte har ett givet förhållande till en 
viss uppsättning begrepp.98 Neutraliteten hos en klassifikation som görs på basis av 
termers förekomst och frekvens i dokument, måste således ifrågasättas, eftersom 
termernas betydelse är beroende av vissa på förhand uppställda antaganden. 
 

5.2 Rationalism 
 
Enligt Chaim Zins innebär den rationalistiska metoden att man genom en rationell 
analys av kunskapsdomänen ska kunna skapa ett klassifikationssystem på kognitiv 
väg. En karta över den mänskliga kunskapen kan skapas genom att reflektera och 
begreppsliggöra kunskapsdomänen. 99 Det mänskliga förnuftet ligger således till grund 
för klassifikationssystemet. 
 
I artikeln ”An Analysis of Some Trends in Classification Research” skriver 
informationsvetarna Birger Hjørland och Hanne Albrechtsen att rationalismen 
återfinns överallt där det används rationella regler och deduktion. All klassifikation 
som bygger på logiska, universella uppdelningar, som till exempel klassificering av 
människor i åldersgrupper, är klassifikation gjord på rationalistiska grunder. De 
facetterade klassifikationssystemen är därför starkt knutna till rationalismen eftersom 
de bygger på logiska indelningar och/eller ”oföränderliga kategorier”. 100 De 
facetterade system (även kallade analytiskt-syntetiska) som befinner sig inom samma 
tradition som Ranganathans Colon Classification är utmärkta exempel på denna 
rationalistiska epistemologi.101  Och denna rationalistiska influens, hävdar Hjørland 
och Albrechtsen, tenderar att öka även inom de huvudsakligen enumerativa systemen, 
som till exempel DDC.102  
 
I The Power to Name beskriver Hope Olson hur Melville Deweys 
klassifikationssystem, DDC, är influerat av de rationalistiska tankegångarna hos René 
Descartes. Dewey accepterade, enligt Olson, det cartesianska epistemologiska 
perspektivet för att strukturera kunskapen. Precis som Aristoteles är René Descartes 
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98 Feyerabend (1999), s. 97 
99 Zins, s. 54 
100 Hjørland & Albrechtsen, s. 133 f 
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en av huvudgestalterna för den filosofiska utvecklingen inom västerlandet. Descartes 
filosofi utgick från en princip som han kallade för ”tvivlets metod”. Han hade en i 
grunden rationalistisk inställning som bar likheter med den antika filosofin.103 I det 
här sammanhanget är det viktiga i Descartes kunskapsteori inte innehållet utan 
metoden. Han ansåg att man skall betvivla allt till dess att man blivit övertygad om att 
kunskapen vilar på en säker grund. Det är denna metod som markerar inledningen till 
en ny era i kunskapsteorins historia.104 
 
Descartes hållning ligger nära den kritiska realismen, och dess föreställning om 
primära och sekundära egenskaper. Enligt Descartes kan aldrig våra sinnen vara 
grunden för ett säkert vetande om världen. Förnuftet är både kunskapens ursprung 
och grund. Kunskaper som har sitt ursprung i sinnet behöver inte vara falska, men de 
kan först betraktas som giltig kunskap när de bekräftats av förnuftet.105 
 
Enligt Descartes epistemologiska tradition är det alltså möjligt för människan att nå 
kunskap om vår yttre verklighet. Och denna kunskap får vi genom vårt 
förnuft/filosofin. Vi kan objektivt uttala oss om form, storlek och antal, det vill säga 
primära egenskaper, i yttervärlden, men vad som ligger till grund för vår upplevelse 
av färg, lukt och smak, det vill säga sekundära egenskaper, kan vi aldrig veta.106 
Förnuftets motsats är känslan, och känslan är inte ett legitimt sätt att nå kunskap om 
världen enligt den rationella cartesianska epistemologin. 
 
Influerad av Descartes och distinktionen mellan förnuftet och känslan så betraktar 
Dewey inte produkterna av känsla eller fantasi som ämnen. Ämnen som är sprungna 
ur och uppfattas utifrån sinnesförnimmelser (till exempel konst och poesi) kan inte 
vara produkter av förnuftet och betraktas således inte som fakta inom Deweys 
schema. De klasser som faller under denna kategori, till exempel konst och litteratur, 
klassificeras istället främst efter form, genre och kronologisk period, inte efter 
ämne.107 

 

5.2.1 Rationalism inom klassifikation – tolkat utifrån Feyerabends 
anarkistiska teori 

 
Enligt Feyerabend innebär rationalismen (i sin formella betydelse) att man följer en 
viss procedur, det vill säga en viss uppsättning regler för hur kunskapsproduktion går 
till. Men Feyerabend menar samtidigt att man inom rationalismen konsekvent 
undviker vissa synsätt på kunskap och accepterar andra. Vad som är rationellt är 
tvetydigt och aldrig riktigt explicit uttalat. Feyerabends visar utifrån en historisk 
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analys att ”irrationella” procedurer och metoder inom kunskapssökandet ofta leder till 
framgång medan ”rationella” metoder kan orsaka oerhörda problem. 108 
 
Feyerabend tar två av rationalismens grundsatser och kombinerar dem för att visa på 
motsägelser hos den rationalistiska epistemologin. Det första är rationalismens 
påstående om att förnuftet är determinerat av forskningen, det vill säga att 
forskningen förändrar förnuftet, det mänskliga tänkandet. Den andra rationalistiska 
föreskriften är att förnuftet helt och hållet styr över forskningen. Om man kombinerar 
dessa två element kommer man fram till föreställningen om att förnuftet och den 
vetenskapliga praktiken interagerar och formar varandra.109 
 
Feyerabend vill genom denna illustration visa att det vi kallar rationalism och som 
uppfattas som ett objektivt, korrekt och logiskt sätt att tänka är en form av social 
konstruktion. Han beskriver i Mot Metodtvånget  en rationalist som en person som 
blivit dresserad att tänka på ett visst sätt och som rättar sig efter de 
argumentationsprinciper som han/hon lärt sig. Det som betraktas som förnuft hos en 
rationalist är med Feyerabends ord, inget annat än en ”kausal efterverkan av den 
dressyr han genomgått.”110  
 
Den kritik som Feyerabend för fram mot rationalismen får när det gäller klassifikation 
följande konsekvenser: Rationalistiska principer inom klassificering finner man ofta 
inom de så kallade facetterade systemen. De bygger på ”logiska indelningar” och 
oföränderliga kategorier. Men enligt Feyerabend är de klassifikationssystem som 
skapas på kognitiv väg, det vill säga med hjälp av förnuftet, ett uttryck av inlärda 
argumentationsprinciper och tankesätt. Klassifikationssystem som grundar sig på 
rationalistisk epistemologi är inget annat än en vad han kallar för en kausal 
efterverkan av någonting inlärt. Klassifikationssystemet som skapas via förnuftet, 
som till exempel Ranganathans Colon Classification, bör således betraktas som 
uttryck för en socialt och politiskt betingad föreställning om vad som är 
”oföränderliga kategorier” och ”logiska principer”.  
 
Jag beskrev ovan hur René Descartes rationalism influerat Deweys 
klassifikationssystem, DDC. Konsekvensen av Descartes rationalism för DDC var att 
produkter som skapats av känslan eller fantasin och som baserades enbart på 
sinnesförnimmelser och inte förnuftet, klassificerades utifrån form, genre och 
kronologisk period – inte efter ämne. Detta eftersom de inte innehöll ”legitim” 
kunskap. Men enligt Feyerabend är såväl vetenskapen, religionen och konsten en 
form av myter111, som skapar ramar för människans tänkande.112 Konsten, menar 
Feyerabend, är en av de aktiviteter vars funktion är att skapa eller förstärka tron på en 
viss myt.113 Därför finns det ingen grundläggande skillnad mellan tankesystemen.  
 
Att betrakta vetenskap som någonting ”rationellt”, det vill säga som en produkt av 
förnuftet, och konst som en produkt av känslan och således någonting ”irrationellt” är 
                                                 
108 Feyerabend (1987), s. 10 
109 Feyerabend (2000), s. 221 
110 Feyerabend (2000), s. 31 
111 Myt i Feyerabends definition innebär ett tankesystem, som stödjer sig på ett antal mycket direkta 
erfarenheter, se till exempel Feyerabend (1999), s. 58 
112 Preston, s. 7 
113 Feyerabend (1999), s. 105 
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enligt Feyerabend både meningslöst och felaktigt. På detta sätt kan Feyerabends 
teorier undergräva den distinktion som inom bibliografiska klassifikationssystem ofta 
görs mellan konst, skönlitteratur och musik å ena sidan, och de ”förnuftiga” formerna 
av kunskap å andra sidan. 
 

5.3 Realism 
 
Som jag beskrev i kapitel två om klassifikation definieras klassifikation ofta som den 
praktik genom vilken man grupperar dokument på basis av någon likhet. Ett problem 
som dock uppstår i samband med detta är vad som ska definieras som likhet. Vilka 
kriterier för likhet ska användas och utvecklas? Realismens svar på denna fråga är 
dock enkel: det som ser ut som likhet är likhet.  
 
Birger Hjørland påstår i artikeln ”Foundations of Knowledge Organization” att 
klassifikationsforskningen har ignorerat frågan om hur likhet ska definieras. Han 
skriver vidare att detta problem har ignorerats på grund av en naiv realistisk 
epistemologi inom klassifikationsteorin. Som jag beskrev i kapitel 3.1.2 innebär den 
naiva realismen tron på att verkligheten avbildas i vårt inre som den är. När den naiva 
realismen kommer till uttryck inom klassifikation är det genom uppfattningen att 
saker och ting är vad de ser ut att vara, och att människors intuitiva uppfattning om 
likhet är en giltig grund för kunskapsorganisation och klassifikation. 114  
 
Hjørland menar att den naiva realismen sammanblandar vad som ser ut som likhet 
med likhet i objektiv bemärkelse. Han tar som exempel det faktum att vissa metaller 
ser ut att vara guld trots att de inte alls är någon ädelmetall. En kemisk analys, och 
inte det sunda förnuftet, måste avgöra vad som är guld och vad som bara ser ut att 
vara guld. På detta sätt vill Hjørland visa att den naiva realismen inte kan fungera som 
en metod att klassificera dokument, trots att den idag ofta förekommer inom 
kunskapsorganisation och klassifikation. 115 Frågan om vad som ska definieras som 
likhet inom klassifikation ges således olika svar beroende på vilken epistemologisk 
ståndpunkt som intas.  
 
Trots sin kritik mot den naiva realismen förespråkar Hjørland en realistisk position 
för kunskapsorganisation. Enligt den realistiska vetenskapsuppfattningen är det 
vetenskapen som kan förse oss med en sann och realistisk bild av världen. 116 Om den 
realistiska hållningen till vetenskap relateras till klassifikation blir dess konsekvenser 
följande: Vår kunskap om verkligheten produceras oftast av specialister/forskare. Till 
exempel så är det en auktoritet inom geografi som kan och ska avgöra huruvida 
Köpenhamn är en del av Sverige eller ej – inte en användare av bibliotekets system. 
För att ett dokument ska kunna klassificeras utifrån en ”realistisk” position måste 
således en vetenskaplig auktoritet bedöma såväl dokumentets plats i ett 
klassifikationssystem som dokumentets relevans i förhållande till ett visst ämne. 
Detta kan varken göras av bibliotekets användare eller dess personal.117   
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5.3.1 Realism inom klassifikation – tolkat utifrån Feyerabends 
anarkistiska teori 

 
Realism betraktas ofta som en speciell föreställning om förhållandet mellan 
människan (de mänskliga sinneserfarenheterna) och omvärlden. Feyerabend kritiserar 
det realistiska antagandet om att världen reflekteras i våra sinnen som den är. Han 
visar på hur ofta världen har förändrats på grund av en viss teoretisk förändring inom 
vetenskapen. Det kan finnas två teorier om verkligheten som är inkommensurabla, 
men som behandlar samma fenomen och dessutom anses vara bekräftade båda två. 
Det finns två sätt att behandla detta problem på: Antingen så antar man att det inte 
existerar någonting verkligt som teorierna refererar till, eller så måste vi anta att de 
behandlar olika världar och att förskjutningen mellan en värld och en annan beror på 
en teoretisk förskjutning. På detta sätt vill Feyerabend underminera realismen och 
visa att vi inte längre kan anta existensen av en objektiv värld som består opåverkad 
av våra epistemologiska förehavanden. 118 
 
Kritiken av realismen får följande konsekvenser: Föreställningen om att klassifikation 
är en oproblematisk spegling av kategorier i den fysiska världen är felaktig. Den 
objektiva fysiska verkligheten förändras i takt med teoretiska och epistemologiska 
förändringar. Ett klassifikationssystem kan därför varken ge en korrekt avspegling av 
verkligheten eller göra anspråk på att vara tidsmässigt eller teoretiskt oberoende. 
 
