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Abstract: Defining the concept of information has long been the subject of 

debate within Information Science (IS) and new challenges are 

constantly presented by new scientific discoveries and new theoretical 

positions. It is, nevertheless, of key importance for any academic 

discipline to find definitions on which there is a consensus. 

 

The paper therefore aims to clarify the relevance of one of these new 

theoretical approaches for IS, namely poststructuralism. It does so by 

describing the theories found in the writings of poststructuralists Mark 

C. Taylor, Jacques Derrida and Michel Foucault, and discussing their 

relevance for the three definitions of information suggested by 

Michael Buckland (Information-as-knowledge, Information-as thing 

and Information-as-process), thereby answering the following 

questions: What relevance does Mark C. Taylor's theory have for 

defining information-as-knowledge? What relevance does Jacques 

Derrida's theory of différance have for defining information-as-thing? 

What relevance does Michel Foucault's discourse theory have for 

defining information-as-process? 

 

The method used in the paper is a qualitative ideology analysis 

focused on identifying key dimensions in Buckland's definitions and 

then describing the poststructuralist theories in relation to these 

dimensions. 

 

The paper argues that, from a poststructuralist perspective, 

Information-as-knowledge should be defined as something radically 

relational and characterized by the theory of a passive subject; the 

definition of Information-as-thing should be characterized by the 

ongoing interplay of differences between signs; and Information-as-

process should be defined by the disciplinary forces of society. 

 

Nyckelord: information, poststrukturalism, begreppsbildning, filosofi, biblioteks- 

och informationsvetenskap, Michael Buckland 



 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................ 1 

1.2 Problembeskrivning ....................................................................................... 1 

1.3 Poststrukturalismens grunddrag ..................................................................... 2 

1.4 Syfte ............................................................................................................... 4 

1.5 Disposition och urval ..................................................................................... 4 

1.5.1 Disposition ......................................................................................... 4 

1.5.2 Ramverket .......................................................................................... 4 

1.5.3 Varför Bucklands informationsbegrepp som teoretiskt ramverk? ..... 5 

1.5.4 Tre poststrukturalistiska samtalspartners ........................................... 6 

1.5.5 Varför Taylor, Derrida och Foucault som representanter för 

poststrukturalismen? ................................................................................... 7 

1.5.6 Förförståelse ....................................................................................... 8 

1.6 Frågeställningar .............................................................................................. 9 

1.7 Avgränsningar ................................................................................................ 9 

1.8 Tidigare forskning och litteraturgenomgång ................................................ 10 

1.8.1 Informationsbegreppet ..................................................................... 10 

1.8.2 Poststrukturalismen .......................................................................... 11 

1.9 Metod ........................................................................................................... 12 

2. Beskrivning av Bucklands informationsbegrepp ..................................................... 14 

2.1 Information-som-kunskap ............................................................................ 14 

2.2 Information-som-ting ................................................................................... 15 

2.3 Information-som-process ............................................................................. 16 

3. Resultatredovisning och analys: Poststrukturalisterna och deras positionering på 

dimensionsskalan ......................................................................................................... 18 

3.1 Michel Foucaults diskursteori ...................................................................... 18 

3.1.1 Inledning .......................................................................................... 18 

3.1.2 Vad är en diskurs? ............................................................................ 18 

3.1.3 Diskursiva kontrollprocedurer ......................................................... 20 

3.1.4 Diskurs som produktivt verktyg ...................................................... 21 

3.1.5 Författaren ........................................................................................ 23 

3.1.6 Utsagan ............................................................................................ 25 

3.1.7 Foucaults positionering på dimensionsskalan.................................. 27 

3.2 Jacques Derridas teori om différance ........................................................... 27 

3.2.1 Inledning .......................................................................................... 27 

3.2.2 Den västerländska metafysiken ....................................................... 27 

3.2.3 Logocentrism ................................................................................... 28 

3.2.4 Derridas kritik mot den västerländska metafysiken ......................... 29 

3.2.5 Rousseau som representant för den västerländska metafysiken ...... 30 

3.2.6 Différance ........................................................................................ 32 

3.2.7 Derridas positionering på dimensionsskalan ................................... 32 



 

 

3.3 Mark C. Taylors subjektssyn ........................................................................ 33 

3.3.1 Inledning .......................................................................................... 33 

3.3.2 Descartes subjektssyn ...................................................................... 33 

3.3.3 Augustinus teori om tidsmodaliteter ................................................ 35 

3.3.4 Självorganiserande system ............................................................... 36 

3.3.5 Memes .............................................................................................. 38 

3.3.6 Styrda processer eller slumpmässigt irrande? .................................. 39 

3.3.7 Taylors positionering på dimensionsskalan ..................................... 41 

4. Slutsatser och diskussion ......................................................................................... 42 

4.1 Information-som-kunskap ur ett poststrukturalistiskt perspektiv ................. 42 

4.2 Information-som-ting ur ett poststrukturalistiskt perspektiv ........................ 43 

4.3 Information-som-process ur ett poststrukturalistiskt perspektiv .................. 44 

4.4 Avslutande kommentarer ............................................................................. 45 

5. Sammanfattning ....................................................................................................... 47 

Källförteckning ............................................................................................................ 49 

 
  

 



 

1 

 

1. Inledning 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

När jag första gången för ungefär 15 år sedan stötte ihop med det poststrukturalistiska 

tänkandet var det en närmast chockartad upplevelse. Aldrig tidigare hade jag mött 

filosofer och författare som tänkte så vilt, så stort, så svårfångat. 

 

Jag studerade då teologi, och min fascination över poststrukturalismen ledde till att jag 

senare skrev min kandidatuppsats om Mark C. Taylor och hans kritik mot den 

västerländska teologin efter Augustinus. 

 

Sedan dess har jag gång på gång återkommit till poststrukturalistiska tänkare för att hitta 

redskap att problematisera och tolka tillvaron med, och när jag nu stod inför att 

formulera temat för en magisteruppsats ville jag ta chansen att få ägna tid åt att 

analysera hur poststrukturalismen relaterar till mitt nuvarande ämnesområde, biblioteks- 

och informationsvetenskap (B&I). 

 

Den här uppsatsen kommer att präglas av poststrukturalistiska primärtexter och kan på 

grund av det möjligtvis uppfattas en aning teoretisk och tungrodd. Det är också en stor 

utmaning att på ett så litet utrymme som en magisteruppsats ger, försöka beskriva och 

analysera dessa komplexa texter, och jag är medveten om den risk för förenkling och 

innehållslig reduktion detta innebär. Jag tycker emellertid ändå att det är viktigt att i så 

stor utsträckning som möjligt gå till källorna i stället för att basera uppsatsen på tidigare 

gjorda analyser av texterna, även om jag också kommer att använda sådana, vilket jag 

beskriver och motiverar i avsnittet om förförståelse. 

 

Jag är också väl medveten om att det är omöjligt att inom ramen för en magisteruppsats 

skissera en heltäckande bild av poststrukturalismens relation till B&I. Följaktligen vill 

jag (för att låna ett uttryck från Michael Buckland) att uppsatsen ska vara ”exploratory 

rather than encyclopedic”.
1
 

 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Vad är information? Den frågan har företrädare för B&I under lång tid försökt besvara 

utan någon större framgång – åtminstone inte om man med framgång menar att man når 

en entydig, allmänt accepterad definition. Den kanadensiske professorn Alvin M. 

Schrader går så långt som att hävda att de definitioner av begreppet information som 

föreslagits inom biblioteks- och informationsforskningen präglas av konceptuellt kaos.
2
 

 

En av anledningarna till detta konceptuella kaos är att definitionen av ett begrepp som 

information inte är något som görs i ett vakuum inom den egna akademiska disciplinen. 

I stället påverkas det i hög grad av de omgivande teoretiska strömningarna, något som 

                                                 
1
 Buckland 1991a, s. 7. 

2
 Schrader 1986, s. 192. 
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är särskilt tydligt inom ett tvärvetenskapligt område som B&I.
3
 I takt med att nya 

vetenskapliga teorier för att tolka tillvaron presenteras, får vi också nya redskap med 

vilka vi kan analysera och problematisera företeelser och definitioner. Detta innebär å 

ena sidan att bilden blir alltmer komplex i och med att vi får allt fler teoretiska 

perspektiv att förhålla oss till, men det innebär också att vi med hjälp av de nya 

perspektiven kan få nya insikter i frågan om vad information är. Att i denna situation 

studera olika idéströmningar och undersöka dessas relevans för vårt ämnesområde är 

viktigt eftersom det kan ge oss nya verktyg för att förstå och beskriva detta, för vårt 

område, så centrala begrepp – information.
4
 

 

 

1.3 Poststrukturalismens grunddrag 
 

En av de idéströmningar som haft stor påverkan på det akademiska landskapet under 

den senare delen av 1900-talet är poststrukturalismen. Vi kan se dess inflytande inom så 

skilda områden som juridik
5
, psykologi

6
, marknadsföring

7
, sociologi

8
 och 

litteraturvetenskap
9
, och med tanke på detta breda inflytande är det rimligt att vi frågar 

oss hur poststrukturalismen påverkat och påverkar vårt eget fält, B&I. 

 

Poststrukturalismen växte fram under 1960-talet, även om dess idéhistoriska rötter står 

att finna långt tidigare.
10

 Vi kan t.ex. se hur Jacques Derrida influerats av Karl Marx’ 

argumentation om historien som ett resultat av en materialistisk process snarare än som 

ett resultat av eviga, metafysiska koncept.
11

 Likaså kan vi i poststrukturalismens 

problematisering av språket som redskap för att beskriva verkligheten se en tydlig 

koppling till Friedrich Nietzsches teorier om språkliga konventioner.
12

 

 

Poststrukturalismen framträdde som en reaktion mot strukturalismen men innebar inte 

ett entydigt förkastande av den sistnämnda.
13

 I stället kan man se poststrukturalismen 

som en utveckling av strukturalismen, något som också indikeras genom begreppet 

neostrukturalism, som poststrukturalismen ibland kallas.
14

 

 

En grundläggande svårighet när man ska beskriva poststrukturalismen är att den är så 

heterogen till sin karaktär.
15

 Den bygger inte på någon enhetlig programförklaring, utan 

definieras snarare av de idéer och rörelser den ifrågasätter eller kritiserar. Redan i 

namnet poststrukturalism märker vi detta: att idéströmningen i mångt och mycket 

konstitueras genom sin relation till andra filosofier, och jag ska därför försöka beskriva 

                                                 
3
 Hjørland 2005b, s. 6; Talja, Tuominen & Savolainen 2005, s. 80. 

4
 Hjørland 2005a, s. 156; Hjørland 1998, s. 619f; Belkin 1978, s. 56f. 

5
 Day 2005, s. 575. 

6
 Freeman & Locurto 1994. 

7
 Wei 2002. 

8
 Williams 2005, s. 1. 

9
 Trifonas 1993. 

10
 Derrida 1997, s. XLI; Williams 2005, s. 8. 

11
 Bradley 2008, s. 17. Enligt Williams är den idéhistoriska länken mellan Marx och poststrukturalismen 

tydlig hos många poststrukturalister, se 2005, s. 20. 
12

 Nietzsche 1992, s. 61ff; Bradley 2008, s. 17f. 
13

 Radford & Radford 2005, s. 61; Williams 2005, s. 25; Day 2005, s. 575f. 
14

 Lübcke 1991, s. 387. 
15

 Williams 2005, s. 3; Lübcke 1991, s. 387f. 
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några punkter där poststrukturalismen kritiserar filosofiska ståndpunkter, för att på så 

sätt skissera en första bild av den idéströmning som är fokus för denna uppsats. 

Många poststrukturalister hävdar att den västerländska filosofin ända sedan Platon har 

präglats av tanken på och sökandet efter en riktig verklighet, en metafysisk närvaro som 

kan vara mer eller mindre nåbar via våra sinnen eller vårt förnuft. Den västerländska 

filosofiska traditionen kallas därför ofta av poststrukturalistiska teoretiker för den 

västerländska metafysiken.
16

 Enligt ett poststrukturalistiskt tänkande är det emellertid 

omöjligt för oss att veta huruvida någon riktig, objektiv verklighet existerar, och det är 

därför meningslöst att försöka finna en sådan.
17

 Faktum är att en sådan strävan inte bara 

är meningslös, utan beskrivs ofta i negativa ordalag, eftersom en strävan efter en riktig 

verklighet, en enhetlig sanning som gäller för alla, innebär att man försöker reducera 

skillnaderna i tillvaron, vilket genom historien resulterat i en rad olika 

dominansstrukturer, t.ex. kolonialism, kvinnoförtryck och rasism.
18

 En genomgående 

argumentation inom poststrukturalismen är därför dess kritik mot den västerländska 

metafysiken.  

 

Om vi inte kan veta någonting om en riktig verklighet måste vi ifrågasätta tanken på 

objektivitet och därmed också tanken på en positivistiskt inriktad, empirisk vetenskap.
19

 

Detta ifrågasättande är en central tanke inom poststrukturalismen även om det inte 

innebär att man entydigt förkastar vetenskapens möjligheter. I stället handlar det om att 

man betonar att det finns dimensioner som inte kan hanteras med den empiriska 

vetenskapens verktyg.
20

 En annan följd av denna misstro mot objektivitet är också att 

poststrukturalismen präglas av mångfald och pluralism.
21

 

 

Poststrukturalismen präglas slutligen också av en misstro mot det starka och fria 

subjektet som sedan René Descartes’ dagar varit ett viktigt fundament i västerländsk 

filosofi.
22

 Detta är en komplicerad argumentation som jag återkommer till i avsnitt 

3.3.2, men redan nu vill jag nämna detta som en av de viktigaste komponenterna i det 

poststrukturalistiska tänkandet. I stället för ett enhetligt subjekt som är tydligt avskiljt 

från omvärlden och andra människor, beskrivs ett fragmenterat subjekt som inte har 

några tydliga gränser mellan sig själv och den omgivande verkligheten. Det går helt 

enkelt inte att tydligt avgöra var jag slutar och du börjar.
23

 

 

Naturligtvis är denna korta beskrivning grovt förenklad, men det som i det här 

sammanhanget är viktigt är att konstatera att poststrukturalismen är en idéströmning 

som ifrågasätter många av de traditionella västerländska filosofiska och akademiska 

traditionerna, vilket gör att jag tycker det är intressant och viktigt att analysera hur dess 

idéer påverkar vår akademiska disciplin, och vi är därmed framme vid syftet för den här 

uppsatsen. 

 

                                                 
16

 Lübcke 1991, s. 388; Morris 2004, s. 121; Day 2005, s. 579, 601. Trifonas 1993, s. 382, Freeman & 

Locurto 1994, s. 39. 
17

 Hur man argumenterar för att nå denna ståndpunkt kommer att illustreras längre fram i uppsatsen 

(avsnitt 3.3). 
18

 Williams 2005, s. 5, 38; Taylor 1987, s. 25-29, 133f. 
19

 Descombes 1980, s. 117; Williams 2005, s. 45; Day 2005, s. 579, 581. 
20

 Williams 2005, s. 17, 46. 
21

 Lübcke 1991, s. 387f. 
22

 Day 2005, s. 581, 601-604; Freeman & Locurto 1994, s. 49. 
23

 Williams 2005, s. 9, 22-24. 
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1.4 Syfte 
 

Som jag tidigare beskrivit påverkas de teoretiska förutsättningarna för det vetenskapliga 

samtalet av nya teorier som presenteras. Mitt syfte med uppsatsen är därför att 

undersöka hur förutsättningarna för att definiera begreppet information ser ut ur ett 

poststrukturalistiskt perspektiv. 

 

 

1.5 Disposition och urval 
 

 

1.5.1 Disposition 

 

För att kunna nå syftet med min uppsats behöver jag dels någon form av beskrivning av 

vad information är, och dels en eller flera poststrukturalister med vilka jag kan 

problematisera informationsbegreppet. Efter det inledande kapitlet, där jag redogör för 

bakgrund, problembeskrivning, syfte, frågeställningar, avgränsningar, tidigare forskning 

och metod kommer jag därför att i kapitel 2 först beskriva den definition av information 

jag valt som ramverk för undersökningen, nämligen Michael Bucklands tredelade 

informationsbegrepp samt i relation till detta identifiera de analysdimensioner jag 

kommer att använda i uppsatsen. 

 

Jag kommer därefter att i kapitel 3 i tur och ordning beskriva och analysera de 

poststrukturalistiska teorier jag valt för att problematisera Bucklands 

informationsbegrepp, närmare bestämt Michel Foucaults diskursteori, Jacques Derridas 

teori om différance samt Mark C. Taylors subjektssyn. I detta kapitel positionerar jag 

även dessa teorier i förhållande till de analysdimensioner jag identifierat i det 

föregående kapitlet. 

 

I kapitel 4 presenterar jag sedan de slutsatser jag dragit av min analys varpå jag i en 

avslutande kommentar reflekterar över uppsatsarbetet samt ger förslag till fortsatt 

forskning. Jag avslutar sedan uppsatsen med en sammanfattning i kapitel 5 varefter en 

källförteckning följer. 

 

 

1.5.2 Ramverket 

 

Min undersökning kommer alltså att struktureras utifrån de tre användningar av 

informationsbegreppet som Michael Buckland identifierar i sin bok Information and 

information systems, nämligen Information-as-knowledge, Information-as-thing samt 

Information-as-process.
24

 Dessa tre informationsdefinitioner kommer att utgöra ett 

ramverk inom vilket jag beskriver poststrukturalistiska idéer och på så sätt möjliggör en 

problematisering av informationsbegreppet. Det är dock viktigt att redan nu slå fast att 

även om Bucklands definitioner kommer att beskrivas och analyseras, och därmed till 

viss del kan sägas utgöra en del av undersökningsmaterialet, är det inte dessa 

definitioner som primärt ska undersökas i uppsatsen, utan de kommer bara att fungera 

                                                 
24

 Jag kommer i texten att benämna dessa olika begrepp information-som-process, information-som-

kunskap samt information-som-ting. En närmare beskrivning av dessa begrepp följer i kapitel 2. 
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som ett ramverk att arbeta utifrån och analysen av dem görs enbart för att tydliggöra det 

teoretiska ramverk inom vilket jag sedan undersöker de poststrukturalistiska texterna. 