Enligt Feyerabend är beslutet om vad som ska betraktas som verkligt eller inte ett av 
de viktigaste besluten som en individ eller en grupp av människor kan ta. Men det 
epistemologiska beslutet om vad som är verkligt eller inte influeras av politiska 
och/eller sociala element.119  Enligt Feyerabend innebär realismen även att vi 
anpassar oss till specialisters uppfinningar av verkligheten. Feyerabend menar att ett 
bättre förhållande vore om påståenden om verkligheten kunde anpassas till våra 
livsförutsättningar.120  
 
Den vetenskapliga realismen innefattar enligt Feyerabend idén om att det existerar en 
värld oberoende av oss som vi kan upptäcka och avslöja genom kritiska 
undersökningar. Och detta innebär i sin tur att man skapar en distinktion mellan ”sann 
kunskap” och andra former av kunskap som också bygger på erfarenhet.121  
 
Om Feyerabends kritik av realismen relateras till klassifikation får det konsekvensen 
att ett klassifikationssystem som grundar sig på vetenskapligt belagda ”sanningar” 
måste betraktas som ett system som innehåller sociala och politiska 
ställningstaganden. Det som betraktas som ”sant” eller ”verkligt” inom ett 
klassifikationssystem är ett resultat av mänskliga beslut och således även influerat av 
vissa värderingar – inte en oproblematisk spegling av verkligheten. Utifrån 
Feyerabends kritik kan därför en användarorienterad klassifikation inte betraktas som 
lika dogmatisk som ett system som grundar sig på vetenskaps- och forskningsresultat, 
eftersom ett användarorienterat system tillåter andra verklighetsuppfattningar än den 
”vetenskapliga”. 
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5.4 Idealism 
 
Med likhet avses, som det tidigare nämnts, att dokumenten delar någon eller några 
egenskaper. I ett bibliografiskt klassifikationssystem är det oftast dokumentets ämne 
som är denna egenskap.122 Frågan om hur likhet mellan olika dokument avgörs ligger 
därför mycket nära problemet med att avgöra ett dokuments ämne. Även när det 
gäller vad som betraktas som ett dokuments ämne, beror detta till stor del på vilket 
epistemologiskt synsätt som ligger bakom.123 Enligt idealismen är ett ämne det 
samma som en idé. Ämnen betraktas som idéer mot bakgrund av att idealismen anser 
att all kunskap existerar i vårt medvetande och inte är en avspegling av den fysiska 
omvärlden. Idealismen betraktar ämnen som idéer antingen i en objektiv eller i en 
subjektiv bemärkelse, och detta kapitel beskriver i det närmaste hur den objektiva 
respektive den subjektiva idealismen visar sig inom bibliografisk klassifikation. 
Synsätten får nämligen vitt skilda uttryck inom klassifikation.   
 
 

5.4.1 Objektiv idealism 
 
I kapitel 3.1.2 beskrevs den objektiva idealismens föreställning om verkligheten. 
Enligt denna uppfattning finns det en högre andlig värld som är evig och fullkomlig. 
Den existerar före och oberoende av människan. Mot bakgrund av denna föreställning 
betraktar den objektiva idealismen ett ämne som en abstrakt fysisk eller mental enhet 
(en idé) som existerar i sig själv. Den objektiva idealismen innefattar således 
föreställningen om att generella begrepp representerar någonting universellt, som 
existerar dels utanför och oberoende av det mänskliga medvetandet, dels före och 
oberoende av de fysiska tingen. 124  
 
Objektiv idealism inom klassifikation får följande konsekvenser: konkreta dokument 
betraktas som om de delar idéer med vissa ämnen. Ämnena i ett klassifikationssystem 
representerar idéer som existerar utanför det mänskliga medvetandet. Dessa idéer och 
ämnen föregår även de individuella uttrycken av idéerna som finns i de olika 
dokumenten. Ämnen (och de idéer som de representerar) betraktas därför som 
inneboende egenskaper hos dokumenten. 125  
 
Idéerna som finns i dokumenten och som representeras av ämnena är objektiva, 
abstrakta kategorier. Därför kommer olika personer vid en ämnesanalys av ett 
dokument att komma fram till samma ämne. Kravet på konsistens inom klassifikation 
kan således ses som ett uttryck för tron på att det finns idéer och ämnen som är 
inneboende egenskaper hos dokumenten, det vill säga ett uttryck för en objektiv 
idealism. Olika personer kommer – förutsatt att de utfört en korrekt ämnesanalys – att 
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komma fram till samma ämne för ett givet dokument. Dokumentens ämnen är enligt 
den objektiva idealismen något som kan fastställas på objektiva grunder.126 
 
Birger Hjørland försöker i boken Emnerepresæsentation og informationssøgning 
påvisa att Ranganathans klassifikationssystem och klassifikationsteori kan tolkas som 
ett uttryck för en objektiv idealism. Ett viktigt kännetecken för den objektiva 
idealismen är uppfattningen att kunskap, begrepp, idéer, kategorier och 
kunskapsformer är för all framtid fixerade och oföränderliga. Den objektiva 
idealismen uppfattar ett begrepp som en abstrakt idé som existerar i sig själv. De 
konkreta tingen är en del av den abstrakta idén och representerar den med hjälp av 
begrepp.127  
 
Ranganathans berömda klassifikationssystem Colon Classification utvecklades mot 
bakgrund av Ranganathans egen klassifikationsteori. Han hade föreställningen att ett 
ämne var det samma som en idé. I Ranganathans klassifikationssystem görs detta 
explicit. En av Ranganathans studenter formulerar det på följande vis: ”A subject is 
an organized and systemized body of ideas. It may consist of one idea or a 
combination of several.”128 Den bemärkelse i vilken Ranganathan använder begreppet 
”idé” bygger på en tradition som går tillbaka till Platon. Enligt denna tradition 
uppfattas idé som någonting objektivt som existerar utanför och är en förutsättning 
för den subjektiva betydelsen. 129 Detta är följaktligen ett uttryck för en objektiv 
idealism. Hjørland påpekar att Ranganathans system visserligen inte explicit bygger 
på Platon eller andra objektiva idealister, men att hans system vid en närmare analys 
uppvisar influenser av en objektiv idealism.130  
 
Enligt den objektiva idealismen är begrepp objektiva idéer som är oberoende av den 
fysiska verkligheten. Till exempel existerar begreppet ”röd” oberoende av konkreta 
röda föremål i den fysiska verkligheten. 131 Detta får i Ranganathans system 
konsekvensen att dokumentens ämnen betraktas som inneboende egenskaper i 
dokumenten. Eftersom idéerna som finns i dokumenten existerar oberoende av 
människan, ger den objektiva idealismen även upphov till uppfattningen att det bara 
existerar ett korrekt sätt att klassificera dokument på och att klassifikation av 
dokument kan göras oberoende av den kontext i vilken klassifikationen ska 
användas.132 
 
Som jag beskrev ovan ser den objektiva idealismen ämnen som benämningar av 
universella idéer. Dessa idéer eller ämnen har universella eller fixerade egenskaper 
som kan analyseras en gång för alla i ett universellt system och brytas ner eller delas 
in i individuella facetter.133 Ranganathan hade föreställningen att ett ämne var en idé 
som kunde analyseras i sina beståndsdelar. Det rörde sig om en fixerad, neutral och 
för all framtid giltig analys som inte ansåg att begrepp och idéers betydelse kan 
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utvecklas under tid. I Ranganathans system bryts idéerna ner i mindre delar med hjälp 
av den så kallade PMEST-formeln, som innebär att dokumenten analyseras i sina 
beståndsdelar utifrån kategorierna Personality, Matter, Energy, Space och Time.134   
 
Ranganathan skapade ett klassifikationssystem och en ämnesteori där man med hjälp 
av några få grundelement eller byggstenar skulle kunna bygga alla möjliga ämnen. 
Hans system isolerar några principiellt eviga ”kunskapsatomer”, det vill säga 
PMEST-formeln, och ett antal procedurer för att kombinera dessa till sammansatta 
ämnen. Hans klassifikationssystem bygger på en kunskapssyn enligt vilken kunskap 
och vetande kan upplösas i principiellt oföränderliga element och facetter.135 
Systemet är av denna anledning influerat av en objektiv idealism. 
 
Även automatisk klassifikation stödjer sig mot en objektiv idealism eftersom 
automatisk klassifikation utgår från antagandet att ett dokuments yta, det vill säga de 
termer som ett dokument utgörs av, döljer en ämneskategori (en idé) som kan avslöjas 
genom att analysera dokumentets ”yta”. Automatisk klassifikation bygger således på 
föreställningen att ett dokument har permanenta inneboende egenskaper, som 
kommer till uttryck i dess terminologi. Även detta är således ett uttryck för en 
objektivt idealistisk epistemologi.136 

 

5.4.2 Subjektiv idealism 
 
Enligt Birger Hjørland har det kunskapsorganisatoriska fältet generellt sett utvecklats 
från en realistisk till en mer subjektivt idealistisk hållning under 1900-talets gång. 
Den subjektiva idealismens grundtanke är att medvetandet frambringar bilden av 
verkligheten och att verkligheten endast existerar i medvetandet. Den bibliografiska 
klassifikationen har under 1900-talet utvecklats i enlighet med användarorienterade 
och kognitiva synsätt, vilka representerar en subjektivt idealistisk hållning.137 
 
Den subjektiva idealismen betraktar ämnen som ett uttryck för föreställningar eller 
synsätt hos den enskilda individen. Detta får konsekvensen att ett 
klassifikationssystem inte kan reflektera något objektivt existerande utan måste 
anpassa sig till individuella användares subjektiva föreställningar om kunskap och 
ämnen. 138 Implikationen av den subjektiva idealismen är att det ofrånkomligen måste 
finnas skillnader mellan olika personers uppfattningar av vad som är ett dokuments 
ämne och vad som är likhet mellan dokument. En person kommer att klassificera en 
bok om bokhandlar under ämnet böcker, och en annan person kommer att klassificera 
samma bok under ämnet handel.139 Konsekvenserna av den subjektiva idealismen är 
således att olika personer vid en ämnesanalys kan komma fram till olika ämnen. 140 
Konsistens vid klassifikation är således varken önskvärt eller möjligt. 
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135 Hjørland (1993), s. 56 f 
136 Hjørland (1997), s. 40 
137 Hjørland (1997), s. 62 
138 Hjørland (1997), s. 62 
139 Hjørland (1997), s. 64 
140 Hjørland (1997), s. 61 
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En av de grundläggande principerna inom kunskapsorganisation är att klassifikation 
måste vila på den kunskap som de organiserade dokumenten innehåller.141 Enligt 
Hjørland existerar det inom den bibliografiska klassifikationen en användarorienterad 
(subjektiv) idealism som tenderar att förbise denna grundläggande princip. Hjørland 
exemplifierar de idealistiska tendenserna med ett utdrag ur en dansk lärobok inom 
biblioteks- och informationsvetenskap:  
 

The relativist and pragmatic trend has caused that most people today would argue that 
knowledge is subjective and that different people in different times would perceive the 
world differently.142 [min kursivering]  

 
Författarna till den danska lärobokstexten drar slutsatsen att eftersom kunskap är 
subjektiv (ett uttryck för den subjektiva idealismen) behöver inte dokumentens 
påstådda kunskapsinnehåll tas i beaktande vid klassifikation. Det kan inte existera 
några objektivt giltiga vetenskapliga grunder att klassificera dokument på och därför 
är bibliotekariens egna instinktiva uppfattning om hur dokument ska ordnas, 
tillräcklig för att utgöra grunden för ett klassifikationssystem.143  
 

?  
 