 

När Buckland formulerar sina teorier kring informationsbegreppet utgår han 

pragmatiskt från hur begreppet information används och har använts, vilket innebär att 

han inte hänger sig åt några längre argumenterande utläggningar för att vaska fram en 

enda, definitiv, normativ informationsdefinition. I stället beskriver han det 

förhållningssätt han har i boken som ett medvetet sätt att hantera och acceptera 

mångfalden av innebörder av begreppet information, vilket med nödvändighet ger 

beskrivningen en öppenhet och bredd.
25

 

 

Denna bredd visar sig bl.a. i att Bucklands teori inkluderar resonemang kring såväl 

historiska perspektiv på information (t.ex. den s.k. dokumentaliströrelsen
26

) som mer 

sentida teorier kring t.ex. kontextuella förhållningssätt
27

 och IT-baserade 

informationssystem
28

. Min förhoppning är att hans beskrivning ska vara tillräckligt bred 

för att vara intressant i en övergripande studie av informationsbegreppet. 

 

Det kan vara värt att notera att denna typ av deskriptiva ansats inte är någonting 

okomplicerat. I sin artikel The domain of information science: Problems in 

conceptualization and in concensus-building hävdar t.ex. B&I-teoretikern Alvin M. 

Schrader att alla former av observationer är selektiva, och man bör därför ha i åtanke att 

en beskrivning av den typ Buckland gör, med nödvändighet bara kan anses vara en 

ofullständig och till viss del vinklad bild av situationen.
29

 

 

 

1.5.3 Varför Bucklands informationsbegrepp som teoretiskt ramverk? 

 

Det finns flera anledningar till att jag valt Michael Bucklands informationsbegrepp som 

teoretiskt ramverk för uppsatsen. 

 

Den första är att jag vill ha en bred definition att arbeta utifrån, eftersom jag i så stor 

utsträckning som möjligt vill ta ett helhetsgrepp på relationen mellan 

poststrukturalismen och B&I. Naturligtvis går det inte att vara heltäckande i det här 

sammanhanget, men jag vill ändå försöka att undvika den marginalisering som skulle 

kunna bli resultatet om jag valde att analysera poststrukturalismens påverkan på ett 

mycket snävt och möjligtvis trendkänsligt informationsbegrepp. 

 

En annan anledning till att jag valt Michael Bucklands teorier som teoretiskt ramverk är 

att dessa används flitigt i debatten inom B&I. Buckland citeras frekvent i böcker och 

artiklar som diskuterar informationsbegreppet, vilket ger honom en tyngd inom vår 

akademiska disciplin.
30

 

 

                                                 
25

 Buckland 1991a, s. 3; Buckland 1991b, s. 351. 
26

 Buckland 1991a, s. 47. 
27

 Buckland 1991a, s. 181. 
28

 Buckland 1991a, s. 69-76. 
29

 Schrader 1986, s. 174. 
30

 Se t.ex. Case 2002, s. 44;  Raber & Budd 2003, s. 514; Cole 1994, s. 467; Rowley 1998, s. 360; 

McCreadie & Rice 1999, s. 46-49. 
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Det finns naturligtvis även andra teoretiker som behandlar informationsbegreppet ur ett 

brett perspektiv och som citeras flitigt i debatten, t.ex. Maureen McCreadie, Ronald E. 

Rice och A.D. Madden. Jag kunde ha använt någon av dessa i stället, och resultatet av 

analysen hade möjligtvis blivit ett annat. Till syvende och sist är det emellertid viktigt 

att åter påminna sig om att det teoretiska ramverket (i det här fallet Bucklands teorier) 

inte är det centrala för min uppsats, utan bara fungerar som verktyg för att belysa delar 

av poststrukturalismens bidrag till debatten kring vad information är, och för denna 

uppgift anser jag Buckland fungera väl. 

 

 

1.5.4 Tre poststrukturalistiska samtalspartners 

 

Efter att ha etablerat ramverket för min undersökning kommer jag att beskriva och 

analysera hur de tankar som några poststrukturalistiska teoretiker formulerar kan 

relateras till de användningsområden för begreppet information som Buckland 

beskriver. Jag väver då samman resultatredovisningen och analysen i samma kapitel 

(kap. 3), eftersom jag anser detta vara den mest hanterbara arbetsmetoden med hänsyn 

till den typ av undersökningsmaterial jag använder mig av. 

 

Jag har, av anledningar som förklaras senare i uppsatsen, valt att arbeta med tre 

poststrukturalistiska teoretiker, nämligen Mark C. Taylor, Jacques Derrida och Michel 

Foucault, och jag kommer att använda en av dessa för varje informationsdefinition. 

 

När det gäller begreppet information-som-kunskap har jag valt att använda mig av 

filosofen Mark C. Taylor, för närvarande verksam som professor i religion vid 

Columbia University. Alltsedan dennes första stora verk, avhandlingen Kierkegaard 

and Hegel: Journeys to selfhood, har han ägnat en stor del av sin akademiska gärning åt 

att försöka analysera subjektets position i en poststrukturalistisk idétradition. I min 

analys av information-som-kunskap kommer jag, vilket jag motiverar längre fram, att 

utgå från subjektstanken, och Taylor är med sina teorier om det fragmenterade subjektet 

en lämplig teoretiker att använda för denna problematisering. 

 

För att analysera begreppet information-som-ting, har jag sedan valt filosofen Jacques 

Derrida, vars författarskap till stor del har fokuserat på att formulera tankar kring hur 

relationen ser ut mellan språket och en eventuell extern verklighet. Genom sin teori om 

différance
31

 har han etablerat sig som en av de främsta kritikerna av tanken på att 

språket är en representation av en objektiv företeelse. Detta gör honom intressant när det 

gäller att problematisera begreppet information-som-ting eftersom just 

representativiteten är en viktig del av detta begrepp, vilket kommer att beskrivas längre 

fram i uppsatsen. 

 

Slutligen, när det gäller information-som-process har jag valt att arbeta med 

idéhistorikern och filosofen Michel Foucault, som har ägnat en stor del av sitt 

författarskap åt att analysera och problematisera språkets funktion i samhället. Han 

beskriver bl.a. i boken Vansinnets historia under den klassiska epoken hur strävan efter 

kunskap (det Foucault ibland kallar viljan att veta eller viljan till sanning
32

), tar sig 

uttryck i klassifikation av tillvaron. Denna klassifikation resulterar i diskursiva praktiker 

                                                 
31

 Detta begrepp kommer att definieras längre fram i avsnitt 3.2.6. 
32

 Foucault 1993, s. 12f. 
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och processer som fungerar formerande och normerande i samhället. Analysmodellen 

som Foucault skapade i anslutning till dessa teorier, den s.k. diskursteorin, har fått stort 

genomslag inom ett flertal akademiska discipliner, däribland B&I
33

, och min 

förhoppning är att den också kan vara användbar vid en analys av information-som-

process. 

 

 

1.5.5 Varför Taylor, Derrida och Foucault som representanter för 

poststrukturalismen? 

 

Att bestämma sig för vilken eller vilka poststrukturalister som skulle utgöra 

samtalspartners i uppsatsen har inte varit en helt lätt uppgift. Det finns många teoretiker 

som skulle kunna vara tänkbara, men jag har valt Mark C. Taylor, Jacques Derrida och 

Michel Foucault av en rad anledningar. Den främsta orsaken är att de alla tre publicerat 

en lång rad böcker och artiklar inom de respektive områden som jag tänker analysera 

och att de därmed kan tillhandahålla verktyg med vilka jag kan problematisera och 

belysa Bucklands informationsdefinitioner. 

 

En annan orsak som gör det intressant att välja just Taylor, Derrida och Foucault är att 

de tidsmässigt representerar tre olika generationers tänkare inom poststrukturalismen. 

Foucault publicerade sina verk 1954-84, Derrida 1967-2004 och Taylor (som 

fortfarande är aktiv som författare) publicerade sin första bok 1975. Att använda dessa 

tre teoretiker innebär därmed att vi får möta tankegångar från en stor del av den 

poststrukturalistiska utvecklingen i stället för att begränsa oss till exempelvis det sena 

60-talets poststrukturalistiska analyser. Man kan naturligtvis diskutera värdet av denna 

tidsmässiga spännvidd, men jag ser det som berikande för uppsatsen. 

 

En tredje orsak till mitt val av poststrukturalistiska teoretiker är att det finns personliga 

relationer som knyter samman de tre och som skapar en slags idéhistorisk länk mellan 

dem. Foucault undervisade vid École Normale Supérieure i Paris när Derrida kom dit 

som student.
34

 Derrida deltog då i Foucaults föreläsningar, och de två blev så 

småningom både vänner och varandras kanske hårdaste kritiker.
35

 Ett exempel på deras 

offentliga debatt är den där Derrida anklagar Foucault för att ha missförstått Descartes 

argumentation i dennes bok Metafysiska meditationer.
36

 Efter Foucaults död växte en 

nära vänskapsrelation fram mellan Derrida och Mark C. Taylor, en vänskap som varade 

fram till Derridas död 2004. Att Taylor hyser stor respekt för Jacques Derrida blir bl.a. 

tydligt i den alternativa dödsruna Taylor skrev i New York Times efter Derridas död: 

”No thinker in the last 100 years had a greater impact than he did on people in more 

fields and different disciplines.”
37

 Taylor har influerats starkt av Derridas teorier men 

har även kritiserat denne för att alltför mycket acceptera ett status quo i förhållande till 

totaliserande strukturer.
38

 Det finns därmed idémässiga influenser och släktskap mellan 

de tre tänkarna, vilket jag tycker är intressant med tanke på att jag försöker identifiera 

någon form av gemensam grundhållning inom en väldigt svårdefinierbar idéströmning. 

                                                 
33

 Frohmann 1994; Day 2005, s. 575, 589. 
34

 Miller 1998, s. 217. 
35

 Stivale 2000, s. 7. 
36

 För en ingående beskrivning av denna debatt, se Boyne 1994. 
37

 Taylor 2004. 
38

 Taylor 2003, s. 65. 
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Med tanke på just denna svårighet att nå en slutgiltig definition av poststrukturalismen, 

är det också relevant att fråga sig med vilken rätt jag använder Taylor, Derrida och 

Foucault som representanter för denna idéströmning. Jag anser emellertid att man med 

rätta kan definiera de tre som poststrukturalister i den meningen att de alla präglas starkt 

av några av poststrukturalismens främsta idéer, nämligen kritiken mot det starka och 

fria subjektet, kritiken mot den västerländska enhets- och närvarotraditionen samt 

kritiken mot tanken på objektiv kunskap. Dessutom benämns Foucault och Derrida ofta 

som exempel på poststrukturalistiska tänkare
39

 och Mark C. Taylor har själv i intervjuer 

beskrivit hur han influerats av poststrukturalismen
40

 även om han också beskriver dess 

begränsningar och sin egen vilja att utvecklas ur det som han hävdar vara den 

poststrukturalistiska låsningen vid begrepp som differens och den andre
41

. Det kan för 

övrigt vara av intresse att notera att Michel Foucault i början av sin akademiska karriär 

räknades som företrädare för den strukturalistiska vågen snarare än den 

poststrukturalistiska diton, något som bl.a. blir tydligt i den tidigare nämnda debatten 

med Derrida rörande förståelsen av Descartes. Foucault hävdar emellertid själv i sin 

installationsföreläsning vid Collège de France att de som beskriver hans akademiska 

projekt som strukturalism, gör detta på grund av ”brister i sitt ordförråd”.
42

 Mark C. 

Taylor hävdar för övrigt att Foucaults betoning på att strukturerna är historiska 

diskvalificerar honom som en strukturalistisk tänkare.
43

 Även Derrida har ibland 

kategoriserats som strukturalist på grund av sitt intresse för lingvistik, men anses i 

allmänhet höra till den poststrukturalistiska traditionen.
44

 

 

 

1.5.6 Förförståelse 

 

I detta sammanhang vill jag poängtera att både mitt val av teoretiskt ramverk och mitt 

val av poststrukturalistiska teoretiker av naturliga skäl har påverkats av det faktum att 

jag redan innan uppsatsen var relativt väl förtrogen med poststrukturalisterna, framför 

allt Foucault och Taylor, och därmed redan i förväg visste att det fanns vissa teorier hos 

dessa som kunde relateras till informationsbegreppet. Utifrån denna kunskap har jag 

sedan format analysstrukturen i uppsatsen, och det finns därför en risk att arbetet tagit 

en viss riktning baserat på min tidigare kunskap och därmed alltför mycket präglats av 

min förförståelse. Emellertid anser jag att min förkunskap varit nödvändig för att kunna 

identifiera relevanta representanter för poststrukturalismen, och jag har i arbetet med 

uppsatsen försökt hantera min förförståelse genom att, där så varit möjligt, också väga 

min tolkning av poststrukturalisternas teorier mot andra tolkningar genom studier av 

vetenskapliga artiklar i ämnet. Det bör också sägas i det här sammanhanget att min egen 

epistemologiska utgångspunkt snarare hör hemma inom en poststrukturalistisk tradition 

än t.ex. en positivistiskt inriktad empirism eller en rationalism. 

                                                 
39

 Löfgren & Molander 1986, s. 30-32; Day 2005, s. 576; Radford & Radford 2005, s. 61; Williams 2005, 

s. 26, Tredinnick 2007, s. 172. 
40

 Heller 1998. 
41

 Smith 1997. 
42

 Foucault 1993, s. 49. 
43

 Taylor 2003, s. 56. 
44

 Miller 1998, s. 205. 
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1.6 Frågeställningar 
 

Baserat på de val av undersökningsmaterial och den arbetsstruktur jag redogjort för 

ovan, har jag formulerat följande undersökningsfrågor som jag tänker försöka besvara i 

uppsatsen: 

 

 Vad innebär Mark C. Taylors subjektssyn för förutsättningarna att definiera 

information-som-kunskap? 

 Vad innebär Jacques Derridas teori om différance för förutsättningarna att 

definiera information-som-ting? 

 Vad innebär Michel Foucaults diskursteori för förutsättningarna att definiera 

information-som-process? 

 

 

1.7 Avgränsningar 
 

Det är viktigt att jag redan nu slår fast att denna uppsats inte syftar till att försöka skapa 

ett nytt, slutgiltigt poststrukturalistiskt informationsbegrepp. Mitt mål är endast att 

identifiera och beskriva en del av de poststrukturalistiska teorier som kan påverka 

debatten inom B&I kring vad information egentligen är. 

 

Det innebär också att jag inte kommer att försöka analysera riktigheten i 

poststrukturalisternas argumentation, utan endast beskriva deras teoribildning. De 

slutsatser jag ämnar presentera i kapitel 4 ska inte heller ses som ett försök till 

bedömning av argumenten, utan endast som ett förslag till möjliga konsekvenser som de 

poststrukturalistiska teorier jag identifierat i resultatredovisningen skulle kunna ha för 

informationsbegreppet såsom det definieras av Buckland. 

 

Som jag tidigare beskrivit är poststrukturalismen en heterogen idéströmning, vilket 

innebär att det naturligtvis finns teoretiker inom denna tradition som har andra 

uppfattningar än vad de tre har som jag valt att arbeta med. Jag kommer emellertid inte 

att försöka belysa alla dessa ståndpunkter, utan avgränsar mig till att undersöka 

poststrukturalistiska teorier såsom de presenteras i ett urval av Taylors, Derridas och 

Foucaults skrifter. 

 

När det gäller urvalet av texter har jag, då jag inte behärskar franska, enbart studerat 

texter som finns översatta till svenska eller engelska. Detta torde dock inte innebära 

någon avsevärd begränsning av undersökningen, då de flesta av Derridas och Foucaults 

avgörande verk finns översatta till svenska eller engelska.
45

 Det har naturligtvis inte 

heller varit möjligt att, inom ramen för en magisteruppsats, omfatta de tre 

poststrukturalisternas fullständiga produktion. I stället har jag valt ut de delar av deras 

författarskap där jag kunnat identifiera beskrivningar av de respektive teorier jag 

undersöker i uppsatsen. 

 

                                                 
45

 Jag har dock valt att inte inkludera Foucaults sena storverk Sexualitetens historia, eftersom jag inte 

anser att detta verk nämnvärt förändrar den bild av diskursteorin som beskrivs i relation till Foucaults 

tidigare verk. 
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Jag nämnde också i inledningen att det finns en uppsjö av informationsdefinitioner som 

skulle kunna vara användbara i en analys av det här slaget. Jag kommer emellertid inte 

att behandla några andra teoretikers informationsdefinitioner än Bucklands. Jag är 

medveten om att detta kan ses som en begränsning, men jag anser att det är enda sättet 

för mig att kunna genomföra den här studien på det begränsade utrymme som en 

magisteruppsats erbjuder. 

 

 

1.8 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I det följande avsnittet har jag valt att enbart behandla forskning som jag använt i 

arbetet med min uppsats. Det finns naturligtvis även annan forskning som skulle kunnat 

vara intressant att beröra här, t.ex. Edward McGushins artikel Foucault and the problem 

of the subject eller Søren Briers artikel Cybersemiotics: a transdisciplinary framework 

for information studies, men då jag inte använt dessa texter i uppsatsen har jag valt att 

inte inkludera dem i denna beskrivning. 

 

 

1.8.1 Informationsbegreppet 

 

I mycket av den litteratur som rör B&I:s domän förekommer resonemang kring och 

analyser av olika definitioner av begreppet information. Ett sådant exempel är Alvin M. 

Schraders artikel The domain of information science: problems in conceptualization and 

in consensus-building, där han, förutom en bakgrund till de teoretiska förutsättningarna 

för B&I, också ger en god översikt över hur man kan definiera själva begreppet 

information. Han beskriver två olika förhållningssätt till begreppsdefinitioner inom 

B&I: ett empiriskt förhållningssätt, baserat på induktiva analyser av hur begreppet 

används (vilket är det förhållningssätt Buckland intar) och ett konceptuellt 

förhållningssätt, baserat på logisk deduktion.  

 

Andra liknande beskrivningar finns t.ex. i artikeln Trends in analyzing access to 

information. Part I: Cross-disciplinary conceptualizations of access, där Maureen 

McCreadie och Ronald Rice beskriver olika perspektiv på information och dess 

tillgänglighet, vilket också för dem in på diskussionen kring informationsbegreppet, 

samt i boken Looking for information: A survey of research on information seeking, 

needs, and behavior av Donald Case. Om man vill ha en mer kortfattad översikt över 

McCreadie och Rices argumentation kan man med fördel läsa A. D. Maddens artikel A 

definition of information, där han sammanfattar denna och en del andra aspekter av 

informationsbegreppet. 