Detta avsnitt har visat att idealistisk epistemologi återfinns inom klassifikation i två 
olika former: subjektiv och objektiv idealism. Båda synsätten betraktar ämnen som 
idéer. Subjektiv idealism ser alla klassifikationssystem som subjektiva, vilket får 
konsekvensen att konsistens vid klassifikation varken är möjligt eller önskvärt. 
Objektiv idealism ser ämnen som objektiva, abstrakta kategorier och ger upphov till 
klassifikationssystem med fixerade, oföränderliga kategorier som i Colon 
Classification. Konsistens är enligt denna epistemologi en indikation på att 
klassifikationen är objektivt och korrekt utförd. 
 
 

5.4.3 Idealism inom klassifikation – tolkat utifrån Feyerabends 
anarkistiska teori 

 
Feyerabends texter har ibland använts som försvar för en subjektiv idealism.144 Hans 
texter uppvisar inte en lika starkt kritik mot den subjektivt idealistiska epistemologin, 
som mot övriga epistemologiska positioner. Det är dock viktigt att påpeka att även 
om inte Feyerabend kritiserar den subjektiva idealismen som enskild epistemologisk 
position i så stor utsträckning så vänder han sig starkt mot föreställningen att en 
enskild epistemologi eller teori om kunskapen, ensam kan leda till kunskapens 
utveckling.  
 

                                                 
141 Hjørland, Birger (2004). Arguments for a philosophical realism in library and information science. 
Library Trends, vol. 52, nr 3, s. 499  
142 Hjørland (2004), s. 499 f 
143 Hjørland (2004), s. 500 
144 Brante, s. xi 
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Feyerabend vänder sig dock starkt mot den objektiva idealismen när han skriver att:” 
concepts (…)  cannot be ’pure’, they must be suffused with percepts before they can 
be used for ordering anything. Neither concepts nor sensations can first exist 
separately, then combine and in combining, form knowledge.”145 I citatet framgår det 
tydligt att Feyerabend inte betraktar begrepp som någon abstrakt enhet. Feyerabend 
uppfattar istället begrepp som aspekter av den fysiska verkligheten som är anpassade 
till de omständigheter som de verkar inom och som förändras i enlighet med dessa 
omständigheter.146 Detta innebär en kritik av de klassifikationssystem som bygger på 
objektivt idealistiska föreställningar om oföränderliga kategorier och begrepp, som 
till exempel Ranganathans Colon Classification.  
 

5.5 Pragmatism 
 
Cherry trees will be differently grouped by woodworkers, orchardists, artists, scientists 
and merry-makers. To the execution of different purposes different ways of acting and 
reacting on the part of trees are important. Each classification may be equally sound 
when the difference of ends is borne in mind.147 

 
Ovanstående citat om klassifikation är taget från en av pragmatismens 
förgrundsgestalter, John Dewey. När det gäller klassifikation finner man den 
kunskapsfilosofiska pragmatismen inom de klassifikationssystem som görs på basis 
av mål och konsekvenser. Och den förekommer generellt i system där uppdelningen 
görs på basis av kunskapens tillstånd och utveckling.  
 
Hjørland menar att den pragmatiska klassifikationen också kan benämnas kritisk eller 
politisk klassifikation. Och det kan därför vid första anblicken förefalla som om 
pragmatismen stod i konflikt med traditionella vetenskapliga normer, till exempel de 
”objektiva” och ”neutrala” metoder som empirismen och rationalismen använder sig 
av. Men den pragmatiska epistemologin inom kunskapsorganisation står inte i 
motsatsförhållande vare sig till empirismen eller till rationalismen. Pragmatismen 
vänder sig inte mot användandet av vare sig sinneserfarenheten eller förnuftet som 
kriterier för kunskap. Snarare hävdar pragmatismen att de slutgiltiga kriterierna för 
sanning och kunskap måste baseras på mänskliga mål och aktiviteter. Av denna 
anledning betraktar pragmatismen klassifikation och klassifikationsteori som något 
vars utseende bestäms av dess kommande användning och som ett medel för 
mänskliga mål.148  
 
Hjørland tar den feministiska forskningen som exempel på en vetenskap som har ett 
specifikt mål i åtanke för sin verksamhet: jämställdhet. Som jag tidigare nämnt kan 
klassifikation beskrivas som den praktik genom vilken man grupperar dokument på 
basis av någon likhet. I ett klassifikationssystem för feministisk litteratur kan likhet 
mellan klasser och dokument vara en likhet i funktion som ställs i relation till detta 
specifika mål. 149 Även inom de marxistiska klassifikationssystemen, till exempel 
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inom BBK, är den pragmatiska kunskapsfilosofin märkbar.150 Skillnaden ligger i att 
det slutgiltiga målet för verksamheten i det här fallet är upplösandet av klassamhället, 
men klassifikationen görs även här mot bakgrund av vissa mål och syften. 
 
Men även de stora, universella klassifikationssystemen kan vara byggda på 
pragmatiska grunder. Richard Smiraglia hävdar i artikeln ”The progress of theory in 
knowledge organization” att Melville Deweys klassifikationssystem Dewey Decimal 
Classification (DDC) skapades som ett mycket pragmatiskt verktyg. Dewey är enligt 
Richard Smiraglia en av de individer vars influenser orsakade en spridning av 
pragmatiska verktyg för organiserandet av bibliotekens samlingar.151 Inflytandet från 
Deweys system har varit stort och de principer som utvecklades där kan ännu idag 
skönjas i moderna klassifikationssystems struktur. Systemet skapades, enligt 
Smiraglia, utifrån en medveten strategi för att utveckla pragmatiska 
återfinningssystem. Målet som fanns i åtanke när det gäller DDC var nyttovärdet för 
offentligheten och användarens bekvämlighet. Tidigare hade aspekter som 
samlingens innehåll eller underlättande för klassifikatören även varit betydande för 
klassifikationssystemens utseende.152  
 
Något som ofta betraktas som en självklarhet och en oproblematisk företeelse inom 
biblioteks- och informationsvetenskap är att klassificera ett dokument olika inom 
olika ämnen eller discipliner. Dewey Decimal Classification är ett bra exempel på 
detta. Systemets skapare Melville Dewey skriver följande angående denna fråga:  

 
A work on water may be classed with many disciplines, such as metaphysics, religion, 
economics, commerce, physics, chemistry, geology, oceanography, meteorology, and 
history. No other feature of the DDC is more basic than this: that it scatters subjects by 
discipline.153  

 
Den princip som Dewey beskriver är mycket betydelsefull ur ett kunskapsteoretiskt 
perspektiv. Om ett dokuments ämne uttrycks i termer av en viss disciplin tydliggörs 
dokumentets relevans för denna disciplin eller för det specifika arbetsområdet.154 
Eftersom man på detta vis fokuserar på den praktiska användningen och nyttan av 
klassifikationen är det ett uttryck för en pragmatisk epistemologi. 
 
Ett annat sätt att definiera pragmatisk klassifikation på är att det är klassifikation som 
görs mot bakgrund av den kontext som klassifikationen ska användas inom. Hjørland 
betraktar pragmatisk klassifikation som en motsats till vad han kallar för 
”innehållsbaserad” klassificering av dokument. Enligt det pragmatiska sättet att 
betrakta klassifikation på varierar tolkningarna av vad som är ett dokuments innehåll 
beroende på vilken kontext som dokumentet används inom. 155  Den pragmatiska 
klassifikationen däremot är inte i första hand innehållsbaserad utan kontextbaserad. 
En kontextbaserad klassifikation utgår från det specifika användningsområde som 
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klassifikationen skall användas inom, och det syfte som klassifikationen ska tjäna 
där.156 
 
För de universella klassifikationssystemen uppstår dock vissa problem med den av 
pragmatismen förespråkade kontextbaserade klassifikationen. Enligt detta synsätt bör 
ett dokument klassificeras enligt alla möjliga användningsområden som dokumentet 
kan tänkas ha. Om man föreställer sig att ett givet dokument skall klassificeras i 
förhållande till alla sina användningsmöjligheter, ger detta upphov till en orimlig 
mängd dubbelklassificeringar för ett och samma dokument.157 Detta är inget problem 
så länge man talar om speciella klassifikationssystem som enbart skapas i syfte att 
användas inom en viss kontext eller för ett specifikt användningsområde, eftersom 
klassifikationen då begränsar sig till ett användningsområde för varje dokument.  
 
Visserligen kan även de universella klassifikationssystemen utvärderas och 
konstrueras mot bakgrund av sin användningskontext och sitt nyttovärde, men ett 
universellt klassifikationssystem kan omöjligt innehålla en klassifikation mot basis av 
alla möjliga användningsområden för alla möjliga dokument. Detta innebär 
ofrånkomligen att man måste kompromissa mellan alla de möjliga användningarna av 
dokumenten i ett universellt klassifikationssystem. Av denna anledning talar det 
pragmatiska synsättet emot universella klassifikationssystem. De kan enligt den 
pragmatiska epistemologin aldrig vara lika ”objektiva” som ett speciellt 
klassifikationssystem.158  
 
 

5.5.1 Modern pragmatism inom klassifikationsteori 
 
I artikeln ”The legacy of pragmatism: implications for knowledge organization in a 
pluralistic universe” tar Elin K. Jacob upp det faktum att den traditionella 
klassifikationsteorin blivit kritiserad från postmodernistiskt håll för att skapa scheman 
med fixerade strukturer av klasser och relationer mellan klasser. Enligt det 
postmodernistiska synsättet uppvisar den traditionella klassifikationen, ett givet 
kunskapstillstånd vid en given tidpunkt, det vill säga den tidpunkt då schemat 
skapades. Traditionell klassifikation syftar enligt postmodernismen till att kontrollera 
verkligheten genom att etablera universella standarder för representation. 
Klassifikation blir enligt detta synsätt ett försök att eliminera tvetydigheter genom att 
konstruera en överensstämmande och till synes objektiv presentation av verkligheten. 
Detta görs enligt postmodernismen genom att frysa kunskapen så som den ser ut i en 
viss tidpunkt i historien. 159  
 

                                                 
156 Denna form av pragmatism är besläktad med den tidigare beskrivna subjektiva idealismen, där 
användarens preferenser ligger till grund för ämnesanalysen och klassificeringen av dokumenten, se till 
exempel Hjørland (1993), s 100 
157 Hjørland (1993), s. 101 
158 Hjørland (1997), s. 82 
159 Jacob, Elin K (2000). The legacy of pragmatism: implications for knowledge organization in a 
pluralistic universe. Ingår i Dynamism and stability in knowledge organization. Proceedings of the 
sixth international ISKO conference 10-13 July 2000, Toronto, Canada. Clare Begthol, Lynne C. 
Howarth, Nancy J. Williamson, ed. Würzburg: Ergon Verlag, s. 19 
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Jacob försöker sedan visa hur pragmatismen kan vara en väg med vilken man kan 
överbrygga dessa epistemologiska problem inom klassifikation som 
postmodernismen uppmärksammat. Pragmatismen har, enligt Jacob, stora likheter 
med den postmodernistiska kritiken. Precis som postmodernismen vänder sig 
pragmatismen mot uppfattningen att det finns en universellt övergripande struktur av 
verkligheten och menar istället att det finns en komplex mångfald av samexisterande 
universum eller verklighetsbilder, som ständigt formar och omformar sig själva. 
Pragmatismen hävdar att det inte finns någon absolut verklighet och heller ingen 
absolut kunskap eller sanning. (Dock utesluter inte pragmatismen möjligheten till 
kunskap som sådan.)160 
 
Det pluralistiska temat är enligt Jacob en annan aspekt som förenar postmodernismen 
med pragmatismen. Enligt pragmatismen är världen befolkad av en mängd olika 
kulturella traditioner, ideologiska perspektiv och sociopolitiska organisationer. Men 
enligt Jacob leder dock inte pluralismen till någon extrem form av relativism, som 
postmodernismen kritiserats för. Den pragmatiska pluralismen innebär, enligt Jacob, 
att man avvisar de antaganden om universalitet som ligger till grund för traditionella 
klassifikationsscheman. Detta med anledning av att uppfattningen om en enda 
universell struktur av verkligheten inte kan innefatta de skillnader i sociala, kulturella 
och historiska erfarenheter som producerar en mångfald av språk och ”verkligheter”. 
Det pragmatiska antagandet att det inte existerar absolut kunskap innebär dock inte ett 
förnekande av möjligheten till kunskap. Snarare lyfter detta synsätt fram kunskapens 
inneboende mångsidighet och pluralitet.161  
 
Det pragmatiska antagandet att verkligheten består av en mångfald av 
kunskapsstrukturer och motstridiga organisationsmönster leder oss, enligt Jacob, till 
att förkasta den traditionella uppfattningen av representativa strukturer som fixerade 
och förutbestämda hierarkier av relationer mellan klasser.162 Således leder ett 
pragmatiskt synsätt i förlängningen till att förkasta sådana universella strukturer som 
till exempel det stora klassifikationssystemet DDC bygger på.  
 