 

I Birger Hjørlands Theory and metatheory of information science: A new interpretation 

ges en grundläggande beskrivning av biblioteks- och informationsområdets teoretiska 

utmaningar, och i samband med detta behandlar han också själva informationsbegreppet 

och dess förutsättningar. Även den bok som utgör en grund för denna uppsats, Michael 

Bucklands Information and information systems kan läsas för att få en översiktsbild av 

forskningsläget inom området. En kortfattad beskrivning av Bucklands teorier kan fås 

genom hans artikel Information as thing. 
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För diskussioner som är mer specifikt inriktade på just definitionen av begreppet 

information kan man t.ex. vända sig till artikeln Progress in documentation: 

Information concepts for information science, där Nicholas Belkin ger en översikt över 

olika grupperingar av informationskoncept. En något snävare, mer normativt 

argumenterande beskrivning ger Jason Farradane i sin artikel The nature of information, 

där han argumenterar för den fysiska aspekten av information. 

 

Det finns slutligen en rad författare som på senare år behandlat begreppet information i 

relation till fysik, IT-system och neurala nätverk. Frede Mørch har i sin artikel En meta-

analyse af information som begreb sammanfattat några av dessa teorier och deras 

potentiella betydelse för B&I. 

 

 

1.8.2 Poststrukturalismen 

 

Forskningen kring poststrukturalismen sker på så många områden att den blir mycket 

svåröverblickbar, men jag vill ändå nämna några verk som kan ge intressanta perspektiv 

på området och som jag använt mig av i den här uppsatsen. 

 

Roy Boyne har i sin bok Foucault and Derrida: The other side of reason beskrivit den 

debatt angående förnuftet som Foucault och Derrida förde under 1960-talet. Boken ger 

också en mycket bra inblick i tänkandet kring den västerländska filosofiska traditionen. 

Även Martin Morris ger i sin artikel The critique of transcendence: Poststructuralism 

and the political en grundläggande beskrivning av poststrukturalismens förhållande till 

den västerländska filosofins närvarotänkande. 

 

När det gäller poststrukturalismens idéhistoriska rötter, har Paul Allen Miller givit ett 

intressant bidrag i sin artikel The classical roots of poststructuralism: Lacan, Derrida, 

and Foucault, där han argumenterar för att poststrukturalismen inte distanserar sig från 

den klassiska traditionen, utan snarare försöker utveckla den vidare.  

 

Poststrukturalismen har också påverkat forskningsmetoderna, något som Mirka Koro-

Ljungberg beskriver i sin artikel Positivity in qualitative research: Examples from the 

organized field of postmodernism/poststructuralism. Även Sanna Talja, Kimmo 

Tuominen och Reijo Savolainen har i sin artikel ”Isms” in information science: 

Constructivism, collectivism and constructionism diskuterat hur poststrukturalismen 

påverkat formulerandet av de vetenskapliga metoderna, och då specifikt inom B&I. De 

sistnämnda diskuterar visserligen inte uttryckligen poststrukturalismen, men deras 

artikel är ändå relevant i sammanhanget eftersom den beskriver hur Michel Foucault 

med sin diskursanalys påverkat den inriktning de kallar social konstruktionism, som i 

sin tur påverkar arbetet inom B&I. 

 

Några andra exempel på mötet mellan poststrukturalismen och B&I är Gary och Marie 

Radfords artikel Structuralism, post-structuralism, and the library: de Saussure and 

Foucault, som behandlar poststrukturalismens betydelse för det traditionella biblioteket, 

medan Luke Tredinnick i sin artikel Post-structuralism, hypertext, and the World Wide 

Web ger en inblick i poststrukturalismens betydelse för IT och internet. Även Céline 

Lafontaine relaterar poststrukturalismen till IT och nätverksteorier i sin artikel The 

cybernetic matrix of “French theory”, en artikel jag inte använt i uppsatsen men som 
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jag ändå vill nämna då jag anser att denna innehåller mycket intressanta perspektiv som 

kan fördjupa insikten om konsekvenserna av de poststrukturalistiska teoriernas relation 

med informationsbegreppet. Ronald E. Day argumenterar slutligen i sin artikel 

Poststructuralism and information studies för att teoretiker inom B&I alltför lite 

analyserat poststrukturalismens betydelse för den egna disciplinen. 

 

I många av dessa artiklar och böcker (t.ex. Boyne, Miller samt Koro-Ljungberg) 

framhålls Foucault och Derrida som två av centralgestalterna inom den 

poststrukturalistiska traditionen, något som är relevant med tanke på mitt val av dessa 

två som representanter för just denna tradition. 

 

 

1.9 Metod 
 

När jag började söka efter en metod att använda i min uppsats, var huvudkriteriet att 

metoden måste kunna hjälpa mig att tydliggöra underliggande strukturer i de 

poststrukturalistiska texterna. Jag behövde hitta en metod som syftar till att identifiera 

och beskriva sådant i en text som inte uttryckts enkelt och tydligt. Vidare ville jag 

använda en metod som gav en distans gentemot undersökningsmaterialet. Då min 

intention med uppsatsen varit att gräva djupt i de poststrukturalistiska texterna snarare 

än att använda dessa texter för att fördjupa mig i ett antal B&I-forskares 

informationsdefinitioner, skulle ett användande av en poststrukturalistiskt präglad 

metod innebära en slags vetenskaplig rundgång i och med att jag då skulle ha använt en 

analysmetod som i en mening härrör från själva undersökningsmaterialet. Jag har därför 

valt att inte använda t.ex. diskursanalys trots att metoden i sig kunde varit relevant för 

denna typ av studie eftersom den kan användas för att tydliggöra underliggande 

ideologiska strukturer i texter. 

 

En av de metoder jag funderade på att använda var argumentationsanalys, som innebär 

att man granskar de logiska strukturerna i en argumentation för att kunna dra slutsatser 

kring huruvida argumentationen är hållbar eller inte.
46

 Då det emellertid inte är de 

poststrukturalistiska teoretikernas argumentation som sådan som intresserar mig, utan 

snarare resultatet av deras argumentation, insåg jag att argumentationsanalysen inte 

skulle passa för min undersökning. 

 

En annan metod jag snuddat vid i förarbetet till uppsatsen är begreppshistoria, vilket 

innebär att man studerar och kartlägger hur ett begrepp använts historiskt, något som 

inte heller motsvarar mitt syfte eftersom mitt intresse ligger på begreppens nutid snarare 

än deras historia.
47

 

 

En tredje metod jag funderade på att använda var innehållsanalysen, där man 

kvantifierar förekomsten av vissa ord i en text.
48

 Som jag redan påpekat är emellertid 

mitt mål att vaska fram underliggande idéer ur texterna, vilket innebär att en 

kvantifiering av de explicita orden inte skulle fånga in och beskriva de idéer som står i 

fokus för min uppsats. 

 

                                                 
46

 Bergström & Boréus 2008, s. 89-147. 
47

 Bergström & Boréus 2008, s. 181-215. 
48

 Bergström & Boréus 2008, s. 43-85. 
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Den metod jag till slut fastnade för och tänker använda mig av i uppsatsen är en 

beskrivande idé- och ideologianalys.
49

 Trots att metoden kallas beskrivande, innebär 

den inte enbart ett deskriptivt refererande, utan syftet är att man genom att använda 

metoden kan strukturera materialet på nya sätt, och därigenom bidra till en ökad 

kunskap av studieobjektet. Idé- och ideologianalysen som metod är utvecklad just för att 

man ska kunna vaska fram outtalade idéer, ideologier och mönster i texter av olika slag, 

och jag anser den därför vara lämplig att använda i en uppsats som denna där jag 

applicerar texter på ett område om vilket texterna inte uttryckligen talar. 

 

Min undersökning kommer att vara kvalitativ till sin karaktär. Jag kommer alltså inte att 

ägna mig åt kvantitativa studier av t.ex. förekomsten av centrala begrepp i texterna, utan 

huvuduppgiften kommer att vara att, genom att placera idéerna i relation till definierade 

dimensioner, lyfta fram grundläggande teoretiska strukturer i materialet. 

 

I idé- och ideologianalysen kan man använda sig av olika analysverktyg. Man kan t.ex. 

skapa idealtyper mot vilka man sedan jämför sitt empiriska material för att göra en 

bedömning av innehållet i en text. Det analysverktyg jag kommer att använda mig av i 

den här uppsatsen är emellertid ett annat, nämligen det som Bergström och Boréus 

kallar dimensioner.
50

 Att använda dimensioner i idé- och ideologianalysen innebär att 

man definierar ett antal dimensioner i relation till sin grundfråga och sedan placerar in 

sitt empiriska material på en skala i dessa dimensioner. Ett exempel på detta kan vara 

om vi vill undersöka huruvida ett politiskt tal kan sägas vara kapitalistiskt. Vi börjar då 

med att identifiera någonting som är utmärkande för kapitalismen. Vi kan exempelvis 

hävda att fri lönesättning är en viktig dimension av kapitalismen, och vi ställer sedan 

upp följande alternativ: ”politikern argumenterar för fri lönesättning” samt ”politikern 

argumenterar för centrala löneavtal”. I analysen positionerar man sedan det politiska 

talet inom något av alternativen, och man kan då dra slutsatser kring talarens 

ideologiska övertygelse. 

 

I uppsatsen kommer jag att använda denna metod genom att först göra en kortfattad 

analys av Michael Bucklands resonemang kring de tre informationsdefinitionerna och 

identifiera en bärande idé för varje definition. Dessa idéer använder jag sedan som 

dimensioner inom vilka jag formulerar två olika alternativa positioner. Jag relaterar 

sedan poststrukturalisterna till dessa alternativ, och kan på så sätt skapa en relation 

mellan Bucklands text och de problematiseringar jag ämnar göra med hjälp av Taylor, 

Derrida och Foucault. 

 

Enligt Bergström och Boréus kan en idé- och ideologianalys vara antingen idécentrerad, 

aktörscentrerad eller en kombination av de båda. Min analys kommer att vara just en 

kombination, eftersom jag å ena sidan är intresserad av att beskriva en viss idétradition, 

men å andra sidan för resonemang som förutsätter att de olika texterna i någon mån kan 

förklaras och definieras genom en gemensam nämnare i form av en författare, en 

aktör.
51

 

                                                 
49

 Bergström & Boréus 2008, s. 149-177. 
50

 Bergström & Boréus 2008, s. 164f. 
51

 Beckman 2007, s. 17. 
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2. Beskrivning av Bucklands informationsbegrepp 
 

Jag har nu förklarat förutsättningarna för denna uppsats, och det har blivit dags att 

försöka beskriva Bucklands tre informationsdefinitioner och i anslutning till detta 

identifiera de analysdimensioner och de alternativ jag kommer att etablera som ett 

ramverk för min undersökning. 

 

 

2.1 Information-som-kunskap 
 

När Buckland beskriver information-som-kunskap, beskriver han en situation där en 

viss människa vet något specifikt. Information-som-kunskap är något som existerar 

internaliserat i en människa. Buckland hävdar t.ex. att kunskapen är personlig och 

subjektiv, samt att den är en del av en människas personliga värderingssystem.
52

 

Kunskapen är dessutom ogripbar vilket innebär att den inte kan delas av andra 

människor med mindre än att individen som besitter kunskapen först uttrycker den och 

låter den få någon form av fysisk skepnad.
53

 Innan detta uttryck har skett är alltså 

information-som-kunskap begränsat till individen och därmed också avgränsad från 

omvärlden. Information-som-kunskap existerar alltså enbart i individen och förutsätter 

sålunda en individ som kan härbärgera den.
54

 

 

Individen kan ha fått den här kunskapen på olika sätt. Ofta sker det genom att hon utför 

en aktiv handling för att inhämta information, t.ex. genom verbal kommunikation eller 

genom sökande i informationssystem, men det kan också handla om mer passiv 

informationsinhämtning, t.ex. genom att individen observerar någonting.
55

 Oavsett om 

individens möte med informationen sker aktivt eller passivt beskrivs individen som en, i 

relation till den nya informationen, avgränsad entitet. Det finns alltså en tydlig skillnad 

mellan den som observerar och det den observerar. 

 

Detta innebär i och för sig inte att individen är helt oberörd av eller isolerad från 

omgivningen. Buckland beskriver t.ex. hur individen påverkas av yttre faktorer som 

ekonomi och politik när hon utför sin informationsinhämtning, men trots denna 

påverkan beskrivs individen som fri att själv avgöra hur hon ska förhålla sig till den 

information som kommit till henne utifrån.
56

 Buckland talar t.ex. om att en förutsättning 

för att en individ ska förändras av den information hon möter är att hon har en vilja att 

göra det. Hon kan välja att acceptera informationen eller förkasta den, vilket visar att 

Buckland tänker sig ett subjekt som kan agera självständigt i relation till omgivningen.
57

 

 

Bucklands resonemang om information-som-kunskap grundas alltså i och relateras hela 

tiden till det fria subjektet, och jag använder därför subjektet som den första 

undersökningsdimensionen och formulerar alternativen A: Subjektet beskrivs som 

enhetligt och avgränsat och kan, oberoende av andra subjekt, äga en specifik kunskap 

                                                 
52
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och kontrollera dess eventuella spridning till andra subjekt, och B: Subjektet beskrivs 

som fragmenterat och relationellt och kan inte, oberoende av andra subjekt, äga en 

specifik kunskap och kontrollera dess eventuella spridning till andra subjekt. 

 

 

2.2 Information-som-ting 
 

Som tidigare nämnts anser Buckland att information-som-kunskap är ogripbar och att 

den därför måste få fysiskt uttryck för att kunna förmedlas till andra människor. När en 

människa uttrycker sin inneboende kunskap, skapas den form av information som han 

kallar information-som-ting. Tinget i sig är visserligen inte informativt, men har 

potential att bli det beroende på hur individen möter det.
58

 

 

Information-som-ting kan ta sig många uttryck, t.ex. kan det röra sig om texter eller 

dokument.
59

 Det är emellertid inte bara de ting som medvetet uttryckts av individer som 

kan räknas till information-som-ting, utan även icke textuella objekt, naturen eller t.o.m. 

händelser, och här stöter vi på någonting som vid första anblicken kan tyckas vara en 

motsägelse.
60

 Å ena sidan relaterar Buckland information-som-ting till ett fysiskt 

uttryck av information-som-kunskap och han tycks därmed hävda att det potentiellt 

informativa tinget är beroende av en individs intention, medan han å andra sidan hävdar 

att även objekt som inte skapats av en individ kan vara information-som-ting. En 

närmare undersökning av hans argumentation avslöjar emellertid en intressant 

tankestruktur som förklarar denna skenbara paradox och får konsekvenser för hans sätt 

att tänka kring begreppet information-som-ting. 

 

När Buckland talar om uttryckt kunskap, innebär detta nämligen inte med nödvändighet 

att den är knuten till en viljeakt hos en individ. I stället handlar det om någonting som är 

ett uttryck för någonting, en beskrivning av någonting, ett vittnesbörd om någonting, 

någon form av representation av en egenskap hos en entitet.
61

 Information-som-ting 

innebär alltså ett tecken
62

 som pekar tillbaka mot ett ursprungsobjekt och på så sätt kan 

man säga att tecknet är sekundärt i förhållande till objektet och att det alltid finns en 

klyfta mellan dem. Tecknet är nämligen ontologiskt alltid något annat än det betecknade 

(även om den som formulerar tecknet ofta eftersträvar att det ska likna objektet i så hög 

grad som möjligt), något som enligt Buckland är en förutsättning för att man ska kunna 

tala om att ett ting är informativt. Han hävdar att om ett tecken inte pekar på någonting 

kan det knappast vara informativt.
63
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60
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Då tecknets representativa karaktär i förhållande till objektet är en avgörande 

komponent i Bucklands beskrivning av information-som-ting väljer jag att använda 

detta som den andra dimensionen i min analys och ställer upp alternativen A: Det finns 

en representativ relation mellan tecknet och det det betecknar och B: Det finns ingen 

representativ relation mellan tecknet och det det betecknar.  

 

 

2.3 Information-som-process 
 

Begreppet information-som-process innebär kortfattat att information-som-ting 

kommuniceras till en människa vilket resulterar i en förändring av människans kunskap. 

Buckland beskriver denna process som någonting som sker mellan en avsändare och en 

mottagare. Avsändaren besitter en kunskap som han vill förmedla till mottagaren, och 

uttrycker därför denna i någon form, exempelvis i ord. Mottagaren mottar sedan dessa 

ord och tillgodogör sig dem och den information som finns potentiellt i dem.
64

 Det finns 

alltså två delar i den här processen: att ge information vidare och att ta emot 

information. 

 

Viktigt här är att betona att Buckland inte menar att detta är en tydlig och klar process 

där det är exakt det avsändaren vill förmedla som mottagaren verkligen tar till sig. I 

stället är det en process fylld av tolkningar, förutsättningar och olika påverkansfaktorer. 

Buckland hävdar t.ex. att information-som-process är kontextuell och därför påverkas 

av den kulturella miljö inom vilken den äger rum.
65

 Han beskriver hur denna 

kontextuella påverkan kan innebära att både avsändare och mottagare motiveras och 

påverkas av politiska, ekonomiska eller social faktorer och därför inte kan anses 

neutrala i sina roller som processdeltagare.
66

 

 

En annan problematiserande faktor är själva uttrycket som informationsprocessen 

hanterar, d.v.s. information-som-ting. Som jag beskrivit tidigare är det inte alltid 

oproblematiskt att formulera tecknet på ett sätt som fullt ut överensstämmer med 

objektet man vill beskriva. Det finns alltså en risk att avsändaren i själva verket 

förmedlar ett tecken som ligger ganska långt från det ursprungliga objektet, och vi kan 

då inte längre tala om begreppet information-som-process som en struktur där en viss 

information flyttas från en avsändare till en mottagare.
67

 

 

Trots dessa problematiserande perspektiv är det emellertid tydligt att Buckland menar 

att både avsändaren och mottagaren fungerar relativt självständigt i 

informationsprocessen. Avsändaren har möjlighet att fritt formulera budskapet, 

mottagaren har möjlighet att fritt välja att motta eller förkasta detta budskap, och 

information-som-process kan därför sammanfattas med att det rör sig om två fria 

subjekt som självständigt hanterar en externaliserad informationsmängd.
68
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Då informationsprocessens förhållande till individernas intention är av central betydelse 

för begreppet information-som-process såsom Buckland beskriver det, väljer jag detta 

som analysdimension och ställer upp alternativen A: Information ses som en process 

styrd av individens intention och B: Information ses som en diskursiv process präglad 

av disciplinering där inflytandet från individens intention är begränsat. 