Jens-Erik Mai kommer i sin artikel ”Likeness: a pragmatic approach” fram till 
liknande slutsatser som Jacob. Även här används pragmatismen som ett sätt att lösa 
vissa epistemologiska problem. I det här fallet gäller det svårigheten med att avgöra 
vad som ska betraktas som likhet inom klassifikationsteori. Klassifikation beskrivs 
ofta som den praktik genom vilken man grupperar dokument i klasser på basis av 
någon likhet. Med likhet avses då att de delar en eller flera egenskaper. I ett 
bibliografiskt klassifikationssystem är denna egenskap oftast dokumentets ämne. Mai 
har dock den pragmatiska uppfattningen att dokument egentligen inte har något givet 
ämne, utan att de därför bör ges en ämnesbeteckning beroende på hur dokumentet 
används och i vilken kontext det förekommer.163   
 
Mai menar att texten/dokumentet inte har en objektiv betydelse eller ett objektivt 
”ämne”. Det är läsaren själv som skapar betydelsen av texten. Enligt Mais 
pragmatiska synsätt är det klassifikatörens uppgift, inte att extrahera det objektiva 
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ämne som ligger inbäddat i texten, utan att skapa ett ämne och att uttrycka denna 
tolkning i ett klassifikationssystem. Mai menar, utifrån sin pragmatiska ståndpunkt, 
att denna tolkning bör göras utifrån den kontext som de potentiella användarna 
befinner sig inom.164 
 

?  
 
Detta avsnitt om pragmatism har visat att pragmatismen inom klassifikation kan ge 
upphov till stora universella system som DDC. Men genom att hänvisa till mål, syften 
och användarnas kontext, propageras det i pragmatismens namn samtidigt för ett 
upplösande av sådana universella strukturer, samt mot föreställningen om en objektiv 
betydelse hos texten. Idag används även pragmatismen inom klassifikation och 
klassifikationsteori för att överbrygga moderna epistemologiska problem.  
 

5.5.2 Pragmatism inom klassifikation – tolkat utifrån Feyerabends 
anarkistiska teori 

 
I Mot Metodtvånget ställer Feyerabend frågan om hur vetenskapen skall användas i 
ett modernt samhälle. Hans svar blir att samhället med nödvändighet kommer att 
använda vetenskap och forskning – produktionen av kunskap – på ett sätt som 
överensstämmer med samhällets värderingar och mål.165 Det kan vid första anblicken 
förefalla som om Feyerabend förespråkar en pragmatisk epistemologi när han pekar 
på att kunskapen är en produkt av samhälleliga mål. Men den princip som Feyerabend 
förespråkar är relativistisk snarare än pragmatisk. (Jag kommer att beskriva 
Feyerabends relativism utförligare i kapitel 6.2.) Att vetenskapen och 
kunskapsproduktionen är knutna till samhälleliga mål och värderingar är ett uttryck 
för Feyerabends teori om att all vetenskap och sann kunskap är en del av en specifik 
social, kulturell och politisk tradition. 
 
Feyerabends kritik av den pragmatiska epistemologin och dess vetenskapssyn är att 
pragmatismen följer en bestämd väg inom forskningen, inte för att den betraktas som 
innehållsmässigt perfekt utan därför att man vill se vart den leder. Feyerabend skriver 
om pragmatismen att den är fruktbar endast om de traditioner som forskningen ingår i 
och de händelseförlopp som ska analyseras uppfattas som tillfälliga och inte som 
bestående komponenter. För att pragmatismen ska fungera måste man ha perspektiv 
på de egna idéerna och se dem som delar av en föränderlig och kanske absurd 
tradition. Feyerabend hävdar vidare att detta är mycket svårt och att få individer 
besitter denna förmåga.166 I det pragmatiska klassifikationssystemet BBK betraktas 
till exempel de kommunistiska idéerna knappast som delar av en föränderlig och 
absurd tradition.  
 
Vad Feyerabend menar är att pragmatismens förhållande till vetenskap och kunskap 
inte är mindre politiskt, socialt eller kulturellt betingat än andra epistemologiska 
föresatser. Och att frågan om vem som bestämmer vad som ska betraktas som mål 
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och syften inte är den oproblematiska företeelse som pragmatismen framställer det 
som.  
  
Klassifikation på pragmatiska principer kan visserligen innebära att föreställningen 
om texters eller dokuments evigt ”objektiva” innehåll eller betydelse raseras. Men 
risken är att man genom ett pragmatiskt förhållande till klassifikation – ett ensidigt 
betraktande av de syften och mål som klassifikationen görs mot bakgrund av – låser 
sig fast vid dessa syften, värderingar och mål, vilka ofrånkomligen är politiskt 
influerade. 
 
Att pragmatismen kan användas dels för att skapa ett universellt 
klassifikationssystem, som i fallet med Deweys konstruerande av DDC, och dels för 
att kritisera själva möjligheten till att skapa universella klassifikationssystem, som 
Elin K. Jacob gör, kan bekräfta Feyerabends berömda tes om att ”allt är tillåtet” när 
man begränsar ett område till en viss epistemologisk position. Utifrån samma 
epistemologiska position inom samma ämnesområde kan två diametralt motsatta 
principer legitimeras. 
 

5.6 Positivism 
 
Inom den västerländska traditionen har biblioteken länge varit en metafor för ordning 
och rationalitet. Biblioteket, som institution, och dess klassifikationssystem, 
representerar en ordning där varje dokument har en bestämd plats och står i en på 
förhand given relation till alla övriga dokument eller ting. Enligt Gary Radford är 
detta ett uttryck för en positivistisk epistemologi. Radford tar Umberto Ecos berömda 
roman Rosens Namn (1983) till hjälp för att exemplifiera bibliotekens och 
klassifikationssystemens positivistiska karaktär. Eco beskriver i sin roman ett 
bibliotek som liknar en fästning och som är en plats av absolut ordning och 
rationalitet. Biblioteket representerar i sig själv såväl ett kunskapsuniversum, som 
sanning och moralisk ordning.167  
 
Enligt positivismen är det den moderna kunskapen som organiserar och 
systematiserar tillvaron. Radford menar att bibliotekets arbetsområde traditionellt sett 
uppfattats som skapandet och upprätthållandet av ordning. Det ideala biblioteket är ett 
bibliotek där ordningen aldrig störs. Ordning är målet i sig.168 Biblioteksanvändaren, 
å andra sidan, är ett hot mot den ordning och fullkomlighet som är bibliotekets 
positivistiska mål eftersom när man tillåter texter att cirkulera så skapar man även 
oordning. Radford menar vidare att för en användare av biblioteket kan blotta antalet 
av böcker som biblioteket tillhandahåller vara avskräckande, men att ett ännu större 
problem är hur man ska navigera mellan och omkring dessa texter för att finna det 
man söker. Användaren måste delta direkt i bibliotekets rationalitet och underkasta 
sig dess version av tingens ordning, det vill säga dess klassifikationssystem, innan 
användaren kan finna det hon/han söker. 169 
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Det är klassifikationssystemen som är det medel med vilka man försöker navigera i 
denna kunskapsmassa. Men Radford menar att klassifikationssystem ofta är skapade 
utifrån ett positivistiskt förhållningssätt till kunskap och ordning vilket kan vara 
problematiskt för dem som använder bibliotekets system. Klassifikationssystemens 
skapare hävdar ofta att deras system är designade utifrån målet att skapa tillgång till 
texterna. Men om man betraktar detta mot bakgrund av den spänning som finns 
mellan bibliotekets målsättningar att dels upprätthålla ordningen och dels 
tillhandahålla god service, så kan klassifikationssystemen uppfattas som ett hinder 
som försvårar tillgängligheten av dokumenten och en god service.170 Det finns således 
en spänning mellan bibliotekens klassifikationssystem och tillhandahållandet av god 
service som har sin grund i positivistiskt utformade system.  
 
Sökandet efter generella strukturer är enligt Radford ett annat uttryck för den 
positivistiska epistemologin inom klassifikation. Enligt positivismen så uppstår 
kunskap genom att man upptäcker ”sanningar” om en händelse i världen, och genom 
att förstå händelsernas relation till andra företeelser. Alla händelser tolkas och förstås 
enligt en form av underliggande struktur som inte är direkt observerbar.171 Precis som 
den positivistiska vetenskapen försöker inordna unika observationer av naturen i ett 
klassifikationssystem baserat på ett antal universella och generella principer, försöker 
biblioteket tvinga in en uppsättning unika texter i ett fullständigt konsekvent och 
oföränderligt system. Rationaliteten hos biblioteket och klassifikationssystemet liknar 
på många sätt den idealiserande beskrivningen av naturen inom positivismen. 172   
 
En av positivismens kännetecken är synen på kunskap som objektiv och säker.173 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap finner man ofta uppfattningen att 
kunskap, som återfinns i texter, utgör ett oberoende objekt som kan lagras, 
klassificeras och arrangeras på ett objektivt sätt.174 Klassifikation ses som ett försök 
att utforma generella och förutbestämda regler med vilka man bygger system som 
genererar effektiv och precis tillgång till objektiv kunskap.175 Även detta är enligt 
Radford ett uttryck för ett positivistiskt synsätt. 
 
Birger Hjørland och Karsten Nissen Pedersen är två andra forskare som behandlar 
positivismens föreställning om objektivitet i relation till klassifikation. En av 
positivismens grundläggande inställningar till kunskap är att den måste vara objektiv. 
Objektiv kunskap är enligt detta synsätt detsamma som kunskap som testats 
intersubjektivt. (Det vill säga att flera forskare måste kunna dra samma slutsatser 
utifrån ett flertal oberoende observationer.) Hjørland och Pedersen hävdar dock att 
enbart mycket triviala observationer kan delas av alla forskare. Om enbart det 
intersubjektivt mätbara är objektiv kunskap, innebär detta synsätt för klassifikation, 
att vi måste basera klassifikation på triviala beskrivningar av verkligheten. 176  
 

                                                 
170 Radford (1998), s. 620 
171 Radford (1998), s. 620 
172 Radford (1998), s. 617 f 
173 Gustavsson, s. 46 
174 Radford, Gary (1992). Positivism, Foucault and the fantasia of the library: conceptions of 
knowledge and the modern library experience. Library Quarterly, vol. 62, nr 4, s. 410 
175 Radford (1992), s. 413 
176 Hjørland, Birger & Pedersen, Karsten Nissen (2005). A substantive theory of classification for 
information retrieval. Journal of Documentation , vol. 61, nr 5, s. 586 
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5.6.1 Logisk positivism 
 
John Budd menar att forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap från 
början uppstod som en motreaktion på föreställningen om biblioteksarbete som ett 
mekaniskt arbete. Och när forskningen kom igång på 1920-talet, var det mot 
bakgrund av den logiska positivismen. 177 Som jag ska visa i detta kapitel har den 
logiska positivismen visat sig vara stark just inom klassifikationsforskningen.   
 