 

Sammanfattningsvis ser min analysmodell ut på följande sätt: 

 

Bucklands 

informations-

definition 

Analysdimension Alternativ A Alternativ B 

Information-

som-kunskap 

Subjektet Subjektet beskrivs 

som enhetligt och 

avgränsat och kan, 

oberoende av andra 

subjekt, äga en 

specifik kunskap och 

kontrollera dess 

eventuella spridning 

till andra subjekt. 

Subjektet beskrivs 

som fragmenterat 

och relationellt och 

kan inte, oberoende 

av andra subjekt, äga 

en specifik kunskap 

och kontrollera dess 

eventuella spridning 

till andra subjekt. 

Information-

som-ting 

Representativitet Det finns en 

representativ relation 

mellan tecknet och 

det det betecknar.  

 

Det finns ingen 

representativ relation 

mellan tecknet och 

det det betecknar. 

Information-

som-process 

Individens 

intention 

Information ses som 

en process styrd av 

individens intention. 

Information ses som 

en diskursiv process 

präglad av 

disciplinering där 

inflytandet från 

individens intention 

är begränsat. 
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3. Resultatredovisning och analys: 

Poststrukturalisterna och deras positionering på 

dimensionsskalan 
 

Det är nu dags att vända oss till poststrukturalisterna för att undersöka hur deras teorier 

påverkar möjligheten att formulera information i de olika former som Buckland gör. I 

detta kapitel kommer jag att vända på ordningen av informationsdefinitioner och först 

behandla Foucault i relation till information-som-process, sedan Derrida i relation till 

information-som-ting och slutligen Taylor i relation till information-som-kunskap. 

Anledningen till att jag väljer en annan ordning här än i den övriga uppsatsen är att det 

finns en argumentation hos Derrida som i viss mån bygger på tankar som tidigare 

formulerats av Foucault, och i ännu högre grad är Taylors argumentation beroende av 

Derridas teorier. Det underlättar därför analysen om jag i detta kapitel följer den här 

kronologin i stället för den tematiska logik som finns i den övriga uppsatsen och som i 

någon mening kan sägas beskriva ett flöde som leder från det interna till det externa: 

informationen existerar först som kunskap inom en människa, den formuleras sedan till 

ett ting, för att slutligen kommuniceras till externa entiteter i en process. 

 

 

3.1 Michel Foucaults diskursteori 
 

 

3.1.1 Inledning 

 

Jag ska alltså nu vända mig till Michel Foucault för att undersöka om dennes 

diskursteori kan kasta nytt ljus över Bucklands tredje informationsdefinition, nämligen 

information-som-process. Är information-som-process en process styrd av individens 

intention eller är den en diskursiv process präglad av disciplinering där inflytandet från 

individens intention är begränsad? 

 

 

3.1.2 Vad är en diskurs? 

 

Innan jag dyker ner i frågeställningarna kring Foucaults tankar om diskursens aspekter 

vill jag dock ge en kort introduktion till själva begreppet diskurs. Begreppet kommer i 

och för sig att tydliggöras under den fortsatta redogörelsen, men det är viktigt att redan 

nu klargöra vissa grundläggande drag hos detta centrala begrepp. Således – vad är en 

diskurs? 

 

Enligt Mats Rosengren, som översatt Foucaults bok Diskursens ordning, är det franska 

ordet discourse, som allmänt översätts med det svenska ordet diskurs, ett mångtydigt 

begrepp. Rosengren skriver i en fotnot till Diskursens ordning att de vanligaste 

innebörderna av ordet är tal, föreläsning och prat, men att Foucault i stor utsträckning 

väver in andra innebörder i sin användning av begreppet.
69

 Diskurs handlar då inte om 

enstaka uttalanden, om ett ord eller en viss formulering utan om grupper av utsagor eller 

s.k. diskursiva händelser, om den totala praktik och alla de villkor som i ett visst 
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sammanhang utgör grunden för skapandet av yttranden.
70

 Som en följd av detta talar 

Foucault inte bara om en enda tidlös diskurs utan om flera olika föränderliga diskurser 

som präglas av de praktiska förutsättningar som återfinns inom just det specifika 

område där diskursen skapas, t.ex. den medicinska diskursen eller den juridiska 

diskursen.
71

 

 

Denna definition av begreppet ifrågasätts dock av vissa Foucault-tolkare. Exempelvis 

har R. Keith Sawyer undersökt diskursbegreppets förekomst i fransk litteratur och drar 

slutsatsen att detta begrepp ingalunda introducerats av Foucault, utan snarare ska ses 

som en del av en redan existerande vokabulär inom den strukturalistiska traditionen. 

Sawyer hävdar vidare att den tidige Foucaults användande av diskursbegreppet i stor 

utsträckning överensstämmer med den franska strukturalismens användande av 

begreppet, och att diskurs i den kontexten används för att uttrycka specifikt språkliga 

formationer.
72

 

 

Efter boken Vetandets arkeologi byter dock Foucault fokus i sina undersökningar och 

koncentrerar sig mer på s.k. icke-diskursiva praktiker och för att beskriva dessa 

använder han andra begrepp än diskurs.
73

 Denna förändring har enligt Sawyer förbisetts 

av en stor del av Foucault-tolkarna, vilket resulterat i att diskurs ofta använts som ett 

samlingsnamn för att beteckna både de språkliga formationer som Foucault beskriver i 

t.ex. Vetandets arkeologi och de icke-språkliga formationer som han t.ex. beskriver i 

den senare boken Övervakning och straff.
74

 

 

Sawyer väljer att i stället betona förändringen i Foucaults författarskap och hävdar 

följaktligen att begreppet diskurs enbart kan användas för att beskriva språkliga 

formationer och då framför allt såsom dessa beskrivs av den tidige Foucault. En sådan 

tolkning skulle innebära att jag inte skulle kunna använda diskursbegreppet som jag gör 

i avsnitt 3.1.4, där jag använder det för att analysera den delvis icke-språkliga 

disciplineringstanken som beskrivs i exempelvis Övervakning och straff. 

 

Emellertid finns argument som talar emot Sawyers uppfattning i frågan. Ronald E. Day 

hävdar t.ex. att diskursbegreppet bör innefatta icke-språkliga formationer: ” ... discourse 

as the product and the possibilities of differential relations of two types of materials 

(language and things) ... ”
75

 och Rosengren menar, som jag redan beskrivit, att diskurs 

inte bara bör uppfattas som språkliga konstruktioner, utan som ”hela den praktik som 

frambringar en viss typ av yttranden”.
76

 

 

När Foucault i Diskursernas kamp själv ska definiera begreppet diskurs, beskriver han 

dessutom detta som något som ”finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det 

som markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga 

dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och avgränsande betecknanden 

som passerar genom de sociala relationerna.”
77
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Jag anser mig således ha tillräckligt stöd för att använda diskursbegreppet i en vidare 

bemärkelse som inkluderar både språkliga och icke-språkliga formationer och som 

därmed följer Rosengrens definition. 

 

 

3.1.3 Diskursiva kontrollprocedurer 

 

Efter denna korta introduktion till begreppet diskurs, ska jag nu ta mig an uppgiften att 

undersöka hur Foucaults diskursteorier påverkar förutsättningarna för att formulera 

information-som-process. 

 

Enligt Foucault finns i varje samhälle en rädsla för diskursen. Denna rädsla, som han 

kallar logofobi
78

 grundar sig i att diskursen präglas av en slumpmässighet och 

materialitet
79

 som kontrasterar mot västerlandets längtan efter eviga, enhetliga, 

transcendenta sanningar.
80

 Diskursen och diskursproduktionen tenderar därmed att 

ifrågasätta delar av samhällsbygget. Som ett skydd mot detta potentiella hot skapar varje 

samhälle ett antal kontrollprocedurer, och när det gäller att studera hur villkoren för 

diskursproduktion ser ut (närmare bestämt: om informationsprocessen bygger på ett fritt 

subjekts intention eller inte) är dessa procedurer centrala.
81

 Foucaults skrifter är fulla av 

beskrivningar av sådana procedurer, så att åstadkomma en heltäckande redogörelse för 

dessa låter sig av utrymmesskäl inte göras här, men jag vill ändå lyfta fram några 

exempel som kan visa på den mångfald av kontrollmetoder procedurerna utgör. 

 

Det första exemplet jag vill nämna på procedurer som syftar till att kontrollera 

diskursproduktionen är förbudet, genom vilket samhällets institutioner (t.ex. 

kungamakten, polisväsendet eller kyrkan) har uteslutit vissa diskurser.
82

 Dessa förbud 

syns särskilt tydligt i de uppförandekoder som omgärdar sexualitetens och politikens 

områden och verkar alltså inte genom att forma diskursen (vilket vi strax ska se är fallet 

med flera andra kontrollprocedurer), utan genom att förhindra att en viss 

diskursproduktion över huvud taget äger rum. 

 

Ett annat exempel på en procedur för kontroll av diskursen är det faktum att man genom 

definitionen av en disciplin eller domän styr vad som krävs för att konstruera nya 

yttranden inom respektive disciplin.
83

 Enligt Foucault tvingar sig reglerna anonymt på 

den individ som försöker yttra sig inom en viss diskurs genom att denne måste omfatta 

disciplinens gemensamma, teoretiska horisont.
84

 De disciplinära reglerna är inte något 

som människor formulerar och tvingar på den diskursproduktiva processen utifrån. I 

stället uppstår dessa diskursiva tvångssystem inom själva diskursen, på dess egen nivå.
85
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Reglerna är heller inte några evigt giltiga formuleringar. Foucault hävdar i stället att de 

förändras över tid. Han beskriver t.ex. hur man under 1500-talet ansåg att ett yttrande 

rörande en växts symboliska värde ansågs höra till botaniken, medan samma uttalande 

under 1600-talet inte ansågs kvalificera sig till en plats inom den botaniska disciplinen. 

Ett annat exempel han nämner är att det under 1800-talet blev omöjligt att inom den 

medicinska disciplinen uttala sig i metaforiska ordalag, något som varit ett självklart 

inslag i samma disciplin under tidigare århundraden.
86

 

 

Ett tredje sätt att oskadliggöra en hotande diskurs är att man inte tillåter vem som helst 

att ta plats i diskursproduktionen.
87

 Genom att t.ex. använda sig av ritualer som 

definierar hur man inom en viss diskurs ska bete sig och vilka gester man bör använda, 

gallras människor ut och vissa utestängs från möjligheten att formulera och aktivt bidra 

till diskursproduktionen. Dessa rituella filter blir extra tydliga inom de religiösa, 

juridiska, terapeutiska och politiska diskurserna.
88

 

 

Foucault nämner slutligen den kommenterande traditionen som en funktion som under 

historiens gång syftat till att inordna diskursen i ett mönster där uttalandets 

slumpmässighet, mångfald och osäkerhet neutraliseras. Genom att man inom religiösa, 

juridiska eller litterära sammanhang enligt ett ritualiserat mönster kommenterar texter 

vävs dessa in i en tradition och en repetition som gör att ursprungsuttalandet tenderar att 

försvinna in i en ritualiserad diskursiv struktur. 

 

När ett antal kontrollprocedurer som de här tillsammans bildar ett mönster vid en 

specifik historisk tidpunkt eller period, kallar Foucault det för en diskursiv praktik, och 

denna diskursiva praktik utövar en stark påverkan på människan då hon skapar texter, 

tal eller andra diskursiva formuleringar.
89

 

 

 

3.1.4 Diskurs som produktivt verktyg 

 

Det är dock viktigt att i det här sammanhanget poängtera att den diskurskontrollerande 

funktionen inte handlar om att enbart förbjuda och begränsa diskursen, att utestänga 

vissa ord eller uttalanden.
90

 Det centrala i dessa procedurer är i stället att generera 

diskurs, men bara en viss form av diskurs. För att illustrera denna tankegång vill jag 

redogöra för Foucaults analys av den diskursiva praktiken kring den straffrättsliga 

utvecklingen under slutet av 1700-talet. 

 

I boken Övervakning och straff beskriver Foucault hur Frankrikes enväldiga monarker 

(liksom många andra länders makthavare) fram till mitten av 1700-talet hade 

upprätthållit samhällsordningen genom en lagstiftning som sanktionerade stränga 

fysiska straff vid lagöverträdelser. I lagen föreskrevs straff som varierade från spöstraff 

till tortyr och avrättning. Det strängaste straffet, som t.ex. användes vid avrättningen av 

Robert-François Damiens för dennes roll i attentatet mot Ludvig XV, var den s.k. 

                                                 
86

 Foucault 1993, s. 23. 
87

 Foucault 1993, s. 26. 
88

 Foucault 1993, s. 28. 
89

 Foucault 2008, s. 182. 
90

 Foucault 1987, s. 241. 



 

22 

 

kvalfulla avrättningen, vilket innebar att brottslingen torterades till döds.
91

 Syftet med 

dessa stränga straff var dels att avskräcka andra från att begå liknande brott, varför de 

ofta verkställdes inför publik, och dels att ge förövaren en möjlighet att genom sitt 

lidande sona sitt brott både inför människor och inför Gud.
92

 Straffen och den diskurs 

som omgav dem är alltså i stora delar av begränsande karaktär och syftar till att förbjuda 

vissa beteenden. Detta ska emellertid snart förändras. 

 

Under det sena 1700-talet och tidiga 1800-talet börjar nämligen de offentliga, kvalfulla 

avrättningarna ifrågasättas. I Frankrike engagerar sig filosofer, domare och 

parlamentsledamöter för en förändring av straffrätten, och inför parlamentsvalet 1789 

formulerar valförsamlingarna s.k. klagoskrifter där den kvalfulla avrättningen nämns 

som en av de saker som måste bli föremål för reformer med motiveringen att den  

”upprör mänskligheten”.
93

 Det är emellertid inte enbart allmänhetens upprördhet som är 

anledningen till att den kvalfulla avrättningen så småningom avskaffas. Enligt Foucault 

är den straffrättsreform som äger rum i slutet av 1700-talet i stället ett led i en allmän 

omdisponering av maktens struktur och medel där avsikten med reformen inte är att 

straffa mindre eller att straffa mer humant utan att straffa på ett sätt som mer effektivt 

ger positiva resultat för samhället.
94

 Metoden för att uppnå detta mål blir att, i stället för 

att som tidigare fysiskt straffa brottslingen, förändra honom så att han inte återfaller i 

brottslighet.
95

 Fokus flyttas alltså från ett avskräckande och sonande straff till en 

korrigerande fostran och därmed också från kroppen till själen.
96

 

 

För att lyckas med detta nya korrigeringsprojekt behöver man en ny typ av kunskap om 

människan i allmänhet och brottslingen i synnerhet, vilket resulterar i att fängelserna 

och så småningom även andra institutioner alltmer organiseras i syfte att observera 

människorna.
97

 Foucault beskriver t.ex. hur filosofen Jeremy Bentham skapar en modell 

för övervakning av fångar. Modellen, som går under namnet Panopticon, går ut på att 

bygga ett cirkelformat fängelse där man reser ett fångvaktartorn i mitten av byggnaden. 

Cellerna byggs som tårtbitar i den runda byggnaden med stora glasrutor inåt mot tornet, 

och på så sätt kan en enda fångvaktare hålla uppsikt över alla fångar utan att dessa har 

någonstans att gömma sig.
98

 Benthams modell är bara ett exempel bland många på hur 

teorier om övervakningens betydelse breder ut sig under det sena 1700-talet. Liknande 

tankar präglar under samma tid även organisationen av armén och 

undervisningsväsendet.
99 

Denna övervakning, där man studerar människor och deras 

egenskaper, resulterade snabbt i ett överflöd av information om individerna, och genom 

dessa iakttagelser kunde man börja kategorisera människor, bestämma medelvärden och 

normer och därmed skapa bilden av hur en normal människa bör vara.
100
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Genom att denna bild av normalitet skapas erhåller rättsstaten också en ny måttstock för 

att definiera vad en brottsling är och när ett brott har begåtts. En brottslig handling 

beskrivs inte längre som en moralisk överträdelse utan som en avvikelse från det 

normala, vilket får till följd att straffet utformas på ett sätt som syftar till att föra den 

dömde tillbaka in i normaliteten och inta sin plats som en god samhällsmedborgare.
101

 

 

Diskursen kring normalitet anammas, utvecklas och distribueras av en mängd 

institutioner (t.ex. skolorna, armén, en del religiösa grupperingar, sjukhus, industrin) 

och dessa blir på så sätt effektiva verktyg för att skapa den goda medborgaren.
102

 Inom 

skolan föreskriver normalitetsdiskursen t.ex. inte bara vad en elev inte får göra, utan 

framför allt vad hon måste kunna för att få en godkänd examen. Inom industrin fungerar 

normalitetsdiskursen inte bara begränsande såtillvida att den definierar när den anställde 

måste vara tillbaka från lunchpausen utan även produktivt genom att den definierar hur 

en uppgift ska genomföras på bästa sätt.
103

 

 

Genom denna beskrivning av den straffrättsliga utvecklingen under 1700-talet, visar 

Foucault hur den centrala uppgiften för de diskurskontrollerande procedurerna som 

tillsammans bildar en diskursiv praktik förändrats från att fungera repressivt till att 

fungera produktivt, närmare bestämt att påverka människan att vara produktiv i en viss 

riktning. 

 

Låt mig då sammanfatta vad jag funnit hittills med Foucaults egna ord då han beskriver 

den diskursiva praktiken som ”en mängd anonyma, historiska regler, alltid definierade i 

tid och rum, som under en bestämd epok och för en given social, ekonomisk, geografisk 

eller språklig krets har definierat de villkor under vilka utsägelsefunktionen utövas.”
104

 I 

ljuset av detta framstår bilden av ett fritt skapande subjekt som problematisk. Om den 

diskursiva praktiken definierar de gränser inom vilka enskilda utsagor formuleras, och 

den normaliserande sanktionen fungerar tvingande på diskursproduktionen, är det 

rimligt att fråga sig i vilken utsträckning subjektets intention egentligen kan påverka 

formulerandet av en utsaga.
105

 

 

För att tydliggöra Foucaults ställningstagande i denna fråga ska jag undersöka hans teori 

om författaren, eftersom denna tydligt illustrerar diskursteorins konsekvenser för det 

eventuella inflytande som subjektets intention kan ha i skaparprocessen. 