I kapitel 3.1.4 beskrevs den logiska positivismen, och att man inom denna 
epistemologiska inriktning betonade språket som ett medel att avbilda verkligheten 
objektivt. Elaine Svenonius menar att den logiska positivismens föreställning om att 
en term måste referera till en objektiv verklighet ligger till grund för 
klassifikationsscheman som påstår sig representera världen på ett objektivt sätt. 
Svenonius menar vidare att det sätt på vilket vi betraktar klassifikation är en utkomst 
av den logiska positivismens teori där språket ses som en exakt logik som avbildar 
verkligheten direkt genom att referera till en objektiv verklighet. Detta beror, enligt 
Svenonius, på att de substantiv som utgör en stor del av språket, i själva verket är 
namn på kategorier. De kategorier som förekommer inom klassifikationssystem 
uppfattas som om de refererar till något som är objektivt verkligt.  
Termernas/kategoriernas betydelse är således relativt fixerad och oföränderlig, och 
därför kan de fungera som ett formellt, logiskt språk. Utifrån det logisktpositivistiska 
synsättet är klassifikation såväl en form av logiskt kalkylerande, som en direkt 
avbildning av verkligheten. 178   
 
Svenonius hävdar dock att den logiska positivismen har influerat den bibliografiska 
klassifikationen även på andra sätt. I kapitlet om logisk positivism beskrevs att man 
inom denna epistemologi ansåg att allt mänskligt handlande och beteende var 
iakttagbara mätbara storheter och att vetenskapen enbart borde bygga på sådana 
observationer. Man framställde krav på kvantifierbarhet mot bakgrund av 
föreställningen om det mätbaras objektivitet.  
 
Genom det logiskpositivistiska begreppet operationalism, som innebär att ett begrepp 
likställs med en uppsättning funktioner eller relationer, möjliggörs mätbarhet inom 
klassifikation. Ett begrepp blir mätbart genom att betrakta det som en variabel av 
värden, det vill säga kvantifiera begreppet. Svenonius använder Eddingtons 
illustrerande exempel om elefanten som halkar nedför en backe med blött gräs för att 
visa hur operationella definitioner är praktiska. Vi betraktar först massan av den 
halkande elefanten. Å ena sidan kan massan betraktas som en punkt på en skala: pilen 
på vågen indikerar att elefanten väger två ton. Men vad som är mer produktivt är att 
betrakta massan som en punkt där flera olika variabler möts – detta gör det möjligt att 
relatera de två tonen elefant till andra punkter, det vill säga till andra värden på andra 
skalor/variabler, i det här fallet fart och friktion. 179   
 
Fördelen med operationella definitioner är alltså att de möjliggör såväl kvantifiering 
som generaliseringar om relationerna mellan olika begrepp. En sådan relation är till 
                                                 
177 Budd, s. 104 
178 Svenonius (1991), s. 7 
179 Svenonius, Elaine (2004). The epistemological foundations of knowledge representations. Library 
Trends, vol. 52, nr 3, s. 572 
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exempel förhållandet mellan friktion och fart: om friktionen minskar så ökar farten 
och omvänt. Svenonius menar att denna typ av operationella definitioner är mycket 
vanliga och integrerade i moderna vetenskapliga metoder. Det var dock inte förrän 
under senare hälften av 50-talet som operationella definitioner introducerades inom 
klassifikationsforskningen.     
 
Det var de berömda Cranfield-experimenten180 som blev de första storskaliga 
försöken att finna objektiva kriterier för bedömningen av klassifikationssystems 
effektivitet. Tidigare hade sådana bedömningar varit baserade på opinionsmätningar 
och mycket spekulativa.181 Det logiskpositivistiska draget bakom Cranfield-
experimenten var de operationella definitionerna av användarnas uppskattning av 
klassifikationssystemen med hjälp av termerna precision och recall. Hur nöjda 
användarna var med klassifikationssystemet döptes om till ”retrieval effectiveness”,  
vilket var såväl något mätbart, som en manipulerbar variabel i matematiskt 
formulerade generaliseringar. Detta möjliggjorde utvärderingen av 
klassifikationssystem i termer av mätbar användartillfredsställelse.182 Det rör sig 
alltså om en kvantifiering av klassifikationssystems prestanda. Kvantitativa metoder 
tenderar att prioritera statistika metoder, och de kvantitativa metoderna är relaterade 
till den positivistiska epistemologin. 183 Den logiska positivismens inflytande och 
kvantifieringen som följt därpå har alltså gjort sig synlig i utvärderingen av 
klassifikationssystem, och har i förlängningen påverkat klassifikationssystemens 
utseende.184 
 
Det finns dock mer tydliga exempel på hur den logiska positivismen kommer till 
uttryck i klassifikationssystem. Enligt den logiska positivismen är ju de enda 
meningsfulla uttalanden de vetenskapliga. Hjørland och Albrechtsen menar att det är 
denna tankegång som ligger bakom uppdelningen av fiktion och icke-fiktion inom 
klassifikationssystemen. 185 Distinktionen mellan fiktion och icke-fiktion indikerar att 
vissa typer av kunskap är mindre användbara för kunskapsutveckling än andra.186 
Hjørland och Albrechtsen hävdar att den distinktion som i de flesta 
klassifikationssystem görs mellan fiktion och icke-fiktion är således ett uttryck för en 
logisk-positivistisk epistemologi. 
 
                                                 
180 Cranfieldprojektet är ett mycket berömt projekt inom biblioteks- och informationsvetenskap som 
startades 1957. Det var en kvantitativ evaluering av indexeringsspråk som grundade sig på de nyligen 
utvecklade måtten precision och recall. Recall är ett mått på hur många av databasens relevanta 
dokument som återvinns och det  definieras som antalet relevanta återvunna dokument dividerat med 
det totala antalet relevanta dokument uttryckt i procent. Precision är ett mått på hur stor del av de 
återvunna dokumenten som är relevanta och det definieras som antalet relevanta återvunna dokument 
dividerat med det totala antalet återvunna dokument uttryckt i procent. Cranfield -experimenten 
beskrivs ofta som en utvärdering av indexeringsmetoder. Termen indexering används dock även för att 
beskriva all ämnesmässig bearbetning av ett dokument. Indexering och klassifikation är två starkt 
besläktade verksamheter, skillnaden är att man inom indexering använder ord och inom klassifikation 
använder koder. Men båda företeelsernas syfte är detsamma: att möjliggöra återfinnande av dokument 
genom ämn esbeskrivning, se till exempel Cleveland, Donald B. & Cleveland, Ana D (1990). 
Introduction to indexing and abstracting. Englewood: Libraries Unlimited, s. 7, 17 
181 Svenonius (1991), s. 8 
182 Svenonius (1991), s. 9 
183 Hjørland (1997), s. 116 
184 Svenonius (1991), s. 9 
185 Hjørland & Albrechtsen, s. 135 
186 Hjørland & Albrechtsen, s. 136 
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?  
 
I detta avsnitt har det visats att en positivistisk epistemologi inom klassifikation kan 
ge upphov till ett ordnande och strukturerande av kunskap i klassifikationssystem där 
ordningen blir målet i sig – inte användbarheten. Det kan även ge upphov till att 
klassifikationssystem betraktas som refererande till en objektiv verklighet via ett 
logiskt, analyserbart språk, såväl som en kvantifiering av klassifikationsbegrepp och 
mätbara definitioner av klassifikationssystems prestanda. 
 

5.6.2 Positivism inom klassifikation – tolkat utifrån Feyerabends 
anarkistiska teori 

 
Feyerabends resonemang om positivismens olämplighet som epistemologisk princip 
emanerar ur kritiken av såväl empirismen som föreställningen om att det existerar 
objektiva och neutrala observationer.187 Feyerabend kritiserar starkt positivismens 
föreställning om objektivitet. Han menar att föreställningen eller idén om objektivitet 
är mycket äldre än vetenskapen, och dessutom oberoende av vetenskapen.  
Feyerabend försöker bevisa sin tes genom historiska argument när han hävdar att 
föreställningen om objektivitet uppstod varje gång som en nation eller civilisation 
betraktade sitt eget sätt att leva som universella (fysiska eller moraliska) lagar. Detta 
blev som mest påtagligt när olika kulturer med olika objektiva synsätt konfronterade 
varandra.188  Den gamla föreställningen om objektiva sanningar som var oberoende 
av traditioner ställdes inför problemet med kulturell variation och ersattes med den 
inte lika gamla föreställningen om att det finns ett objektivt sätt att uppnå 
kunskap/sanning på som är oberoende av traditioner.189 
 
Enligt Feyerabend finns det dock stora problem även med den nya föreställningen om 
objektivitet. Genom att hävda att det finns ett givet sätt att uppnå sanning/kunskap – 
det vill säga att det existerar objektiv kunskap – så försöker man överbrygga kulturell 
variation. Men enligt Feyerabend är den så kallade ”objektiva” kunskapen eller 
sanningen beroende av kulturell eller traditionell förankring och kan inte frikopplas 
från denna. Det är lika problematiskt som att hävda att det finns ett korrekt sätt att 
förstå världen på.190 Den nya föreställningen om objektivitet har enligt Feyerabend 
använts, inte bara till att skapa ny kunskap utan även till att legitimera redan 
existerande information.  
 
Detta får konsekvensen att det inte kan existera ett klassifikationssystem vars 
kategorier är objektivt fastställda. Den logisk-positivistiska föreställningen om det 
mätbaras objektivitet ses utifrån Feyerabends resonemang som ett sätt att överbrygga 
kulturell variation genom att hävda ett korrekt sätt att uppnå kunskap på. Men kravet 
på kvantifierbarhet kan inte frikopplas från den tradition som det uppstått och verkat 
i. Det är en kulturellt betingad produkt. 
 

                                                 
187 Brante, s. viii 
188 Preston, s. 5 
189 Preston, s. 8 
190 Preston, s. 9 
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Termerna precision och recall som skapades för att utvärdera klassifikationssystem på 
kvantitativ väg är således en kulturellt betingad procedur för att avgöra vad som är 
objektivt och vetenskapligt sant. De system som byggs utifrån dessa kriterier kan 
knappast sägas vara de ”objektiva” sätt att organisera kunskap på som de utger sig för 
att vara.  Inte heller kan man legitimera distinktionen mellan fiktion och icke-fiktion, 
vilken görs mot bakgrund av att den ena formen av vetande är ”objektivt sann” och 
den andra grundad på subjektivitet och spekulation, om det inte existerar objektiva 
sanningar. 
 

6. Epistemologi och klassifikation: anarkistiska möjligheter 

6.1 Pluralism 
 
I detta kapitel utförs den huvudsakliga analysen av hur Feyerabends teorier kan öka 
vår förståelse för bibliografisk klassifikation och hur epistemologin inom 
bibliografisk klassifikation kan förbättras. Här behandlas Feyerabends pluralistiska, 
relativistiska och demokratiska principer. Feyerabend försöker genom dessa principer 
förnya vetenskapens förhållande till epistemologi. Det är ett alternativt 
förhållningssätt till epistemologi vilket jag även relaterar till bibliografisk 
klassifikation. 
 
Feyerabend betraktar som bekant de i uppsatsen behandlade vetenskaps- och 
kunskapsteorierna som ideologier. De är dimridåer som avskärmar vetenskapen från 
andra samhällsaktiviteter och ger den en autonomi som den inte förtjänar.191 
Feyerabend kritiserar empirismen och rationalismen som epistemologier till den grad 
att han öppnar upp för andra vetenskaps- och kunskapsteorier.192 Men Feyerabend går 
inte att placera inom någon klassisk epistemologisk position. Han har betecknats som 
såväl realist som idealist, men han vänder sig samtidigt mot all form av dogmatism 
och ensidigt tänkande. Det är mot bakgrund av denna vetenskaps- och kunskapskritik 
som Feyerabends pluralism bör betraktas.  
 