 

 

3.1.5 Författaren 

 

Inledningsvis är det viktigt att konstatera att det faktum att Foucault beskriver denna 

teori som en teori om författaren och dennes relation till sin text emellertid inte innebär 

att den endast är applicerbar på det skrivna ordet. Det han kallar teorin om författaren 

går enligt honom själv att applicera på många andra skapandeprocesser som präglas av 

en s.k. upphovsmannafunktion, t.ex. måleriet, tekniken eller musiken.
106
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Enligt Foucault har innebörden av begreppet författare och beskrivningen av dennes 

relation till texten förändrats genom historien, och då detta är en central del av hans 

argumentation om den roll subjektets intention spelar i skaparprocessen, ska jag nu först 

kort beskriva några av de utvecklingsstadier han skisserar i sin bok Diskursernas kamp 

med början i antiken. 

 

Foucault hävdar att en författare under antiken inte definierades som en fysisk person, 

utan som en grupp människor som formulerade sina texter inom ramen för en viss 

filosofisk eller religiös tradition. På så sätt tillskrevs texter vissa författarnamn, t.ex. 

Hippokrates, trots att verken i sig kanske inte skrivits av den fysiske personen 

Hippokrates. Författarnamnet var alltså ett slags grupperingsnamn, ett 

klassificeringsverktyg med vilket man kunde kartlägga och i viss mån t.o.m. skapa 

innehållsliga relationer mellan texter.
107

 

 

Med tiden förändras emellertid denna syn på författaren, och i stället utvecklas alltmer 

en tanke om att författaren är en viss individ som med egen fri vilja skapat ett visst verk. 

Enligt Foucault har denna utveckling en juridisk förklaring. Fram till 1700-talet ansågs 

nämligen ett verk inte främst vara ett ting utan en handling, vilket innebar att det kunde 

provocera och hota den etablerade politiska makten. På grund av detta fanns hos 

makthavarna ett behov av att kunna inkludera verket i en straffrättslig struktur där man 

genom disciplinåtgärder kunde kontrollera diskursproduktionen.
108

 Genom att man 

upprättar en individuell relation mellan författaren och dennes verk ges så denna 

möjlighet att kontrollera och hantera den potentiellt hotande handling som texten 

utgör.
109

 

 

Den juridiska kopplingen mellan en författare och dennes verk utvecklas vidare i en 

ekonomisk riktning under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet då den 

ekonomiska upphovsrätten formuleras. Att kunna knyta ett visst verk till en viss person 

blir då en förutsättning för att kunna inkludera verket i en ekonomisk kontext. 

Relationen mellan författare och verk kommer då allt mindre att präglas av en 

straffrättslig överträdelselogik och i stället definieras relationen alltmer av verkets 

ekonomiska funktion.
110

 

 

Förutom den juridiska och ekonomiska aspekten har också författarbegreppet en 

organisatorisk aspekt. Foucault beskriver hur kyrkofadern Hieronymus på 300-talet 

e.Kr. hävdar att det finns vissa principer som man kan använda för att avgöra huruvida 

en text härrör från en viss person eller inte.
111

 Hieronymus menar t.ex. att om man har 

en grupp texter som alla påstås vara författade av en och samma person, och en av dem 

skiljer sig från de andra i fråga om kvalitet, bör denna text uteslutas ur gruppen med 

motiveringen att det är osannolikt att samma författare som skapat ett antal bra texter 

också kan ha skapat den dåliga texten. Om någon av texterna skiljer sig från de andra i 

form av stil eller ordval är detta också en anledning att utesluta den, eftersom en 

författare antas använda sig av samma stil genom hela sitt författarskap. Man bör också 
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utesluta en text som läromässigt står i motsättning till andra texter av samma författare, 

vilket innebär att man antar att en författare alltid måste vara enhetlig i sin 

grundideologi, att han aldrig förändras i filosofisk eller teologisk inriktning. 

 

På detta sätt har författarbegreppet använts för att organisera diskursen och avgöra vilka 

texter som ska få tillhöra kanon eller traditionen, och vilka som ska sorteras bort som 

icke autentiska. Foucault uttrycker det som att författaren kommer efter boken snarare 

än före den.
112

 I exemplet om Hieronymus blir det också tydligt att författarbegreppet 

använts som verktyg för att inte bara organisera diskursen, utan också för att nå en 

enhetlighet och utesluta texter som skiljer sig från andra.
113

 En författare blir således en 

garant för en specifik, entydig, oföränderlig litterär, filosofisk eller religiös inriktning. 

 

Enligt Foucault är alltså den typ av antagande som man gör när man säger att ett 

budskap är ett uttryck för ett subjekt, ett sätt att organisera diskursen och utesluta 

mångfalden ur den.
114

 Detta innebär dock inte att Foucault förnekar existensen av en 

fysisk person som vid ett visst historiskt tillfälle låtit sin hand omsluta en penna och röra 

sig över ett papper med en text som resultat, men det innebär att individens ansvar för 

skapandet av en text är så sammanblandat med den diskursiva praktikens makt att det 

inte går att säga i vilken utsträckning personens egen intention präglat den skrivna 

texten.
115

 Detta innebär vidare att nyckeln till att förstå en text inte står att finna hos en 

författare, utan hos texten själv. Foucault uttrycker det med orden att vi inte bör söka  

”under det manifesta yttrandet efter det halvt ohörbara pratet”.
116

 

 

Att anta att det finns ett fritt agerande subjekt som med sitt medvetande formulerar ett 

budskap är alltså inte en framkomlig väg när det gäller att analysera villkoren för 

diskursproduktionen i allmänhet och människans roll i densamma i synnerhet. Enligt 

Foucault måste vi i stället utgå från själva diskursen, närmare bestämt det han kallar 

utsagan och som utgör diskursens mest elementära enhet.
117

 Det är genom att granska 

utsagans karaktär och funktion som man, enligt Foucault, kan identifiera den relation 

mellan subjektet och diskursproduktionen som jag försökt beskriva i det här avsnittet.
118

 

Jag ska nu därför vända mig till hans teori om utsagan såsom den beskrivs i Vetandets 

arkeologi för att försöka förklara dess egenskaper och undersöka om jag, genom att göra 

det, kan nå en större klarhet kring subjektets roll i relation till den kommunikativa 

processen. 

 

 

3.1.6 Utsagan 

 

Enligt Foucault är utsagan en praktisk domän som är autonom, en händelse snarare än 

ett ting, en funktion snarare än något statiskt.
119

 Han beskriver den som en praktisk 

handling som vid en viss tidpunkt skapar det objekt den nämner och sedan är förbi, 
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vilket med Foucaults vokabulär beskrivs som att den äger en viss materialitet.
120

 Detta 

innebär i sin tur att en utsaga inte går att föreviga eller arkivera eftersom man, om man 

upprepar dess språkliga formulering vid ett annat tillfälle eller i någon annan kontext, 

skapar en ny utsaga med en ny funktion och en ny innebörd. Vi kan alltså inte utan 

vidare likställa den språkliga formuleringen, utsagan och funktionen.
121

 

 

Genom Foucaults beskrivning av författarfunktionen stod det klart att man inte kan söka 

ett yttrandes innebörd i relation till en upphovsman i form av ett subjekt. I Foucaults 

beskrivning av utsagans materialitet blir det emellertid tydligt att det inte bara är 

subjektet som meningsskapande instans han ifrågasätter, utan han ifrågasätter även 

tanken på att den meningsskapande instansen står att finna i relationen mellan den 

språkliga formuleringen och det objekt om vilket formuleringen talar. I och med att en 

utsagas innebörd varierar från en kontext till en annan, kan den nämligen inte sägas 

definieras av någon på förhand given betydelse, vilket i sin tur innebär att det inte finns 

någon entydig innebördsrelation mellan utsagans ord och något objekt mot vilket orden 

skulle peka.
122

 

 

Denna frånvaro av relation mellan utsagan och en referens eller ett objekt innebär vidare 

att utsagan inte karaktäriseras av sökandet efter ett centrum, en essens, utan av de 

gränslinjer som är det som ger utsagan dess innebörd. Utsagan bestäms nämligen av de 

omgivande diskursiva formationerna och det sätt på vilket den egna utsagan fungerar i 

relation till dessa formationer.
123

 Utsagan får alltså sin funktion genom att etablera 

relationella platser snarare än ting, och det är i förhållande till dessa platser som 

Foucault beskriver subjektet. När han definierar vilken roll subjektet har i 

diskursproduktionen beskriver han subjektet, inte som utsagans språkliga upphovsman, 

som den som framför den språkliga formuleringen eller som utsagans huvudperson, utan 

som en roll som vem som helst kan inta och som kan förändras inom en utsaga.
124

 

Denna roll, som Foucault kallar för subjektsposition, fungerar, liksom utsagan som 

helhet, genom att erbjuda existensregler snarare än existensen i sig, och präglas därmed 

av möjligheter snarare än av definierad essens.
125

 

 

Jag har nu nått en punkt där jag kan beskriva relationen mellan subjektet och utsagan, 

och jag konstaterar att det är utsagan som leder oss till subjektet snarare än subjektet 

som leder oss till utsagan. Enligt Foucaults teorier når man alltså inte en bestämmelse 

av utsagan genom att undersöka subjektet, utan man når en bestämmelse av subjektet 

genom att undersöka utsagan. Utsagan, som är ett resultat av en diskursiv praktik 

snarare än subjektets intention, skapar en plats där människan rörligt kan inta olika 

roller och där hon kan skapa och definiera sin existens i en viss materialitet. På detta sätt 

kan man beskriva subjektet som en variabel i diskursen snarare än som dess grund och 

ursprung.
126
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3.1.7 Foucaults positionering på dimensionsskalan 

 

Jag har i det här avsnittet kunnat konstatera att Foucault anser att diskursproduktionen 

är en process som påverkas av ett stort antal samhälleliga kontrollprocedurer. Dessa 

kontrollprocedurer formar och styr produktionen av diskursiva objekt, t.ex. utsagor, och 

subjektet återfinns då som en roll i förhållande till en utsaga snarare än som upphovet 

till densamma. 

 

Det är därmed dags att identifiera diskkursteorins positionering i förhållande till den 

analysdimension som beskriver den utsträckning i vilken individens intention styr 

informationsprocessen och jag kan då konstatera följande. Om vi utifrån Foucaults 

teorier skulle beskriva den kommunikativa processen kan vi inte göra det i ordalag av en 

process styrd av individens intention, utan måste snarare beskriva den som en diskursiv 

process präglad av disciplinering där inflytandet från individens intention är begränsat. 

Jag anser därför att Foucault kan kategoriseras som hörande till alternativ B i min 

analysmodell.  

 

 

3.2 Jacques Derridas teori om différance 
 

 

3.2.1 Inledning 

 

Efter beskrivningen av Foucaults diskursteori ska jag nu vända mig till den franske 

filosofen Jacques Derrida för att undersöka teorier hos denne som kan relateras till 

Bucklands andra informationsdefinition, information-som-ting. Som jag beskrev i 

avsnitt 2.2 hävdar Buckland att ett ting måste vara en representation av ett objekt för att 

kunna kallas informativt, och målet med den följande undersökningen är att genom en 

beskrivning av Derridas teori om différance positionera honom i relation till frågan om 

huruvida det finns en representativ relation mellan tecknet och det betecknade. Då 

Derridas teori om différance grundas i hans kritik av den västerländska metafysiken 

kommer detta avsnitt att till stor del fokusera på denna kritik. 

 

 

3.2.2 Den västerländska metafysiken 

 

Enligt Jacques Derrida präglas den västerländska filosofiska traditionen ända sedan för-

sokratisk tid av en betoning på en fullständigt närvarande essens som tillvarons 

ontologiska grund.
127

 Man har, vilket jag redan tidigare berört, inom denna tradition 

utgått från att det finns en punkt bortom vår sinnevärld varifrån allt annat utgår, 

någonting som existerar oberoende av andra ting, väsen och idéer. Denna metafysiska 

essens är ursprunglig i betydelsen att den existerar före vår sinnevärld, och i och med att 

den inte är beroende av något för sin existens beskrivs den som enhetlig, fulländad och 

närvarande. 

 

Enligt Derrida struktureras denna västerländska metafysik enligt en binär logik, d.v.s. 

den formuleras enligt motsatspar där den ena polen utgörs av något som relateras till 

                                                 
127

 Derrida 1997, s. XXI, 18, 97. 



 

28 

 

den ursprungliga essensen, och den andra polen beskrivs som en avvikelse från denna 

essens.
128

 Som exempel nämner han motsatspar som närvaro-frånvaro, omedelbarhet-

förmedling samt enhet-mångfald där den första polen beskrivs som eftersträvansvärd 

eftersom den identifieras med den essens som ligger till grund för hela tillvaron, medan 

den andra polen anses hotande mot filosofin, moralen och samhället eftersom den 

avviker från essensen. 

 

Denna den västerländska metafysikens teori om den ursprungliga essensen har tagit sig 

olika uttryck under historiens gång.
129

 Vi ser den t.ex. hos Platon i dennes 

argumentation om idévärlden, där han beskriver hur koncepten utgör den innersta 

verkligheten, grunden för tillvaron och det som är eftersträvansvärt till skillnad från 

sinnevärlden som är ett avsteg från den ursprungliga identiteten.
130

 Inom den kristna 

kyrkan omformades sedan denna tanke och kom att relateras till den kristna guden. 

Under medeltiden talade teologerna inom den skolastiska teologin om Gud som alltings 

första orsak (causa sui), den essens utifrån vilken allt skapats och som existerar 

oberoende av alla andra entiteter.
131

 När sedan upplysningen på 1600-talet riktar fokus 

mer på människan och förnuftet förändras den västerländska traditionen återigen, och nu 

formuleras teorier om att det är subjektet som är bärare av den metafysiska essensen. 

Det är hos det fria, omedelbara och erfarande subjektet som vi finner tillvarons grund.
132

 

 

 

3.2.3 Logocentrism 

 

Oavsett vilken form tanken om den ursprungliga essensen har tagit har redskapet för att 

formulera denna essens enligt Derrida genom historien alltid varit det talade ordet, en 

tanke han benämner som logocentrism.
133

 Redan Aristoteles hävdar att rösten är det som 

tydligast ger uttryck för den närvaro som är alltings grund.
134

 Genom rösten kan 

människan, utan förvanskning eller nyttjande av förmedlande verktyg, uttrycka den 

metafysiska verklighet hon upplever. Det är dock typiskt för den tradition som 

Aristoteles, enligt Derrida, verkar inom, att teorin om det talade ordet som det främsta 

redskapet för beskrivning av den ursprungliga essensen, inte framförs som ett enskilt 

påstående utan dessutom sätts in i en binär struktur. Enligt Aristoteles står nämligen det 

talade ordet i kontrast mot det skrivna ordet. Han beskriver det talade ordet som ett 

tecken som pekar mot en närvaro, alltså en representation av en essens. Det skrivna 

ordet beskriver han däremot som ett tecken som pekar mot ett tecken (nämligen det 

talade ordet) som i sin tur pekar mot en närvaro, vilket innebär att det skrivna ordet är 

mer distanserat från den ursprungliga essensen än vad det talade ordet är, och att det 

skrivna ordet därmed inte har någon egen direktkontakt med essensen.
135

 En följd av 

detta är att det skrivna ordet anses vara i bästa fall en mindre korrekt representation av 

essensen, men i värsta fall en förvanskning av den. Det skrivna ordet blir följaktligen 

någonting som hotar att korrumpera människan genom att föra henne längre och längre 

bort från den ursprungliga essensen, och flera av de tänkare som inom ramen för den 
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logocentriska traditionen behandlar frågan om skriftspråket målar upp bilder av det 

skrivna ordet som någonting som resulterar i ett mänskligt förfall och som leder till en 

tillvaro präglad av våld, ojämlikhet, falskhet och förtryck.
136

 Ett exempel på detta 

kommer att beskrivas längre fram i det här avsnittet när jag undersöker Derridas analys 

av Jean-Jacques Rousseaus skrifter. 

 

 

3.2.4 Derridas kritik mot den västerländska metafysiken 

 

Enligt Derrida finns emellertid stora brister i den västerländska metafysiken.
137

 Han 

menar att det sena 1900-talets lingvistik givit nya insikter i hur tecken fungerar, och att 

dessa insikter motsäger den metafysiska teorin om en ursprunglig essens.
138

 Inom 1960-

talets strukturalism undersökte man t.ex. språkets skapande roll, och lingvistiker som 

bl.a. Ferdinand de Saussure hävdade att språket, i stället för att bara vara ett verktyg för 

beskrivande av en verklighet som ligger utanför språket, i själva verket aktivt skapar 

den verklighet vi upplever.
139

 Han menade att språket har en organiserande funktion 

som gör att de sinnesintryck vi får inte bara blir ett allmänt kaos, utan en ordnad 

struktur, och språket är därmed inte bara deskriptivt till sin karaktär, utan också kreativt, 

vilket i sin tur får konsekvenser för tanken på en oberoende essens. Om språket skapar 

verkligheten, blir tanken på en essens som existerar oberoende av andra entiteter, enligt 

Derrida, svår att upprätthålla. 

 

Det sena 1900-talets lingvistik och dess landvinningar är emellertid inte den enda 

anledningen till att Derrida ifrågasätter den västerländska metafysiken. Han menar att 

det också finns motsägelser i själva argumentationen hos metafysikens filosofer och 

teoretiker, något han illustrerar i boken Of grammatology där han analyserar texter av 

tänkare han anser vara representanter för denna idétradition, t.ex. Ferdinand de 

Saussure, Claude Lévi-Strauss och inte minst Jean-Jacques Rousseau.
140

 Den 

sistnämnde är enligt Derrida den viktigaste företrädaren för den västerländska 

metafysiken eftersom han grundar hela sin filosofi på ett logocentriskt motiverat 

motstånd mot det skrivna ordet, och det är därför lämpligt att fokusera den här delen av 

studien på Derridas analys av Rousseau.
141

 

 

När Derrida analyserar Rousseau använder han (liksom i många andra fall) den metod 

som har kommit att bli ett av hans signum, nämligen dekonstruktionismen.
142

 För att 
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förstå hans behandling av Rousseaus skrifter som jag kommer att beskriva i nästa 

avsnitt är det viktigt att ägna några ögonblick åt att förklara vad denna metod går ut på.  

Enkelt uttryckt karaktäriseras dekonstruktionismen av att man försöker tydliggöra inre 

motsättningar i en text (eller något annat system – dekonstruktionism är inte bara en 

texttolkningsmetod utan ett förhållningssätt som Derrida menar är fruktbart i en mängd 

situationer) för att på så sätt frilägga en ny förståelse av den. Det handlar alltså inte om 

att från en position utanför texten rikta kritik mot den, eller att formulera argument för 

att motsäga dess påståenden. Det handlar i stället om att arbeta inifrån själva texten, att i 

textens inre struktur finna motsägelser eller motsättningar som bryter upp den 

etablerade bilden av den och möjliggör nya insikter.
143

 

 

På så sätt fungerar dekonstruktionismen (som namnet också avslöjar) både destruktivt 

och konstruktivt. Den är, enligt Derrida själv, ”not the demolition, but the de-

sedimentation” av texten.
144

 Den raserar en etablerad förståelse av texten, men bidrar 

samtidigt till att rekonstruera texten på ett nytt sätt, och jag ska nu beskriva hur Derrida, 

med hjälp av dekonstruktionismen, frilägger en ny förståelse av Rousseaus metafysik. 

 

 

3.2.5 Rousseau som representant för den västerländska metafysiken 

 

Jean-Jacques Rousseau hävdar att det, före det civiliserade samhällets uppbyggnad, 

fanns ett ursprungligt och naturligt tillstånd där människan fungerade i harmoni med 

omvärlden.
145

 Detta naturliga tillstånd präglades av äkthet, jämlikhet och godhet. 

Människorna levde fysiskt nära varandra och kommunicerade med varandra genom det 

talade ordet, vilket enligt den logocentriska traditionen innebär att det inte fanns några 

mellanhänder mellan tecknen och essensen. 

 

I takt med att det civiliserade samhället börjar ta form förändras emellertid detta 

ursprungliga tillstånd av harmoni med naturen, och i denna förändring spelar det skrivna 

ordet en viktig roll. När skriftspråket etableras introduceras nämligen en distans mellan 

essensen och tecknen (eftersom det skrivna ordet, som jag tidigare beskrivit, inte anses 

ha samma direktrelation till essensen som det talade ordet har) vilket också återspeglas i 

människans relationer. Enligt Rousseau uppstår politiska konflikter, förtryck, 

maktkamp, ojämlikhet och våld som en konsekvens av att man börjar kunna formulera 

sig i skrift.
146

 Det är det skrivna ordet som gör att en härskare kan sända runt sina dekret 

i sitt rike och på så sätt kontrollera och utnyttja sina medmänniskor. Det är det skrivna 

ordet som möjliggör utvecklingen av en heltäckande samhällelig organisation som leder 

till en strukturering av människor i olika sociala skikt, d.v.s. det introducerar ojämlikhet 

i samhället. Utvecklingen från ett samhälle som byggs på det talade ordet till ett 

samhälle som byggs på det skrivna ordet är alltså en förändring i riktning mot förfall. 

Skriftspråket bidrar enligt Rousseaus synsätt inte till att utveckla samhället, förbättra det 

och höja det till en högre nivå, utan förstör i stället det ursprungligt goda samhälle som 

fanns innan skriftspråket etablerades. 
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Rousseaus negativa syn på det skrivna ordets möjligheter att formulera den metafysiska 

essensen är emellertid inte något entydigt. I sin självbiografi Bekännelser förklarar han 

att han väljer att skriva om sitt liv eftersom den distans som det skrivna ordet ger 

innebär en möjlighet för honom att beskriva sin person på ett sannare sätt än om han 

skulle ha berättat om sig själv verbalt medan hans publik befann sig i samma rum som 

honom, i hans omedelbara närhet.
147

 Här finner Derrida en motsägelse som han menar 

avslöjar bristen i den metafysiska närvarofilosofins logocentrism. I stället för att se det 

skrivna ordet som något som förvanskar verkligheten, vilket Rousseau hävdat i 

beskrivningen av det ursprungliga naturtillståndets förfall, argumenterar han här för att 

det skrivna ordet är någonting som gör det möjligt att mer korrekt beskriva den 

metafysiska närvaron. 

 

När Derrida analyserar de båda ståndpunkterna i dessa texter, menar han emellertid inte 

att de är oförenliga motsatser som utesluter varandra så tillvida att man måste välja en 

av dem. Han menar i stället att de kompletterar varandra; det är inte förrän det talade 

ordet kompletteras med det skrivna ordet som den metafysiska essensen kan beskrivas 

och göras närvarande, vilket rubbar hela den logocentriska teorin om det binära 

motsatsförhållandet mellan det talade respektive det skrivna ordet. Det skrivna ordet är 

alltså ingenting som förvanskar essensen, utan tvärtom något som genom komplettering 

möjliggör den. Detta får en viktig konsekvens: Essensen är i så fall inte något som är 

närvarande oberoende av andra entiteter utan något som behöver en förmedlande 

komplettering för att bli närvarande, något som Derrida kallar supplementets logik.
148

 

 

Derrida visar att denna logik återfinns på flera ställen i Rousseaus skrifter. Exempelvis 

beskriver han hur Rousseau, samtidigt som denne eftersträvar en ursprunglig äkthet och 

ser det civiliserade samhället som en förvanskning av det ursprungliga paradis-

tillståndet, i boken Émile driver tesen om att barn, genom utbildningssystemet, ska 

instrueras i hur man blir goda människor. Utbildningssystemet, som är en del av det 

civiliserade samhället och därmed en del av det som förvanskar naturen, behövs alltså 

paradoxalt nog för att etablera just detta naturliga tillstånd, och vi ser återigen att det 

som den metafysiska filosofin menar vara oberoende av andra entiteter, tvärtom är 

beroende av en supplering av sin binära motsats.
149

 På samma sätt som talet i det 

tidigare exemplet behövde suppleras av skriften, behöver naturen här suppleras av 

civilisationen.
150

  

 

Enligt Derrida avslöjar motsägelserna i Rousseaus texter den djupa problematik som 

präglar hela den västerländska metafysiska traditionen. Om vi försöker följa denna 

traditions väg i ett sökande efter ett causa sui, finner vi enligt Derrida ingenting annat 

än ett supplerande spel som bygger på relationella skillnader mellan binära motsatser, 

och jag har därmed nått fram till den centrala punkten i min beskrivning av Derridas 

teorier, nämligen begreppet différance.
151
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3.2.6 Différance 

 

Différance är ett begrepp som Derrida själv har myntat för att beteckna det spel mellan 

binära motsatser vi finner om vi ägnar oss åt ett sökande efter ett causa sui.
152

 

Begreppet äger en tvetydighet han använder för att beskriva dynamiken i företeelsen.
153

 

Ordet différance har nämligen både en rumslig och en tidsmässig konnotation, vilket 

blir tydligt i engelska översättningar av Derridas skrifter där man illustrerar denna 

tvetydighet med orden differ (skilja) respektive defer (skjuta upp).
154

 Den rumsliga 

aspekten av différance innebär att ett tecken får sin innebörd genom det som skiljer det 

från andra tecken.
155

 För att exemplifiera detta något förenklat: ordet närvaro betyder 

ingenting om man inte förstår det i relation till ordet frånvaro, ordet god betyder 

ingenting om man inte förstår det i relation till ordet ond etc. Denna tanke är ingenting 

nytt utan kan härledas tillbaka till Ferdinand de Saussures strukturalistiska lingvistik.
156

 

Den tidsmässiga aspekten lägger sedan ett kronologiskt perspektiv på det differentiella 

teckenspelet, vilket innebär att tecknet inte bara får sin innebörd genom skillnaden till 

andra tecken i en samtid, utan även genom skillnaden till de tecken som funnits tidigare 

och inte minst till dem som kommer att komma senare i det lingvistiska systemet.
157

 

 

Konsekvensen av den dekonstruktion av Rousseaus skrifter som Derrida gör, och som 

han formulerar i teorin om différance, blir alltså att ett teckens innebörd aldrig existerar 

som en entitet närvarande i nuet oberoende av andra entiteter, utan endast som en aldrig 

avslutad process där tecknet ständigt väntar på att bli definierat av nästa tecken i en 

framtida relationalitet.
158

 Différance innebär därför enligt Derrida ett definitivt slut för 

tanken på en närvarande essens mot vilken ett tecken kan peka.
159

 

 

 

3.2.7 Derridas positionering på dimensionsskalan 

 

När jag mot bakgrund av detta ska positionera Derrida i relation till den dimension som 

beskriver den eventuella representativa relationen mellan tecknet och det betecknade 

som jag identifierade i min analysmodell kan jag konstatera följande. I och med att 

Derrida hävdar att det inte finns någon essens som existerar i sig själv oberoende av 

andra entiteter, kan ett tecken följaktligen inte heller vara ett uttryck för en sådan entitet, 

utan får sin bestämning genom sin relation till andra tecken.
160

 Detta innebär att det inte 
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finns någon representativ relation mellan tecknet och det det betecknar och jag kan 

därför kategorisera Jacques Derrida som hörande till alternativ B i min analysmodell. 

 

 

3.3 Mark C. Taylors subjektssyn 

 

 

3.3.1 Inledning  

 

Jag har nu visat hur det hos Foucault och Derrida finns informationsrelaterade teorier 

som kan ha relevans för formulerandet av information-som-process respektive 

information-som-ting, och det är således dags att jag vänder mig till Mark C. Taylors 

texter för att undersöka hur dennes subjektssyn påverkar förutsättningarna för att 

formulera information-som-kunskap. 

 

Liksom Derrida formulerar Taylor mycket av sin teoribildning som en kritik mot eller 

ett ifrågasättande av den västerländska metafysiska traditionen och vi kommer därför att 

känna igen en del av argumentationen från avsnitt 3.2.4.  Jag visade i det avsnittet hur 

Derrida hävdar att den västerländska metafysiken tagit sig olika uttryck genom 

historien, t.ex. i Platons teori om idévärlden, i den medeltida kristna teologins tro på en 

enhetlig och fullt närvarande Gud, och i upplysningens betoning på subjektet som 

bärare av essensen. Taylor ger i sina böcker ungefär samma bild av det västerländska 

tänkandets utveckling, och även om han härrör ursprunget till sin teori om det 

fragmenterade subjektet så långt tillbaka som till kyrkofadern Augustinus på 300-talet, 

så är det i upplysningstänkandet och då framför allt hos filosofen René Descartes jag 

ska börja min undersökning eftersom det är han som, enligt Taylor, först formulerar och 

beskriver det som kommer att bli den moderna teorin om det starka och enhetliga 

subjektet.
161

 

 

 

3.3.2 Descartes subjektssyn 

 

I sin bok Metafysiska meditationer försöker Descartes, genom ett metodiskt 

ifrågasättande av allt, resonera sig fram till en säker grund på vilken man kan bygga allt 

vetande.
162

 Till skillnad från en del representanter för den samtida empiriska rörelsen, 

t.ex. John Locke, menar Descartes att sinnesintrycken inte är en tillräckligt tillförlitlig 

grund för vetandet.
163

 Han reflekterar t.ex. kring det faktum att solen, när vi tittar på 

den, verkar vara mycket mindre än den i själva verket är, vilket får honom att dra 

slutsatsen att man inte fullständigt kan lita på sina sinnesintryck.
164

 Att observera något 

innebär alltså inte nödvändigtvis att man når tillförlitlig kunskap. Descartes nöjer sig 

emellertid inte med att konstatera att enstaka sinnesintryck kan ge en inkorrekt bild av 

verkligheten, utan han ställer sig också frågan om huruvida sinnesintrycken i sin helhet 

bedrar oss. Han konstaterar att det han upplever där han sitter och skriver sin bok, t.ex. 
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doften och värmen från brasan eller de saker han ser när han vänder sig runt i rummet, 

just det har han många andra gånger drömt om, och då har dessa sinnesintryck tyckts 

honom lika verkliga som nu ända tills han vaknat upp och kunnat konstatera att allt bara 

varit en dröm. Detta får honom att pröva tesen om att det som han tror är verklighet 

egentligen bara är en dröm som han ännu inte vaknat upp ifrån, och han kan då 

konstatera att det inte finns något sätt på vilket han kan avgöra huruvida han drömmer 

eller inte, och följaktligen kan samtliga sinnesintryck ifrågasättas.
165

 Han kommer 

emellertid fram till att även om hans sinnesintryck bedrar honom, så förutsätter detta 

ändå att det finns någon som kan bli bedragen och här finner han det som blir grunden i 

hans subjektsfilosofi.
166

 Descartes slutsats blir nämligen att det faktum att han kan 

ifrågasätta allt är en indikation på att han existerar, en tes som givit upphov till den 

kända formuleringen cogito ergo sum – jag tänker, alltså finns jag.
167

 Enligt detta sätt att 

se utgör alltså det medvetna subjektet den enda fasta grunden för allt vetande, den 

archimediska punkt varifrån vi kan ta avstamp mot världen, den essens vi inte kan 

ifrågasätta. Här sällar sig Descartes, enligt Taylor, till den västerländska metafysiska 

traditionen i och med att subjektet framstår som oberoende av andra entiteter, och 

därmed utgör en enhetlig, omedelbart närvarande essens i sig själv.
168

 Enligt Taylor har 

Descartes spelat en så avgörande roll för utvecklingen av den västerländska 

idétraditionen att det enhetliga subjektet, från och med Descartes, kommit att inta en 

central position i det västerländska tänkandet.
169

 

 

När Taylor analyserar Descartes tes om subjektet som alltings grund, upptäcker han 

emellertid att subjektet är långt mera komplext än vad den bild av det oberoende, 

enhetliga subjekt som fungerat som en grundbult i den västerländska metafysiken ger 

vid handen, och jag ska nu beskriva den analys i tre steg med vilken Taylor kan sägas 

dekonstruera Descartes subjekt. 

 

Enligt Taylor innebär Descartes subjektssyn inte bara någonting som existerar i en 

passivitet, utan ett subjekt som aktivt observerar ett objekt. För att förklara denna 

tankegång formulerar han följande modell
170

: 

 

Subjekt > Objekt 
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För att kunna vara medveten om sig själv krävs emellertid att subjektet distanserar sig 

från den omedelbara relationen till ett objekt och ser sig själv som ett observerande 

subjekt, vilket han beskriver med denna modell: 

 

Subjekt > (Subjekt > Objekt) 

 

Enligt Taylor räcker emellertid inte heller denna distansering för att underbygga tesen 

cogito ergo sum, utan det krävs ytterligare ett steg av distansering. Det Descartes gör är 

att konstatera att han är medveten om sitt eget reflekterande, vilket kräver att subjektet 

observerar sig själv som observerande ett subjekt som observerar ett objekt, d.v.s. ett 

subjekt som ser att hon själv reflekterar kring sitt tänkande, vilket Taylor formulerar i 

följande modell: 

 

Subjekt > [Subjekt > (Subjekt > Objekt)] 

 

Enligt Taylor innebär detta att människan, för att kunna etablera sig själv som subjekt, 

måste vara självreflexiv. Människan behöver dra sig tillbaka och se sig själv, och 

därmed i en mening presentera sig för sig själv för att kunna etablera sig som allt 

vetandes grund. Denna procedur är dock någonting som starkt påverkar möjligheten att 

hävda att subjektet är närvarande som en enhetlig, metafysisk essens. Om subjektet 

behöver en distanserande självreflexion för att etablera sig själv, kan vi nämligen 

svårligen hävda att subjektet är enhetligt och omedelbart närvarande. Här finns likheter 

mellan Taylors tänkande och Derridas argumentation om att de binära motsatserna 

definieras av varandra i différance. Liksom Derrida hävdar att Rousseau behövde den 

distanserande skrivakten för att etablera den påstått redan fullkomligt närvarande 

essensen, hävdar nu Taylor att Descartes behöver den distanserande självreflexionen för 

att presentera sig för sig själv och på så sätt etablera den påstått redan fullkomligt 

närvarande och enhetliga essensen. Enligt Taylor visar detta att Descartes tes om cogito 

ergo sum inte beskriver den typ av enhetliga subjekt som den västerländska metafysiska 

traditionen hävdat. 

 

 

3.3.3 Augustinus teori om tidsmodaliteter 

 

För att ytterligare analysera och problematisera subjektet, vänder sig Taylor sedan till 

kyrkofadern Augustinus och dennes teori om tidens modaliteter.
171

 När Augustinus i sin 

självbiografiska text Bekännelser berättar om sitt liv och sin person, funderar han över 

tiden och konstaterar att det finns tre tempus: det förflutna, nuet och framtiden. 

Eftersom endast nuet, enligt Augustinus, existerar kan man dock inte säga att det 

förflutna finns eller att framtiden finns, utan han uttrycker det som att det finns tre 

modaliteter av nuet, nämligen det förflutna såsom jag minns det i nuet, nuet såsom jag 

ser det i nuet, och det kommande såsom jag förväntar mig det i nuet.  