En av Feyerabends teser är att det finns en stor fara med ett kunskapssökande som 
görs på basis av en så kallad ”teoretisk monism”. Feyerabend beskriver begreppet 
teoretisk monism på följande vis: ”It enforces an unenlightened conformism, and 
speaks of truth; it leads to a deterioration of intellectual capabilities, of the power of 
imagination (…)”193 
 
Enligt John Preston, som skrivit förordet till Feyerabends bok Knowledge, Science 
and Relativism, är Feyerabend mycket flytande när det gäller att definiera vad exakt 
han menar med begreppet ”teoretisk monism”. Feyerabend beskriver även teoretisk 
monism som en tendens att begränsa antalet teorier inom en viss domän i syfte att 
inpränta en viss föreställning om verkligheten i vetenskapliga teorier.194   
 

                                                 
191 Brante, s. xiii 
192 Brante, s. xi 
193 Feyerabend (1999), s. 96 f 
194 Preston, s. 4 
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Feyerabend påpekar i Mot metodtvånget  att man inte bör låta vetenskapen begränsas 
av enbart ett epistemologiskt system. Han hävdar att ett komplext studieområde som 
innehåller överraskande och oförutserbara skeenden kräver komplexa metoder och 
går heller inte att analysera utifrån regler som uppställts på förhand och som inte tar 
hänsyn till historiens alltid föränderliga villkor. 195 Mot bakgrund av ovanstående 
påståenden av Feyerabend har jag valt att tolka Feyerabends begrepp ”teoretisk 
monism” även som ”epistemologisk monism”. 
 
Feyerabend menar att de vetenskapliga teorier eller epistemologiska principer som vi 
använder oss av influerar vårt språk, våra tankar och även våra sinnesförnimmelser. 
Utifrån detta resonemang drar Feyerabend slutsatsen att så länge vi använder enbart 
en epistemologisk teori i vårt förhållande till verkligheten och våra möjligheter att nå 
kunskap om den, kommer vi bli oförmögna att föreställa oss alternativa 
verklighetsuppfattningar eller alternativa sätt att uppnå kunskap.196  
 
Feyerabends metod för att förebygga epistemologisk och teoretisk monism är en form 
av pluralism. Feyerabend föreslår att man använder sig av en mångfald ömsesidigt 
oförenliga teorier, och använder dem mot varandra för att avslöja deras brister och 
begränsningar. I nedanstående citat beskriver Feyerabend sin syn på kunskapen och 
dess utveckling och gör samtidigt motstånd mot den positivistiska föreställningen om 
kunskapens ständiga ackumulerande mot ett idealiskt mål. 
 
Knowledge so conceived is not a process that converges towards an ideal view; it is an ever-increasing 
ocean of alternatives, each of them forcing the others into greater articulation, all of them contributing, 
via this process, to the development of mental faculties.197 
 
Feyerabend hävdar att man måste utveckla alternativ så att problem som redan blivit 
”lösta” genom en viss accepterad teori kan prövas igen på ett nytt sätt. Den 
pluralistiska metodens fördel ligger i att en sådan mångfald av epistemologiska 
positioner eller teorier tillåter en mycket skarpare kritik av accepterade idéer än de 
jämförelser som görs med en viss teori och studieområdets ”fakta” – fakta som 
förutsätts vara densamma oberoende av teoretisk eller epistemologisk 
utgångspunkt.198  
 
Med sin epistemologiska pluralism syftar Feyerabend till att överbrygga de hinder 
som han menar att intellektuella och andra specialister eller forskare har skapat för att 
bevara sina egna traditioner från utomstående inflytande.199 Vetenskapen måste lämna 
alla ensidiga epistemologiska principer bakom sig och börja tänka i mer komplexa 
banor. Det är enligt Feyerabend en ofrånkomlig utveckling för vetenskapen eftersom 
en kunskapsteori som försöker styra kunskapsutvecklingen förr eller senare kommer 
att förlora sin verklighetsförankring.200 
 
Att man inom bibliografisk klassifikation kan påvisa existensen och influenser av ett 
flertal olika epistemologiska positioner tyder på att klassifikationsteori inte är 

                                                 
195 Feyerabend (2000), s. 26 
196 Preston, s. 2 
197 Feyerabend (1999), s. 184 
198 Feyerabend (1999), s. 80 
199 Feyerabend, Paul (1978) Science in a Free Society. London: NLB, s. 7 
200 Feyerabend (1987), s. 281 



 45   

begränsad av en kunskapsteoretisk utgångspunkt. Betraktat mot bakgrund av 
Feyerabends teori om teoretisk och epistemologisk pluralism kan detta tolkas som 
någonting positivt för möjligheten till kunskapsutveckling på detta område. 
 

6.2 Relativism 
 
Precis som pluralismen innebär relativismen att man försöker bryta traditioner och 
standarder som är hämmande för kunskapsutvecklingen. Skillnaden ligger i att 
pluralismen syftar till en mångfald av teoretiska och epistemologiska infallsvinklar på 
vetenskapen och kunskapen, medan relativismen syftar till att kunskapen även kan 
gynnas av ”ovetenskapliga” metoder och synsätt. Feyerabend menar att även de mest 
grundläggande antaganden, övertygelser och argument kan förändras, förbättras eller 
vederläggas genom en jämförelse med vad som vid första anblicken förefaller vara 
ren galenskap.201 
 
Feyerabends relativism har ofta uppfattats som någonting kaotiskt och godtyckligt. 
Enligt Feyerabend finns det nämligen inte ett korrekt sätt att bedriva vetenskap och 
producera kunskap på. Relativism är fö r Feyerabend ett sätt att hantera fenomenet 
med kulturell variation. Forskare har alltid tagit idéer från många olika fält och deras 
synsätt har ofta stått i konflikt med etablerade doktriner. Trots detta har de 
rivaliserande synsätten anpassats till den etablerade forskningen efter hand.202  

 
(…) given a certain properties of the world, of our instruments (theoretical instruments 
such as standards included) some procedures are bound to fail while others have a 
chance of succeeding, i.e. of leading to the dis covery of details in a world so 
constituted.203 

 
Som jag tidigare nämnt uppfattas ofta Feyerabends pluralism och relativism som 
godtycklig. Ovanstående citat visar dock att Feyerabend anser att det finns något som 
kan kallas för ”framgångar” inom vetenskapen. Allt är således inte godtyckligt. Men 
eftersom det finns begränsningar för vetenskapen bestående av traditioner och 
standarder, såväl teoretiska som praktiska, kommer det förr eller senare ett tillfälle när 
dessa standarder och traditioner för kunskapsproduktion med nödvändighet måste 
brytas för att ny kunskap om världen ska kunna uppstå. 
 
För klassifikation innebär relativismen att vi kan nå bortom de epistemologier som 
begränsar vårt sätt att tänka om klassifikation genom att jämföra våra 
klassifikationssystem och vårt organiserande av kunskapen med andra kulturers 
förhållande till och organiserande av kunskap.  
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6.3 Demokrati 
 
Ett annat av Feyerabends intresseområden är demokratins förhållande till vetenskapen 
och kunskapsproduktionen. Feyerabend menar att i ett demokratiskt samhälle måste 
alla ha möjlighet att uttrycka vad han eller hon tror är sant och rätt. Och det enda 
sättet för en person att kunna göra en bedömning av vad som är sant och rätt är 
genom att lära känna den största möjliga spännvidden av alternativ. En annan 
förutsättning för ett demokratiskt samhälle är att medborgare i en demokrati måste 
kunna påverka vad som sker inom de offentliga institutionerna, till exempel skolor, 
universitet och bibliotek. Enligt Feyerabend så måste lekmän och utomstående ha 
sista ordet i bedömningen av vad som sker inom kunskapsproduktion och vetenskap – 
inte områdets experter. Naturligtvis skall dock deras åsikter vara med i bedömningen. 
Lekmän eller utomstående kan nämligen inte alltid besitta den kunskap som behövs 
för att kunna ta dessa beslut. Men inte desto mindre är det nödvändigt att de deltar i 
besluten om vetenskapens och kunskapens utveckling – även om detta skulle leda till 
minskad vetenskaplig framgång. 204  
 
Detta beror på att Feyerabend betraktar vetenskapen som en politisk, social och 
kulturell tradition. Enstämmighet inom vetenskapen är enligt Feyerabend ofta ett 
resultat av politisk inverkan eller utbredda fördomar. Sådana misstag kan upptäckas 
av lekmän eller utomstående och har ofta så gjorts.205 Att utomstående och lekmän får 
besluta om vetenskapen är inte bara en nödvändighet för att upprätthålla ett 
demokratiskt samhälle. Det är även nödvändigt för att kontrollera de politiska 
värderingar som ligger bakom mycket av forskningen. Detta hänger enligt 
Feyerabend samman med kunskapens natur. Varje bit av kunskap innehåller något 
värdefullt, men bär samtidigt på idéer som förhindrar upptäckten av nya kunskaper. 
Av denna anledning kan inte vetenskapliga och kunskapsmässiga framsteg göras i en 
riktning utan att framsteg förhindras i en annan riktning.206   
 
För klassifikation får Feyerabends syn på demokrati följande konsekvenser: All 
klassifikation är politiskt, socialt och kulturellt influerad. Det finns ingen objektiv 
eller neutral klassifikation. För att ett klassifikationssystem som används i ett 
demokratiskt samhälle ska kunna försvaras måste systemets utformning inte enbart 
vara ett resultat av experters bedömningar – lekmän och utomstående måste ha ett 
ständigt inflytande över systemets utformning för att motverka politiska, sociala och 
kulturella influenser. 
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7. Slutsatser 
 
Uppsatsen har visat att många olika epistemologiska positioner förekommer inom 
ramen för bibliografisk klassifikation. Inom vissa klassifikationssystem är naturligtvis 
vissa epistemologiska positioner mer tydliga, och har även haft större inflytande än 
andra. Men denna uppsats har visat att det inom det klassifikationsteoretiska fältet 
råder en relativt stor variation när det gäller bakomliggande kunskapsteorier. 
 
Något som denna undersökning visat är att en företeelse inom klassifikation kan 
betraktas som ett uttryck för flera olika epistemologiska positioner. Automatisk 
klassifikation beskrivs såväl som ett uttryck för empirism som för idealism. Likaså 
Ranganathans facetterade system beskrivs som både rationalistiskt och idealistiskt. 
Vidare kan distinktionen mellan skönlitteratur och andra former av texter beskrivas 
som ett uttryck för såväl rationalism som positivism. Detta är dock ingen motsägelse. 
Olika epistemologiska positioner kombineras ofta och kan inte betraktas som 
”renodlade”. De utesluter inte alltid varandra och skall inte betraktas som varandras 
motsatser. 
 
Den första frågeställningen rörde Feyerabends anarkistiska teori och hur denna kan 
öka vår förståelse av förhållandet mellan epistemologi och klassifikation. Uppsatsen 
har visat att Feyerabend skänker oss insikten att det aldrig kan finnas en objektiv eller 
neutral bibliografisk klassifikation. All klassifikation är influerad av epistemologiska 
föreställningar som i sin tur är ett uttryck för politiska, sociala och kulturella faktorer. 
 
En fråga som uppstår när man läser Feyerabends kritik av rådande vetenskap och 
kunskapsproduktion är: Vilken metod föreslår Feyerabend själv som vägen till ökad 
kunskapsutveckling? Men Feyerabend ger inget enkelt svar på dessa frågor. Han vill 
inte föreslå några standarder för vetenskapens utveckling eftersom han anser sådana 
vara begränsande för kunskapsutvecklingen.  
 