 

Vad som händer när en människa presenterar sig för sig själv är att hon samlar ihop 

bilden av sig själv från de tre tidsmodaliteterna. När hon presenterar sig själv, berättar 

hon vem hon minns att hon varit, vem hon ser att hon är idag och vem hon förväntar sig 
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att vara i framtiden, och dessa tre bilder smälter samman i självpresentationen. Minne, 

syn och förväntan vävs samman i självbilden.
172

 

 

När Taylor tolkar Augustinus, menar han att detta innebär att den bild som presenteras 

av en människa alltid bär spår av icke-existens. Om nuet är det enda som existerar, och 

självpresentationen inkluderar det förflutna och det kommande, bär självpresentationen 

oundvikligen på en icke-existens, vilket får drastiska konsekvenser för tanken på en 

enhetlig och fullkomligt närvarande essens. För det första hävdar han att om subjektet 

etableras genom en självpresentation som inkluderar en icke-existens, kan man inte 

längre hävda att subjektet äger en essentiell närvaro. Subjektet är i stället för alltid 

färgat av en icke-existens, en frånvaro snarare än en närvaro. För det andra hävdar han 

att om subjektet är beroende av att man samlar ihop de tre tidsmodaliteterna, innebär det 

också att subjektet inte längre kan beskrivas som enhetligt, utan bör snarare ses som en 

sammansatt, fragmenterad entitet, eller som Taylor säger – subjektet är syntetiskt 

snarare än enhetligt.
173

 Slutligen får också självpresentationen ytterligare en konsekvens 

för tanken på det enhetliga subjektet och det är att i och med att tiden aldrig står stilla, 

kommer alltid de benämningar och de bilder som skapas i självpresentationen att vara 

föråldrade redan när de uttrycks. I den meningen är det omöjligt att korrekt beskriva en 

situation, eftersom den verklighet man försöker beskriva redan har förändrats när 

beskrivningen formuleras.
174

 

 

Jag har nu visat hur subjektets självpresentation försvåras av att den hela tiden präglas 

av en icke-existens, något förflutet eller något som ännu inte skett, något frånvarande, 

vilket motsäger bilden av subjektet som närvarande och enhetligt. Det är dock 

fortfarande mycket som är oklart när det gäller Taylors subjektssyn, och för att kunna 

besvara min ursprungliga frågeställning behöver jag nu gå vidare och genom en analys 

av Taylors teori om självorganiserande system undersöka hur subjektet fungerar i 

relation till sin omgivning.
175

 

 

 

3.3.4 Självorganiserande system 

 

För att förstå Taylors argumentation om de självorganiserande systemen, måste vi först 

få en bild av den historiska och teoretiska bakgrund mot vilken teorin om dessa system 

utvecklats. 

 

Enligt Taylor präglades vetenskapen på 1700-talet av ett mekanistiskt synsätt på 

världen. De analysmodeller och de verktyg med vilka man försökte förstå tillvaron 

påverkades starkt av Newtons världsbild där tillvaron beskrivs som ett slutet, mekaniskt 

system som styrs av kausala samband mellan orsak och verkan.
176

 För att förklara 

Newtons världsbild jämför Taylor den med en klocka. Liksom en klocka är ett komplext 

sammansatt föremål som lyder under vissa lagar, så är också universum en mekanisk 
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process som lyder under universella och eviga naturlagar. Liksom energin i klockans 

fjäder får visarna att röra sig framåt, finns en kausalitet i universum där en viss rörelse 

alltid ger ett resultat som motsvarar den ursprungliga rörelsens energi. Universum utgör 

ett slutet system där vissa eviga och oföränderliga lagar styr förloppet och där energin är 

konstant.  

 

Taylor hävdar emellertid att det slutna systemet inte korrekt kan sägas illustrera 

verkligheten. Han menar att de termodynamiska upptäckter som gjordes under 1800-

talet motsäger Newtons tanke på ett slutet och stabilt mekaniskt system.
177

 

Termodynamiken bygger på att man, för att driva en maskin, använder sig av den 

temperaturskillnad som finns mellan maskinen och dess omgivning, och en 

termodynamisk maskin fungerar därför bara så länge det finns en temperaturskillnad att 

använda sig av. Eftersom universums beståndsdelar emellertid hela tiden strävar efter 

energimässig utjämning, kommer ett helt slutet termodynamiskt system att med tiden 

avstanna.
178

 Taylor exemplifierar detta med ett vattenhjul som bara kan fungera så länge 

vattnet rör sig från en hög höjd till en lägre. När allt vatten förflyttats till den lägre 

nivån, stannar maskinen. Detta energimässigt utjämnade tillstånd kallas enligt Taylor 

för entropi och han menar att vi måste använda oss av andra förklaringsmodeller än de 

Newtonska slutna systemen för att på ett korrekt sätt kunna beskriva verkligheten. 

 

Enligt Taylor börjar man parallellt med de termodynamiska teoriernas framväxt alltmer 

använda sig av organiska metaforer och tolkningsmodeller för att förstå och förklara 

världen, och det är med hjälp av dessa modeller som Taylor hittar utvägen ur entropins 

återvändsgränd.
179

 I boken The moment of complexity skisserar han utvecklingen av 

organiska tolkningsmodeller med huvudsaklig inriktning på informationsrelaterade 

modeller och det är här vi hittar hans beskrivning av självorganiserande system. Taylor 

beskriver hur matematikern John von Neumann redan i slutet av 1940-talet 

argumenterade för att datasystem och biologiska system processar data på liknande 

sätt.
180

 Von Neumanns tes var att om man kunde bygga ett tekniskt system där man 

kunde programmera celler att slumpmässigt reagera på de omkringliggande cellerna, 

skulle man kunna få fram en organisk struktur liknande den som återfinns hos 

biologiska livsformer. Detta system, som han för övrigt aldrig lyckades bygga, kallade 

han cellular automata. 

 

När biologen Stuart Kauffman 40 år senare försökte förverkliga von Neumanns cellular 

automata gjorde han det genom att skapa ett datoriserat nätverk som var strukturerat i 

en stor mängd enskilda celler där var och en av cellerna innehöll varsin glödlampa.
181

 

Han programmerade sedan cellerna med instruktioner att tända och släcka respektive 

glödlampa beroende på hur de omkringliggande glödlamporna tändes och släcktes. 

Instruktionerna definierade emellertid inte bara ett särskilt läge vid vilket glödlampan 

skulle tändas, utan de definierade ett antal möjliga situationer vid vilka lampan skulle 

tändas och detta antal, denna variabel (K) varierade han sedan under experimentet. 

Han fann då att om antalet möjliga omkringliggande situationer vid vilka lamporna 

skulle tändas var lågt (K=1) frös systemet och lamporna stannade i ett fixerat mönster. 
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Om han i stället programmerade cellerna med en hög variabel (K=4) resulterade det i ett 

ostrukturerat blinkande där hela strukturen uppvisade en kaotisk oregelbundenhet. Om 

han emellertid ändrade variabeln till att ligga någonstans mellan dessa båda punkter 

(K=2), uppstod en struktur där lamporna bildade regelbundna och ordnade mönster.
182

 

Eftersom själva mönstret inte var förprogrammerat menade Kauffman att han skapat ett 

självorganiserande system. 

 

Enligt Taylor styrs ett självorganiserande system av interaktionen mellan systemets 

individuella delar snarare än av en extern agent, vilket var vad Kauffman åstadkom när 

glödlamporna reagerade på de omkringliggande lamporna.
183

 Samma fenomen menar 

sig Taylor se i de kollektiva rörelserna hos bin, fåglar och fiskar.
184

 I ett fiskstim finns 

exempelvis ingen ledarfisk som styr den riktning i vilken stimmet ska röra sig, utan alla 

fiskar agerar individuellt men ändå i relation till varandra. Resultatet blir en helhet som 

organiseras, inte genom en enda individuell vilja, utan genom ett kollektiv av individer 

vars totala agerande övergår den individuella handlingen.
185

 Detta innebär dels att 

helheten alltid är större eller annorlunda än summan av delarna, och dels att 

orsakssammanhang inte helt går att förklara i termer av kausala samband.
186

 Dessa båda 

slutsatser ger den öppning i systemet som Taylor menar vara nödvändig för att undvika 

entropin, och han menar därför att det självorganiserande systemet kan ge oss en 

tolkningsmodell som bättre beskriver tillvaron än vad den Newtonska mekaniken gör.
187

 

 

 

3.3.5 Memes 

 

Vad har då detta att göra med subjektet och i förlängningen dess relation till information 

och kommunikativa system? Jo, enligt Taylor finns det stort stöd inom forskningen för 

att dynamiken i självorganiserande system inte bara går att applicera på biologiska eller 

datoriserade system, utan även på sociala system och kommunikativa nätverk, och om 

vi då ska beskriva individens roll i ett informativt sammanhang, måste vi ta hänsyn till 

den funktion vi sett verksam i de självorganiserande systemen, en funktion som utgörs 

av individernas kollektiva agerande, men som ändå inte går att reducera till detta.
188

 När 

Taylor ska förklara denna svårgripbara funktion använder han sig av begreppet memes, 

vilket ska förstås som den kulturella motsvarigheten till begreppet genes.
189

 På samma 

sätt som gener är bärare av kodad information som till stor del styr den biologiska 

strukturen och de biologiska processerna, är memes ett kulturellt DNA som fungerar 

som bärare av ord, ljud, bilder och idéer som påverkar de delar av oss som har med 

mental och kulturell aktivitet att göra.
190
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Memes fungerar i stort sett som ett parasitiskt virus som existerar före och oberoende av 

oss som individuella varelser. Viruset smittar en människa som sedan lever med viruset 

och påverkas av det, och så småningom för människan viruset vidare till andra 

människor. Liksom de individuella generna kan försvinna i och med en människas död 

utan att den totala genpoolen märkbart förändras, kan de memes som lever i en 

individuell människa, när denna människa dör, också försvinna utan att det märkbart 

påverkar den kollektiva struktur som de varit en del av. Detta kulturella DNA är alltså 

ett slags kollektivt minne, ett kollektivt medvetande som oberoende av vårt medvetande 

använder oss människor som kommunikativa redskap. Taylor beskriver i det här 

sammanhanget människan som en filmduk på vilken tankar, idéer och andra kulturella 

yttringar projiceras.
191

 Subjektet blir i det här perspektivet ett resultat av ett speglande 

av information i stället för en förutsättning för speglandet.
192

 

 

Ett annat sätt att uttrycka detta återfinns i Taylors bok Erring, där han argumenterar för 

att subjektet inte kan definieras på något annat sätt än genom att man beskriver dess 

predikat och att subjektet därför svårligen kan påstås vara något i sig själv, oberoende 

av sina predikat.
193

 Då predikaten dessutom är relationella till sin karaktär, d.v.s. de får 

sin bestämning och sin identitet genom sin relation till andra predikat, blir 

konsekvensen att subjektet, enligt Taylor, inte existerar som en ursprunglig, oberoende 

storhet till vilken man sedan adderar ett antal egenskaper, åsikter eller en viss kunskap. I 

stället är hon redan från början insatt i en relationell situation där hennes mest 

grundläggande identitet etableras ur den funktion som är drivkraften i ett 

självorganiserande system, nämligen memes.
194

 Subjektet blir en mötesplats för 

relationellt definierade egenskaper och kollektiva, kommunikativa funktioner. 

 

Taylor citerar en del forskare som menar att memes inte bara är en metafor, utan ska ses 

som en faktisk, levande organism, något som han själv menar kan vara aningen 

spekulativt. Oavsett hur han ställer sig till tesen om memes som en reell, existerande 

entitet, menar han dock att begreppet kan vara användbart för att förklara hur 

omedvetna, kollektiva, mentala strukturer fungerar i relation till individen.
195

 

 

 

3.3.6 Styrda processer eller slumpmässigt irrande?  

 

Taylor tycks alltså i sin argumentation om självorganiserande system och memes hävda 

att det finns någon form av riktning i de öppna systemen med vilken man kan förklara 

vissa strukturella regelbundenheter. Det finns emellertid hos Taylor även ett annat 

förhållningssätt till strukturella regelbundenheter som kan vara intressant att nämna i det 

här sammanhanget för att illustrera komplexiteten i hans teoribygge. 

 

I den tidigare nämnda boken Erring, beskriver Taylor hur den västerländska filosofiska 

traditionen präglats av en specifik historiesyn, något han kallar Historien. Historien 
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(med stort H) är starkt knuten till den kristna teologins historiska schema Skapelse-Fall-

Upprättelse där både mänsklighetens och den individuella människans historia beskrivs 

enligt ett kronologiskt schema med ett ”då” som präglades av fullkomlighet, ett ”nu” 

som präglas av ofullkomlighet och ett ”sedan” som återigen kommer att präglas av 

fullkomlighet. Denna process är alltså styrd i en viss riktning och syftar till att uppnå ett 

slutgiltigt mål präglat av en fullkomlig, essentiell närvaro. 

 

Taylor menar emellertid att Historien inte är ett neutralt beskrivande av en kronologisk 

process, utan en funktion med hjälp av vilken människan söker trygghet och 

förklaringar till sin position i tillvaron.
196

 Genom att samla ihop sitt historiska jag, sitt 

nuvarande jag och sitt framtida jag åstadkommer människan en bild av en historisk 

process som i sin tur ger en känsla av riktning och mening.
197

 Historien (med stort H) är 

alltså en konstruktion snarare än en neutral, objektiv iakttagelse. 

 

Taylor menar vidare att Historien, i och med sin strävan efter enhetlighet och essentiell 

närvaro, drivs av samma uteslutande, binära logik som den övriga västerländska 

metafysiken. Genom att eftersträva en enda allomfattande Historia utesluter man således 

dels alternativa tolkningar av det historiska skeendet och dels möjligheten till simultant 

existerande lokala historiska skeenden. Historien blir ett slutet system där allt kan 

beskrivas i kausala termer och där inget utrymme finns för det icke-kausala, 

slumpmässiga och avvikande. 

 

Taylor hävdar att vi måste bryta med detta sätt att beskriva det historiska skeendet och i 

stället acceptera att människans villkor präglas av ett planlöst irrande som inte utgör en 

del av någon styrd process och det är här vi kan se en motsättning i förhållande till hans 

senare teorier om självorganiserande system och memes, där han i stället accepterar 

tanken på riktade processer, formationer och sammanhang.
198

 

 

Man kan möjligen se dessa två, till synes oförenliga ståndpunkter, som en utveckling i 

Taylors författarskap där de teorier om egenskaperna hos öppna respektive slutna 

system som han fokuserar på i sitt sena författarskap har fått honom att dra en slutsats 

som i viss mån distanserar honom från sina teorier i Erring, och därmed också till stor 

del från Derrida, nämligen att ett system inte behöver konstitueras av uteslutning och 

enhetssträvan. I stället driver han alltmer tesen att ett öppet system kan förklara 

regelbundenheter och formationer samtidigt som det undviker metafysikens 

enhetssträvan, och han hävdar t.ex. att det är Derridas oförmåga att inse detta som är 

orsaken till att denne så starkt (och enligt Taylor helt i onödan) tar avstånd från alla 

former av system.
199

 

 

Taylors förhållningssätt till styrda processer är alltså inte helt entydigt (kanske kan man 

i detta avseende t.o.m. tala om en tidig och en sen Taylor), och denna komplexitet utgör 

säkerligen material nog för en egen uppsats. I denna uppsats använder jag mig 

emellertid av hans teorier om självorganiserande system och lämnar därför frågan om 

hur detta relaterar till hans tidigare författarskap därhän. 
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3.3.7 Taylors positionering på dimensionsskalan 

 

Jag har alltså i detta avsnitt för det första visat att Taylor, genom en dekonstruktion av 

Descartes subjektssyn och Augustinus argumentation om tidens tre modaliteter, driver 

tesen att det inom den idéstruktur som utgör grunden för tanken på ett enhetligt subjekt, 

finns frön till en helt annan tolkning av subjektstraditionen, en tolkning som leder mot 

ett fragmenterat och i filosofiskt avseende inte omedelbart närvarande subjekt. 

 

Jag har vidare beskrivit hur han, genom en redogörelse för självorganiserande system 

och begreppet memes, förklarar hur subjektet relaterar till sin omgivning, ett 

resonemang som leder till ett ifrågasättande av de tydliga gränser mellan olika individer 

som varit en grundförutsättning i den moderna filosofiska traditionen. 

 

Jag kan alltså konstatera att för Taylor är ett subjekt inte något enhetligt som existerar 

och agerar oberoende av omgivningen, utan i stället något som fungerar som en 

mötesplats för relationellt definierade egenskaper och kommunikativa sammanhang.
200

 

Han skriver: ” ... a purely creative subject does not first envision an original idea, which 

he then designs to express in the common currency of everyday language. It would be 

more accurate to insist that the subject is already bound in a self-surpassing linguistic 

web.”
201

  

 

Subjektet beskrivs alltså av Taylor som fragmenterat och relationellt och kan inte, 

oberoende av andra subjekt, äga en specifik kunskap och kontrollera dess eventuella 

spridning till andra subjekt, varför jag positionerar honom som tillhörande alternativ B i 

min analysmodell.
202
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4. Slutsatser och diskussion 
 

Jag har nu redogjort för de informationsrelaterade teorier jag funnit hos Michel 

Foucault, Jacques Derrida och Mark C. Taylor och analyserat deras positionering i 

förhållande till de dimensioner jag identifierade hos Michael Buckland. Det är därmed 

dags för mig att presentera mina slutsatser rörande konsekvenserna av dessa teorier för 

att därmed nå mitt syfte med den här uppsatsen, nämligen att undersöka hur 

förutsättningarna för att definiera begreppet information ser ut ur ett poststrukturalistiskt 

perspektiv. I detta avsnitt återvänder jag också till min ursprungliga ordning på 

Bucklands informationsdefinitioner och behandlar dem i den, enligt mig, tematiskt mer 

logiska följden information-som-kunskap, information-som-ting, samt information-som-

process. 

 

Till att börja med kan vi återigen påminna oss den analysmodell jag presenterade i 

avsnitt 2.3 och nu definiera mina analysresultat i modellen för att få en överskådlighet 

över undersökningen så långt. 

 

Bucklands 

informationsdefinition 

Analysdimension Undersökningsresultat: 

Poststrukturalisternas 

positionering 

Information-som-

kunskap 

Subjektet Subjektet beskrivs som 

fragmenterat och relationellt och 

kan inte, oberoende av andra 

subjekt, äga en specifik kunskap 

och kontrollera dess eventuella 

spridning till andra subjekt. 

Information-som-ting Representativitet Det finns ingen representativ 

relation mellan tecknet och det det 

betecknar. 

Information-som-

process 

Individens 

intention 

Information ses som en diskursiv 

process präglad av disciplinering 

där inflytandet från individens 

intention är begränsat. 

 

 

4.1 Information-som-kunskap ur ett poststrukturalistiskt perspektiv 
 

I avsnitt 3.3 beskrev jag hur Taylor argumenterar för att subjektet inte är en avskild och 

enhetlig entitet, utan snarare något fragmenterat som får sin bestämmelse genom sina 

relationer, en tanke som i stor utsträckning överensstämmer med Derridas teori om 

différance. I och med att subjektet, enligt Taylor, konstitueras av sina predikat, vilka i 

sin tur konstitueras av sina relationer till andra predikat, är subjektet i grunden något 

radikalt relationellt. Det finns då ingen tydlig gräns mellan en individ och dess 

omgivning, vilket påverkar förutsättningarna för att definiera information-som-kunskap 

på åtminstone två sätt. 

 

Man kan, för det första, inte beskriva kunskap som något som existerar avskilt inuti en 

individ och av vilket ingen kan få del med mindre än att subjektet med sin fria vilja 
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formulerar det till information-som-ting. Om subjektet är relationellt blir nämligen även 

kunskapen det, vilket Taylor tydliggör med sin argumentation om memes, där den 

individuella människan blir en spegel för en informationsmängd och därmed en del av 

en större informativ struktur. Ur detta poststrukturalistiska perspektiv är alltså 

information-som-kunskap inte något som är begränsat till en människas inre 

tankestrukturer, utan snarare något som överskrider både människans biologiska och 

hennes kognitiva gränser. Fokus förskjuts på så sätt från individens vetande till den 

relation det vetandet har till den större informativa strukturen, från den specificerade 

kunskapen till den process som kunskapen utgör en del av. Information-som-kunskap 

innebär då inte att det finns en viss kunskap som en individ kan tillägna sig och 

internalisera, utan att det kollektiva sammanhanget, genom att kombinera olika 

individers och strukturers kunskap, kan skapa nya informativa regelbundenheter och 

formationer – kort sagt, skapa ny kunskap. 

 

För det andra resulterar detta också i att vi måste ompröva vår syn på människans 

kontroll över informationen. Om information-som-kunskap beskrivs i form av 

självorganiserande system som driver sin egen utveckling, blir tanken på ett subjekt som 

fritt styr över sin egen kunskapsmängd svår att upprätthålla. Ur det poststrukturalistiska 

perspektivet får individen i stället en mer passiv roll i förhållande till information-som-

kunskap, där det inte är individen som besitter kunskapen, utan snarare kunskapen som 

besitter individen. Denna tanke får konsekvenser för möjligheten att definiera kunskap 

som en produkt, något man som individ kan skapa, äga och patentera. Om den 

individuella människans kunskap alltid är insatt i en större informativ process där den 

skapas genom sin relation till andra människors kunskap, innebär detta att tanken på den 

intellektuella äganderätten eller upphovsrätten problematiseras. Individens rätt att 

förvalta kunskapen som en ägodel framstår inte längre som självklar ur det 

poststrukturalistiska perspektivet. Detta är också något som harmonierar väl med 

Foucaults analys av upphovsmannafunktionen. 

 

Mot bakgrund av dessa slutsatser kan jag besvara min första frågeställning, Vad innebär 

Mark C. Taylors subjektssyn för förutsättningarna att definiera information-som-

kunskap, genom att konstatera att ett accepterande av Taylors subjektssyn skulle 

innebära att en definition av information-som-kunskap måste präglas av tanken på ett 

passivt och radikalt relationellt subjekt. 

 

 

4.2 Information-som-ting ur ett poststrukturalistiskt perspektiv 
 

I avsnitt 3.2 redogjorde jag för hur Jacques Derrida i sin teori om différance hävdar att 

det inte finns några oberoende entiteter, att ingenting existerar i sig själv, utan att det vi 

upplever som närvarande entiteter i själva verket endast är tecken som inte pekar mot 

någon oberoende och ursprunglig essens, utan som definieras av sina relationer till 

andra tecken i sin omgivning. Av detta drar jag två slutsatser när det gäller 

förutsättningarna för att formulera information-som-ting. 

 

Den första slutsatsen är att ett ting inte kan ha ett informativt värde i sig själv. Ett tings 

eventuella informativa värde skapas alltid i en kontext i varje ögonblick, vilket ger 

information-som-ting en karaktär av händelse och aktivitet. Ett ting är inte informativt, 

utan ett ting blir informativt. Här finns stora likheter med Foucaults tanke på diskursen 
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som etablerad i materialitet. Emellertid problematiserar Derrida tingets informativa 

värde ytterligare när han introducerar den tidsmässiga aspekten av différance som 

innebär att tingets informativa värde faktiskt aldrig kan etableras och fullbordas ens i en 

materialitet, utan alltid ligger i framtiden och får karaktären av något undflyende, något 

ofullbordat. 

 

Detta innebär att den process där vi tolkar och definierar det informativa tinget ständigt 

präglas av ett misslyckande, av en vetskap om att ett potentiellt informativt tings 

innebörd omöjligen kan beskrivas. Det är alltså inte bara så att det finns en osäkerhet 

kring den tolkning som presenteras och en möjlighet att alternativa tolkningar bättre kan 

beskriva tingets informativa värde. Det är i stället så att den tolkning som presenteras 

oundvikligen är bristfällig och tingets informativa värde därmed alltid utgörs av den 

alternativa, hittills outtalade tolkningen. Det är alltså alltid i det outsagda, det ännu inte 

prövade som det verkligt informativa värdet ligger. Redan i den stund vi tolkar och 

formulerar det informativa tinget, har det mist sin mening och behöver återigen utsättas 

för det supplerande teckenspelet. 

 

Det här synsättet får stora konsekvenser för människans möjlighet att göra 

sanningsanspråk och hävda att hon funnit den rätta tolkningen, och i samma stund som 

sanningsanspråken komprometteras, öppnas möjligheter till nya sätt att förhålla sig till 

mångfald och det avvikande. På så sätt kan Derridas teori om différance inte bara sägas 

få språkliga implikationer, utan även etiska konsekvenser. 

 

Den andra slutsatsen jag drar av hur différance påverkar information-som-ting är att i 

och med att ett teckens innebörd alltid ska sökas i tecknets relation med andra tecken, 

försvinner upphovsmannen som meningsskapande instans i etableringen av tingets 

informativa värde. En poststrukturalistisk tolkning av information-som-ting avfärdar 

följaktligen t.ex. författaren som meningsskapare i relation till sin text eller konstnären 

som förklaringsmodell för att förstå ett konstverk. 

 

Om vi alltså ska använda begreppet information-som-ting i ett poststrukturalistiskt 

sammanhang präglat av Derridas teori om différance kan vi inte definiera tingets 

informativa värde som något som antingen ligger latent i tinget självt eller som relateras 

till ett ursprungligt objekt mot vilket tinget pekar. I stället måste information-som-ting 

beskrivas som ett ständigt pågående, aldrig fullbordat, supplerande teckenspel som 

bygger på relationella skillnader mellan binära motsatser, vilket besvarar min andra 

frågeställning: Vad innebär Jacques Derridas teori om différance för förutsättningarna 

att definiera information-som-ting? 

 

 

4.3 Information-som-process ur ett poststrukturalistiskt perspektiv 
 

I avsnitt 3.1 beskrev jag att Foucaults diskursteori innebär att den kommunikativa 

processen till stor del präglas av samhälleliga kontrollprocedurer och 

självdisciplinering. Den grundläggande drivkraften bakom dessa procedurer är inte att 

begränsa och tysta, utan att generera produktiva samhällsmedborgare. Om jag då ska 

besvara frågan Vad innebär Michel Foucaults diskursteori för förutsättningarna att 

definiera information-som-process, kan jag dra tre slutsatser. 

 



 

45 

 

Den första är att en poststrukturalistisk analys av information-som-process alltid måste 

problematisera den kommunikativa processen utifrån antagandet att de diskursiva, 

disciplinerande kontrollprocedurerna i grunden genomsyrar såväl utsagorna, de 

språkliga formuleringarna och budskapen som individernas sätt att förhålla sig till dessa. 

 

Den andra slutsatsen är att eftersom den person som definierar information-som-process 

också själv är en del av en diskursiv formation och därmed en produkt av ett samhälles 

diskursiva kontrollprocedurer, måste hon också på något sätt förhålla sig till sina egna 

motiv och sin positionering inom den egna diskursiva formationen. Vilken effekt 

insikten om de egna kontextuella villkoren egentligen får är utifrån Foucaults 

diskursteori osäkert, men det är trots allt viktigt att slå fast att ingen står utanför de 

diskursiva praktikerna. Det finns så att säga ingen neutral plats från vilken en forskare 

kan iaktta en kommunikativ process för att sedan beskriva denna i objektiva ordalag, 

och detta måste i någon mening beaktas när man försöker sig på att definiera 

information-som-process. 

 

Den tredje slutsatsen gäller Foucaults teori om upphovsmannaskapet. Jag beskrev hur 

Foucault tolkar begreppet författare som en bland många subjektspositioner att inta och 

förhålla sig till snarare än som en fysisk individ. En central uppgift för den som vill 

definiera information-som-process ur ett poststrukturalistiskt perspektiv blir därför att 

beskriva och analysera de möjliga positioner som subjekten i processen kan inta, vilka 

av dessa positioner som faktiskt intas av subjekten samt hur och varför så sker. 

 

Sammanfattningsvis är alltså bilden av en människa som vet en viss sak (information-

som-kunskap), som denne sedan formulerar (information-som-ting) och kommunicerar 

till en annan människa (information-som-process) inte möjlig att upprätthålla med de 

förutsättningar det poststrukturalistiska sammanhang jag beskrivit i den här uppsatsen 

ger oss. Genom sina teorier om subjektet, différance och diskursen problematiserar 

Taylor, Derrida respektive Foucault villkoren för Bucklands tre informationsdefinitioner 

och bidrar på så sätt till nya insikter i hur man kan förstå det svårdefinierbara begreppet 

information. 

 

 

4.4 Avslutande kommentarer 
 

Jag anser mig med det här ha besvarat mina frågeställningar och därmed nått syftet med 

min uppsats. Den metod jag använde fungerade väl för min undersökning då den gav 

mig möjlighet att relativt fritt skapa en analysmodell med vilken jag kunde hantera det 

komplexa material jag ämnade undersöka. Metoden och analysmodellen hjälpte mig att 

i de poststrukturalistiska texterna identifiera, beskriva och analysera teorier som kunde 

vara relevanta för att besvara frågan om vad information är, och jag anser därför att idé- 

och ideologianalys visade sig vara en användbar metod i det här sammanhanget. En 

svårighet i sammanhanget var dock att inte alltför mycket anpassa metoden och 

analysmodellen efter mitt undersökningsmaterial. Den frihet metoden gav krävde därför 

en vaksamhet som kanske inte hade behövts om jag valt en mer strikt formulerad metod, 

men min förhoppning är ändå att jag lyckats med balansakten att utifrån metoden 

formulera en analysmodell som är relevant för materialet utan att låta materialet ta 

udden av modellens problematiserande funktion. 
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Jag menar också att Michael Bucklands tredelade informationsdefinition fungerade väl 

som ramverk för uppsatsen. Den gav en bredd i undersökningen samtidigt som den 

tydligt identifierade några områden att problematisera med hjälp av post-

strukturalisternas teorier. 

 

När det gäller urvalet av texter finns det möjligtvis anledning till självkritik, då detta val 

inte kan anses vara helt neutralt. Jag har försökt använda så stora delar av Taylors, 

Derridas och Foucaults produktion som varit möjligt inom ramen för en 

magisteruppsats, men det finns naturligtvis ändå många texter jag valt att inte inkludera 

i min uppsats, beroende på att jag, efter en överblick av innehållet i boken i fråga, inte 

ansett den innehålla någon för mina frågeställningar relevant teori. Exkluderandet av 

vissa böcker kan också, som jag tidigare beskrivit, bero på att boken ifråga inte funnits 

tillgänglig i engelsk eller svensk översättning. Då jag emellertid inte skrivit denna 

uppsats i syfte att ge en fullständig beskrivning av respektive poststrukturalists 

teoribildning, utan enbart att identifiera informationsrelaterade teorier hos dem, anser 

jag inte mitt urval vara komprometterande för min uppsats.  

 

Att skriva den här uppsatsen har inneburit en möjlighet för mig att bättre förstå 

poststrukturalismen och därmed också bättre kunna relatera den till vår akademiska 

disciplin, vilket har varit mycket stimulerande och givit inspiration till ytterligare 

fördjupning inom området. En sådan fördjupning skulle t.ex. kunna bestå i att, utifrån 

Taylors teori om självorganiserande system, studera informationsflöden inom olika 

typer av digitala nätverk med syfte att t.ex. identifiera drivkrafter bakom strukturella 

regelbundenheter. 

 

En annan fördjupning skulle kunna vara att man använder Foucaults teori om författaren 

som analysverktyg för att problematisera och undersöka olika aspekter av 

upphovsrätten. En analysmodell som beskriver författaren som en juridisk, ekonomisk 

och organisatorisk funktion skulle t.ex. kunna bidra till en ny förståelse av debatten om 

upphovsrätten i relation till mångfaldigande av konstnärliga verk. 
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5. Sammanfattning 
 

Vad är information? Denna fråga har länge dryftats inom B&I utan att man egentligen 

kunnat besvara frågan med en allmänt accepterad definition av begreppet. Detta beror 

till viss del på att förståelsen för och innebörden av informationsbegreppet förändras i 

takt med att omgivande idéströmningar presenterar nya teorier och nya vetenskapliga 

upptäckter görs. Att undersöka olika idéströmningars relevans för definitionen av 

informationsbegreppet är därför en viktig uppgift inom B&I. 

 

En av de idéströmningar som påverkat det akademiska landskapet är post-

strukturalismen som växte fram i Frankrike under 1960-talet som en reaktion mot och 

en vidareutveckling av strukturalismen. Poststrukturalismen definieras av den kritik den 

riktar mot andra filosofiska traditioner snarare än av en egen enhetlig 

programförklaring, men det finns trots detta några grundtankar som kan anses vara 

gemensamma för många av de teoretiker som brukar förknippas med denna 

idéströmning. En av dessa grundtankar är att den västerländska filosofin ända sedan 

Platon präglats av sökandet efter en essens, en metafysisk verklighet som kan vara mer 

eller mindre nåbar via människans sinnen eller hennes förnuft. Poststrukturalismen 

ifrågasätter detta sökande och hävdar att det inte är möjligt att veta huruvida någon 

sådan metafysisk essens verkligen existerar, och därmed ifrågasätts också en stor del av 

den empiriska och objektiva, positivistiskt präglade vetenskapen. Vidare ifrågasätts 

också tanken på ett fritt och enhetligt subjekt såsom det formulerades under 

upplysningen och som fortfarande anses utgöra ett fundament i västerländsk filosofi. 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur förutsättningarna för att 

definiera begreppet information ser ut ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, och för att 

kunna nå detta syfte valde jag att använda Michael Bucklands tre 

informationsdefinitioner som ramverk för att sedan undersöka hur några 

poststrukturalistiska teoretiker kan belysa dessa informationsdefinitioner. De teoretiker 

jag valde är Mark C. Taylor, Jacques Derrida och Michel Foucault. 

 

Baserat på mitt val av undersökningsmaterial formulerade jag sedan följande tre 

frågeställningar: 

 

 Vad innebär Mark C. Taylors subjektssyn för förutsättningarna att definiera 

information-som-kunskap? 

 Vad innebär Jacques Derridas teori om différance för förutsättningarna att 

definiera information-som-ting? 

 Vad innebär Michel Foucaults diskursteori för förutsättningarna att definiera 

information-som-process? 

 

För att kunna besvara dessa frågeställningar använde jag metoden idé- och 

ideologianalys. Jag identifierade först en central idé inom respektive 

informationsdefinition och använde dessa som analysdimensioner. Jag formulerade 

sedan två olika alternativ inom respektive dimension för att med hjälp av de 

poststrukturalistiska teoriernas positionering i förhållande till dessa alternativ kunna 

beskriva deras relation till Bucklands informationsdefinitioner. 
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Efter att ha utformat min analysmodell började jag med att undersöka Foucaults 

diskursteori och kunde, genom en beskrivning av hans argumentation om diskursens 

disciplinerande funktion, hans författarteori och hans teori om utsagan, dra slutsatsen att 

Foucault beskriver informationsprocessen som en diskursiv process där inflytandet från 

individens intention är begränsat. 

 

Jag undersökte sedan Derridas kritik mot den västerländska metafysikens logocentrism 

och beskrev hur han, genom sin kritik av Rousseau, argumenterar för teorin om 

différance. Denna teori innebär att ett tecken får sin innebörd i relation till de 

omgivande tecknen snarare än i relation till ett objekt, vilket betyder att jag, inom ramen 

för min analysmodell, kunde konstatera att Derrida avfärdar tanken på en representativ 

relation mellan tecknet och det betecknade. 

 

När jag sedan undersökte Taylors subjektssyn kunde jag konstatera att han, genom en 

analys av Augustinus teori om tidsmodaliteter, Descartes teori om subjektet som 

vetandets grund, samt teorier om självorganiserande system och memes driver tesen att 

subjektet inte är enhetligt utan fragmenterat. 

 

Utifrån denna resultatredovisning och analys kunde jag positionera de 

poststrukturalistiska teoretikerna i min analysmodell och beskrev sedan vilka 

konsekvenser deras teorier skulle kunna få om vi utgår från dem när vi beskriver 

information enligt Bucklands tre definitioner. Dessa konsekvenser kan sammanfattas 

enligt följande: 

 

 Mark C. Taylors subjektssyn innebär att en beskrivning av information-som-

kunskap måste präglas av relationalitet och teorin om ett passivt subjekt, vilket 

dels förskjuter fokus från individens vetande till den process som vetandet är en 

del av, och dels kan påverka vårt sätt att se på upphovsrätten. 

 Vidare innebär Jacques Derridas teori om différance att information-som-ting 

måste beskrivas som ett ständigt pågående, supplerande teckenspel som bygger 

på relationella skillnader mellan binära motsatser, vilket kan påverka vårt sätt att 

förhålla oss till avvikande teckentolkningar och sanningsanspråk. 

 Slutligen innebär Michel Foucaults diskursteori att information-som-process inte 

skulle kunna beskrivas som något styrt av individens intention, utan måste 

beskrivas som något som är rotat i en viss historisk situation och som därmed 

präglas av en mängd olika samhälleliga, disciplinära påverkanskrafter som ligger 

utanför individens kontroll. Dessa påverkanskrafter problematiserar också 

tanken på forskarens eventuella neutralitet, vilket måste beaktas vid definitionen 

av information-som-process. En annan viktig del av definitionen av information-

som-process är att i den inkludera en analys av de olika subjektspositioner 

individerna kan inta i förhållande till utsagorna i den informativa processen. 

 

Jag föreslog till sist några områden där framtida forskning skulle kunna använda mina 

resultat för att, med poststrukturalistiska teorier som verktyg, problematisera B&I-

områden. 
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