Feyerabend menar att det är omöjligt att svara på frågan om vilka epistemologiska, 
teoretiska eller metodologiska standarder som ska användas för att upptäcka ny 
kunskap eller förbättra vetenskapen eftersom den nya kunskapen ännu befinner sig i 
ett oupptäckt tillstånd.  Vi vet därför inte hur den ska upptäckas. Vi kan alltså inte 
fastslå några specifika epistemologiska, metodologiska eller teoretiska standarder 
innan vi vet ämnet ifråga som standarderna är tänkta att bedöma.207 Kontentan av 
detta resonemang blir att man varken kan eller bör peka ut några epistemologiska 
standarder för bibliografisk klassifikation. Alla epistemologiska positioner har sina 
begränsningar, och man kan därför inte bara ersätta en uppsättning regler och 
standarder med nya regler. 
 
Feyerabends anarkistiska teori kan öka förståelsen för de politiska, sociala och 
kulturella aspekterna av bibliografisk klassifikation. Mot bakgrund av Feyerabends 
teori om epistemologins förhållande till vetenskapen ges här tre principer som den 
bibliografiska klassifikationen bör följa för att undvika politisk, social och kulturell 
dogmatism. Det första är en pluralistisk princip: I kapitel 6.1 visades att den variation 
vad gäller epistemologiska positioner inom klassifikation bör betraktas som 

                                                 
207 Feyerabend (1978), s. 37 f 
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någonting positivt som främjar klassifikationens utveckling och förhindrar 
dogmatism.  
 
Det andra är en relativistisk princip: det biblioteks- och informationsvetenskapliga 
fältet bör även komplettera etablerade föreställningar om hur bibliografisk 
klassifikation ska göras med andra kulturers och tankesystems förhållande till 
kunskapen och dess strukturering. Detta för att epistemologier är kulturellt influerade 
och alltid begränsar vårt sätt att tänka om kunskap. Det tredje är en demokratisk 
princip: Eftersom kunskapsproduktion, vetenskap och klassifikation är politisk, 
socialt och kulturellt influerade företeelser, behöver man för att klassifikationen ska 
kunna fungera som ett demokratiskt verktyg i ett demokratiskt samhälle, 
klassifikationssystem som konstrueras under sådana former att utomstående kan ha ett 
ständigt inflytande över denna utformning. Klassifikationssystemen ska inte vara ett 
resultat av enbart experters omdömen, eftersom utomståendes åsikter dels främjar 
demokrati och dels motverkar politisk, social och kulturell dogmatism i 
klassifikationssystemet.  
 
Det krävs en medveten ansträngning för att utveckla alternativa epistemologiska 
infallsvinklar på problem som redan blivit ”lösta” och att kritisera accepterade idéer. 
De bibliografiska klassifikationssystemens grundvalar behöver ifrågasättas ofta och 
utifrån ständigt nya infallsvinklar för att inte den bibliografiska klassifikationen ska 
begränsas av en specifik tradition att behandla och betrakta kunskap på.  
 
Vad gäller uppsatsens andra frågeställning, som berörde hur epistemologiska 
föreställningar kommer till uttryck inom klassifikation, har uppsatsen visat att 
klassifikationssystem kan se mycket olika ut till sin karaktär beroende på vilken eller 
vilka epistemologiska positioner som påverkat eller influerat systemet. Den andra 
frågeställningen innehöll vissa underfrågor, som var mer specifika till sin karaktär 
och som rörde hur kunskapsteoretiska utgångspunkter kan påverka vissa aspekter av 
bibliografisk klassifikation. Följande aspekter av klassifikation har belysts närmare av 
uppsatsen:    
 
 
 
1. Själva metoden som klassifikationssystemet konstrueras på.  
 
Rationalistisk epistemologi kan ge upphov till en förnuftsbaserad 
konstruktionsmetod, vilket är fallet med Ranganathans klassifikationssystem Colon 
Classification (se kapitel 5.2). Denna konstruktionsmetod innebär att man via 
förnuftet kan komma fram till hur klassifikationssystemet bör se ut. På motsvarande 
sätt kan en empirisk epistemologi ge upphov till en konstruktionsmetod som grundar 
sig på observation, där klassifikationssystemet konstrueras utifrån iakttagelser av 
kunskapsdomänen (se kapitel 5.1).  
 
 
2. Vilka klasser eller kategorier som ingår i klassifikationssystemet.  
 
Pragmatisk epistemologi kan leda till att beslutet om vilka kategorier och klasser som 
ska ingå i ett klassifikationssystem tas genom att ställa systemet i relation till den 
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kontext i vilken den ska användas. Beroende på vilka mål och syften som 
klassifikationen har, skapas ämnen och klasser som tjänar dessa syften. Ett exempel 
är det kommunistiska klassifikationssystemet BBK (se kapitel 5.5).  
 
3. På vilket sätt ett dokuments innehåll eller ”ämne” fastställs. 
 
Empiristisk epistemologi kan ge upphov till automatisk klassifikation, genom vilken 
dokumentens ämnen bestäms utifrån observationer, i det här fallet frekvensen av vissa 
termers förekomst i ett dokument (se kapitel 5.1). Realistisk epistemologi kan ge 
upphov till att dokumentens ämnen måste bedömas av en vetenskaplig auktoritet (se 
kapitel 5.3). Objektiv idealism kan leda till att dokumentens ämnen betraktas som 
”inneboende egenskaper” i dokumenten. Ämnena kan vi få åtkomst till på två olika 
sätt: Det ena är genom en analys där idéerna bryts ner i sina beståndsdelar som i 
Colon Classification (se kapitel 5.4). Det andra är genom automatisk klassifikation 
där termerna, vilka utgör dokumentets yta, avslöjar en inneboende idé eller 
ämneskategori. Pragmatism kan ge upphov till att dokumentens ämnen fastställs – 
inte mot bakgrund av deras innehåll – utan mot bakgrund av hur de ska användas och 
vilken nytta de kan ha för klassifikationssystemets användare (se kapitel 5.5).   
 
4. Hur olika former av kunskap behandlas och värderas inom klassifikationssystemet.  
 
Rationalistisk epistemologi kan ge upphov till en distinktion mellan ”legitima” former 
av kunskap och kunskap vars grund betraktas som tvivelaktig. Detta har påvisats 
inom DDC, där konst, skönlitteratur och musik betraktas som tvivelaktig kunskap 
som inte producerar fakta, och som därför inte klassificeras efter ämne utan efter 
form, genre eller kronologisk period (se kapitel 5.3). Även inom logisk-positivistisk 
epistemologi så görs distinktionen mellan fiktion och icke-fiktion mot bakgrund av att 
vissa uttalanden är meningsfulla och vetenskapliga, medan andra (hit räknas 
skönlitteratur) betraktas som meningslösa. Denna kunskap anses vara mindre 
användbar för kunskapens fortsatta utveckling (se kapitel 5.6). 
 
 
5 Hur klassifikationssystem bedöms fungera.  
 
Den logisk-positivistiska epistemologins betoning av kvantifiering och mätbarhet kan 
leda till att klassifikationssystem utvärderas via operationella definitioner som 
precision och recall, där systemets prestanda avgörs genom en kvantitativ metod (se 
kapitel 5.6). Även den objektiva idealismen kan få konsekvenser för hur 
klassifikationssystemen bedöms fungera. Ett högt mått av konsistens betraktas inom 
en objektiv idealism som ett bevis på en ”korrekt” och objektivt utförd klassifikation 
(se kapitel 5.4). 
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7.1 Avslutande diskussion 
 
Jag har i uppsatsen försökt beskriva hur olika epistemologiska positioner kommer till 
uttryck inom klassifikation. Inom den litteratur som använts och som behandlar 
epistemologi och kunskapsorganisation finns det många författare som förespråkar 
någon av de klassiska kunskapsteoretiska positionerna. Den vanligaste 
epistemologiska positionen är pragmatisk, vilket till exempel Jens-Erik Mai och Elin 
K Jacob förespråkar. Birger Hjørland förespråkar såväl en pragmatisk som realistisk 
epistemologi för kunskapsorganisation och klassifikation. Men enligt Feyerabend är 
den pragmatiska epistemologi, som många teoretiker inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet förespråkar för klassifikation, varken sämre eller 
bättre än att använda sig av några andra regler eller standarder. Regler och standarder 
är alltid begränsande för kunskapen.  
 
Denna uppsats har visat att den kunskapsteoretiska utgångspunkten får stora 
konsekvenser för ett klassifikationssystems utformning. Men det är sällan som de 
epistemologiska grunderna för ett klassifikationssystem är en explicit företeelse. 
Eftersom många av de bibliografiska klassifikationssystemen är universella till sin 
karaktär och gör anspråk på att inrymma all möjlig kunskap, och de dessutom är en 
del av en offentlig verksamhet som gör anspråk på att vara politiskt neutral, är det av 
stor vikt att eventuella ”dolda” föreställningar i ett klassifikationssystem om vad som 
är sann och säker kunskap kan blottläggas och analyseras. Detta mot bakgrund av 
Feyerabends teori om att vetenskapliga teorier och epistemologiska positioner ofta är 
en del av en tradition vars utformning styrs av politiska, sociala och kulturella 
element.    
 
Som jag beskrev i kapitel två om klassifikation är klassifikationssystemet inom ett 
bibliotek inte bara ett teoretiskt utan även ett fysiskt uttryck eller förkroppsligande av 
en viss kunskapsstruktur. Genom hyllplaceringen, som i sin tur bygger på 
klassifikationssystemet, uppvisas det teoretiska avståndet mellan böcker. Detta 
innebär att den politiska, sociala och kulturella inverkan som en viss epistemologisk 
position kan ha på ett klassifikationssystem får konsekvenser även för bibliotekets 
användare eftersom användarna på detta vis indoktrineras i ett bestämt sätt att ordna 
och betrakta kunskap på. Att epistemologisk påverkan inom bibliografisk 
klassifikation kan få konsekvenser för samhället ur ett politiskt perspektiv gör att det 
är av stor vikt att etablerade föreställningar om kunskap och klassifikation i 
fortsättningen såväl undersöks som ifrågasätts. Denna uppsats har varit ett steg på 
vägen. 
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7.2 Sammanfattning 
 
Epistemologiska studier inom klassifikation kan hjälpa oss att finna fördelar och 
nackdelar med olika klassifikationssystem såväl som att utforska alternativa sätt att 
bedöma, strukturera och klassificera kunskap på. Syftet med uppsatsen är att mot 
bakgrund av dessa antaganden undersöka hur Paul Feyerabends teorier kan öka vår 
förståelse för bibliografisk klassifikation samt att visa hur olika epistemologiska 
positionerna kan påverka klassifikation.  
 
Metoden som används är en kvalitativ textanalys och den teoretiska ramen består av 
vetenskapsteoretikern Paul Feyerabends anarkistiska teori. Undersökningen av de 
olika epistemologiska positionerna inom klassifikation visar att det förekommer ett 
brett spektrum av epistemologiska föreställningar, vilka påverkar flera olika aspekter 
av bibliografisk klassifikation. 
 
Empirisk epistemologi yttrar sig genom metoder som baseras på någon observerbar 
likhet, och resulterar till exempel i automatisk klassifikation. Men Feyerabend visar 
att observationsresultat är teoriberoende och att den bästa vetenskapen ofta motsäger 
det observerbara. Därför kan inte automatisk klassifikation eller andra empiriska 
metoder betraktas som ”objektiva” eller ”neutrala”.  
 
Rationalistisk epistemologi leder till facetterade system som bygger på logiska och 
universella indelningar. Rationalismen kan även sägas ligga till grund för den 
uppdelning mellan ”rena”, rationella vetenskaper (som klassificeras efter ämne) och 
”irrationell” eller ”emotionell” kunskap som skönlitteratur, konst och musik (vilka 
klassificeras efter form, genre och kronologi). Feyerabend visar att det som 
rationalismen betraktar som förnuft är en social konstruktion och att de ”logiska 
indelningarna” i ett klassifikationssystem är en effekt av ett inlärt tankemönster. 
Vetenskapens auktoritet över andra kunskapsformer som religion och konst är en 
social auktoritet, och således undermineras även distinktionen mellan de ”rationella” 
vetenskaperna och de kunskaper som anses ha ”irrationell” grund - till exempel 
fiktion och musik. 
 
Naiv realistisk epistemologi ger upphov till föreställningen att människans intuitiva 
uppfattningar om omvärldens beskaffenhet är en giltig grund för klassifikation. Även 
en vetenskaplig realism förekommer inom klassifikation och den yttrar sig genom en 
betoning av att en vetenskaplig auktoritet måste ligga till grund för klassifikationen. 
Feyerabend visar att realismens föreställning om att det råder ett enkelt förhållande 
mellan omvärlden och våra sinneserfarenheter är felaktig, genom att visa att vår 
upplevelse av den fysiska världen förändras i takt med teoretiska och epistemologiska 
förändringar. Realistiska klassifikationssystem skapar en distinktion mellan ”sann 
kunskap” och oönskade former av kunskap, och denna distinktion tjänar politiska, 
sociala och kulturella syften. En användarorienterad klassifikation kan vara mindre 
dogmatisk eftersom den tillåter andra verklighetsuppfattningar än den vetenskapliga.  
 
Idealistisk epistemologi resulterar i klassifikationssystem där ämnen och kategorier 
betraktas som idéer. Subjektiv idealism ger upphov till användarorienterad 
klassifikation där människors individuella uppfattningar om dokumentens ämnen 
utgör grunden för klassifikationen. Objektiv idealism ser ämnen som idéer som 
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existerar oberoende av människan och resulterar i facetterade system som Colon 
Classification där ämnen och kategorier är fixerade för all framtid. Ämnen betraktas 
som dokumentets inneboende egenskaper. Enligt Feyerabend förändras begrepp och 
idéer beroende på de omständigheter de verkar inom och han underminerar således 
föreställningen om fixerade och oföränderliga kategorier som i Colon Classification. 
 
Pragmatisk epistemologi kan ge upphov till såväl universella system (till exempel 
DDC), som en kontextbaserad klassifikation vilken ifrågasätter själva nyttan och 
möjligheten till universella klassifikationssystem. Detta bekräftar Feyerabends tes om 
att när vetenskapen begränsas till en epistemologisk position så producerar 
forskningen sina egna data och ”allting är tillåtet”. Feyerabend menar att 
pragmatismen kan legitimera politisk, kulturell och sociala klassifikation om man 
ensidigt betraktar mål och syften utan att beakta den politiska dimensionen av 
verksamheten.  
 
Positivistisk epistemologi kan ge upphov till klassifikationssystem som utger sig för 
att vara objektiva och där kvantifiering och operationella definitioner bedömer 
klassifikationssystemens prestanda. Positivism kan även ge upphov till distinktionen 
mellan fiktion och icke-fiktion. Feyerabend underminerar positivismen genom att 
påstå att det inte finns något objektivt sätt att uppnå kunskap på och att det inte finns 
klassifikationssystem vars kategorier är objektivt fastställda. Kvantifierbarhet och 
operationella definitioner är en kulturellt betingad procedur som används för att 
avskilja vissa former av kunskap från andra, oönskade former.  
 
Ett antal olika aspekter av klassifikation påverkas av de underliggande 
epistemologiska positionerna. De områden som påverkas och som utpekas i uppsatsen 
är: 
 

1. Metoden som klassifikationssystemet konstrueras på. 
2. Vilka klasser eller kategorier som ingår i klassifikationssystemet. 
3. På vilket sätt ett dokuments innehåll eller ”ämne” fastställs. 
4. Hur olika former av kunskap behandlas och värderas. 
5. Hur klassifikationssystemet bedöms fungera. 

 
Genom Paul Feyerabends anarkistiska teori påvisas att epistemologin inom 
bibliografisk klassifikation bör genomsyras av ett pluralistiskt och relativistiskt 
perspektiv för att inte klassifikationssystemen ska spegla normerande politiska, 
sociala och kulturella värderingar. Detta kan göras med hjälp av tre principer:1) En 
pluralistisk princip som innebär att nya epistemologiska infallsvinklar bör tillämpas 
på klassifikationsteoretiska problem som redan anses ha blivit ”lösta”, samt ett 
ifrågasättande av accepterade idéer inom klassifikation. 2) En relativistisk princip 
som innebär att den bibliografiska klassifikationen även bör influeras av andra 
kulturers och tankesystems förhållande till kunskapen och dess organisering. 3) En 
demokratisk princip som innebär att inte bara ”experter” på klassifikation, utan även 
utomstående, måste ha ett inflytande över klassifikationssystemens utformning i ett 
demokratiskt samhälle. 
 



 53   

Litteraturförteckning 
 
 
Alvesson, Mats & Sköldberg Kaj (1994). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Batley, Sue (2005). Classification in Theory and Practice. Oxford: Chandos 
Publishing 
 
Benito, Miguel (2001). Kunskapsorganisation: en introduktion till katalogisering, 
klassifikation och indexering. Borås: Taranco 
 
Benoit, Gerald (2002). Toward a critical theoretic perspective in information systems. 
Library Quarterly, vol 72, nr 4, s. 441-71 
 
Brante, Thomas (2000). Introduktion till Feyerabend. Ingår i Feyerabend, Paul 
(2000). Mot metodtvånget. Lund: Arkiv, s. i-xvii 
 
Bryant, Rebecca (2000). Discovery and Decision: exploring the metaphysics and 
epistemology of scientific classification. London: Associated University Presses 
 
Buchanan, Brian (1979) Theory of library classification. London: Bingley 
 
Budd, John (2001). Knowledge and knowing in library and information science: a 
philosophical framework. Lanham: Scarecrow 
 
Classification Research for Knowledge Representation and Organization. 
Proceedings of the 5th International Study Conference on Classification Research, 
Toronto, Canada, June 24-28, 1991, Nancy J. Williamson, Michèle Hudon, ed. 
Amsterdam: Elsevier 
 
Cleveland, Donald B. & Cleveland, Ana D (1990). Introduction to indexing and 
abstracting. Englewood: Libraries Unlimited 
 
Dick, Archie L. (1999). Epistemological positions and library and information 
science. The Library Quarterly, vol. 69, nr 3, s. 305-323 
 
Dynamism and stability in knowledge organization. Proceedings of the sixth 
international ISKO conference 10-13 July 2000, Toronto, Canada. Clare Beghtol, 
Lynne C. Howarth, Nancy J. Williamson, ed. Würzburg: Ergon Verlag 
 
Feyerabend, Paul (1978). Science in a Free Society. London: NLB 
 
Feyerabend, Paul (1987). Farewell to Reason. London: Verso 
 
Feyerabend, Paul (1999). Knowledge, Science and relativism. New York: Cambridge 
University Press 
 



 54   

Feyerabend, Paul (2000). Mot metodtvånget: utkast till en anarkistisk vetenskapsteori. 
Lund: Arkiv 
 
Gustavsson, Bernt (2000). Kunskapsfilosofi: tre kunskapsformer i historisk belysning. 
Stockholm: Wahlström & Widstrand 
 
Hedin, Christer (1996). Vetandets villkor: vetenskapsteori och 
verklighetsuppfattningar i historisk belysning. Stockholm: Arena 
 
Hjørland, Birger (1993). Emnerepresæsentation og informationssøgning: Bidrag til 
en teori på kundskabsteoretisk grundlag. Borås: Valfrid 
 
Hjørland, Birger (1997). Information seeking and subject representation: an activity-
theoretical approach to information science. London: Greenwood 
 
Hjørland, Birger (1998). Theory and Metatheory of library and information science. 
Journal of Documentation, vol. 54, nr 5, s. 606-621 
 
Hjørland, Birger & Albrechtsen, Hanne (1999). An Analysis of Some Trends in 
Classification Research. Knowledge Organization, vol. 26, nr 3, s. 131-139  
 
Hjørland, Birger (2002). Domain analysis  in information science: eleven approaches - 
traditional as well as innovative. Journal of Documentation, vol. 58, nr 4, s. 422-462 
 
Hjørland, Birger (2003). Fundamentals of knowledge organization. Knowledge 
Organization, vol. 30, nr 2, s. 87-111 
 
Hjørland, Birger (2004). Arguments for a philosophical realism in library and 
information science. Library Trends, vol. 52, nr 3, s. 488-506 
 
Hjørland, Birger (2005). Library and information science and the philosophy of 
science. Journal of Documentation, vol. 61, nr 1, s. 5-10 
 
Hjørland, Birger & Pedersen, Karsten Nissen (2005). A substantive theory of 
classification for information retrieval. Journal of Documentation, vol. 61, nr 5, s. 
582-597 
 
Jacob, Elin K (2000). The legacy of pragmatism: implications for knowledge 
organization in a pluralistic universe. Ingår i Dynamism and stability in knowledge 
organization. Proceedings of the sixth international ISKO conference 10-13 July 
2000, Toronto, Canada. Clare Beghtol, Lynne C. Howarth, Nancy J. Williamson, ed. 
Würzburg: Ergon Verlag, s. 16-22 
 
Journal of Documentation, vol. 61, nr 1, (2005). Special Issue: LIS and the 
philosophy of science. 
 
Landesman, Charles (1997). An introduction to epistemology. Cambridge: Blackwell 
 



 55   

Mai, Jens-Erik (2000). Likeness: a pragmatic approach. Ingår i Dynamism and 
stability in knowledge organization. Proceedings of the sixth international ISKO 
conference 10-13 July 2000, Toronto, Canada. Clare Beghtol, Lynne C. Howarth, 
Nancy J. Williamson, ed. Würzburg: Ergon Verlag, s. 23-27 
 
Olson, Hope A (2002). Power to name: locating the subject representation in 
libraries. Boston: Kluwer 
 
Olson, Hope A (2004). The ubiquitous hierarchy: an army to overcome the threat of a 
mob. Library Trends, vol. 52, nr 3, s 604-616 
 
Preston, John (1999). Introduction to volume 3. Ingår i Feyerabend, Paul (1999). 
Knowledge, Science and Relativism. New York: Cambridge University Press 
 
Radford, Gary (1998). Flaubert, Foucault and the Bibliotheque Fantastique: toward a 
postmodern epistemology for library science. Library Trends, vol. 46, nr 4, s. 616-
634 
 
Radford, Gary (1992). Positivism, Foucault and the fantasia of the library: 
conceptions of knowledge and the modern library experience. Library Quarterly, vol. 
62, nr 4, s. 408-424 
 
Radford, Gary & Budd, John (1997). We do need a philosophy of library and 
information science – we’re not confused enough: a response to Zwaldo. Library 
Quarterly, vol. 67, nr 3, s. 615-621 
 
Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Rowley, Jennifer & Farrow, John (2000). Organizing knowledge: an introduction to 
managing access to information. Aldershot: Gower 
 
Smiraglia, Richard (2002). The progress of theory in knowledge organization. 
Library Trends, vol. 50, nr 3, s. 332-3 
 
Svenonius, Elaine (1991). Classification: Prospects, problems and possibilities. Ingår 
i Classification Research for Knowledge Representation and Organization. 
Proceedings of the 5th International Study Conference on Classification Research, 
Toronto, Canada, June 24-28, 1991, Nancy J. Williamson, Michèle Hudon, ed. 
Amsterdam: Elsevier, s. 5-25 
 
Svenonius, Elaine (2004). The epistemological foundations of knowledge 
representations. Library Trends, vol. 52, nr 3, s. 571-587 
 
Wilson, Allan (1992). The Hierarchy of Belief: ideological tendentiousness in 
universal classification. Ingår i Classification Research for Knowledge 
Representation and Organization. Proceedings of the 5th International Study 
Conference on Classification Research, Toronto, Canada, June 24-28, 1991, Nancy 
J. Williamson, Michèle Hudon, ed. Amsterdam: Elsevier, s. 389-397  



 56   

 
Werner, Arno (1984). Kunskapsteorins historia Del 1. Introduktion. Lund: Argos  
 
Zins, Chaim (2004). Knowledge Organization: An Epistemological Perspective. 
Knowledge Organization, vol. 31, nr 1, s. 49-54  
 


