
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2010:56 
ISSN 1654-0247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universell kunskapsorganisation: 
identifiering av ett framväxande forskningsområde genom citeringsanalys 

 

 

 

 

MIKAEL ENGSTRÖM 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Författaren 

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats 
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 

 



Svensk titel: Universell kunskapsorganisation: identifiering av ett 

framväxande forskningsområde genom citeringsanalys. 

Engelsk titel: Universal Knowledge Organization: Identifying an 

Emerging Research Area with Citation Analysis. 

Författare:   Mikael Engström 

Kollegium:  2 

Färdigställt:  2010 

Handledare:  Jan Larsson 

Abstract: An ongoing discussion concerning the possibilities of 

universal classification based on phenomena rather than on 

research disciplines has been noticed. In order to discover if 

this was a limited discussion or the beginning of a major new 

field of research a study of citations was made using the 

database Web of Science. In addition, references of the 

works concerned were studied to find out where the ideas 

originated. The study of references shows that the ideas 

originate in a limited number of older published works, some 

of them well established in Information Science, some of 

them less generally known. The main ideas commonly used 

in Information Science are Ranganathan‟s facet theories and 

the work of the Classification Research Group. The less 

familiar notions include the philosophy of Nicolai Hartmann, 

most of whose works are only available in German. 

Hartmann‟s “stratified” ontology has received particular 

attention, and some writers argue that it could be combined 

with suggestions about integrative levels brought forth by the 

Classification Research Group in order to form a new and 

improved system of classification. While the survey of 

articles, references and citations reveals no major impact on 

the field of Information Science as yet, it also shows that the 

discussion is likely to continue for some time and that it may 

influence future research by questioning disciplines and 

reviving the interest in some theories deserving recognition. 
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1. Inledning 
 

Diskussioner om hur man ska kunna göra system för kunskapsorganisation mer 

effektiva utgör en viktig del av informationsvetenskapliga studier. I några av de oftast 

citerade tidskrifterna med informationsvetenskaplig inriktning, främst Journal of 

Documentation och Knowledge Organization, har flera artiklar de senaste åren 

uppmärksammat ämnets framtida frågeställningar och vilken form av 

kunskapsorganisation som bäst ska kunna motsvara olika användares krav på 

kompatibilitet och funktionalitet i framtiden.  

Vid läsning av ett antal artiklar om hur kunskapsorganisation kan förändras i framtiden 

tyckte jag mig se vissa gemensamma nämnare mellan några skribenters forskning. 

Några forskare har publicerat artiklar som tillsammans ser ut att bilda grunden för en 

mer omfattande forskning om hur man ska kunna organisera kunskap så att det blir 

lättare att söka oberoende av forskningsdiscipliner. Flera av artiklarna argumenterade 

för möjligheten att klassificera på ett bättre sätt genom att ta tillvara äldre idéer som 

legat i träda under ett antal år och kombinera dessa med nya tankegångar.  

Motiveringen till förändring skulle vara behovet att klassificera oberoende av 

vetenskapliga domäner. Detta universella sätt att klassificera skulle göra systemen mer 

anpassningsbara vid förändringar av behoven för vissa användargrupper, särskilt 

forskare med interdisciplinära intressen. Det visade sig att några författare anser att 

dagens klassifikationssystem är otillräckliga för forskare som söker sig utanför 

traditionella avgränsningar för forskningsdiscipliner.  

Jag har i denna uppsats velat undersöka delar av den pågående diskussionen om 

kunskapsorganisationens framtida utformning, i synnerhet när den förs av eller om 

dessa forskare med interdisciplinär inriktning. De kan sägas utgöra en användargrupp, 

men en ganska svårdefinierad sådan, eftersom det rör sig om forskare verksamma inom 

vitt skilda områden, som dessutom arbetar med att kombinera dessa områden på nya 

sätt. Jag ville dock inte utforska en användargrupp, utan söka efter tecken på om 

diskussionen kunde leda vidare till förändringar av tänkandet kring klassifikation.  

Trots att forskare som inte själva har upptäckt att relevant forskning förbisetts kanske 

inte ens känner till att några problem med klassificering föreligger kan en eventuell 

ökning av intresset för interdisciplinär forskning föra med sig ett ökat behov av mer 

dynamiska klassifikationssystem. Diskussion kring hur man ska kunna skapa sådana 

kan i sin tur leda till förändringar av forskningsområdet kunskapsorganisation. Att det 

finns en vilja till förändring är otvivelaktigt något som det går att se tecken på i många 

av de artiklar om kunskapsorganisation som publicerats de senaste åren.  

Frågan var om det fanns ett mer konkret och omfattande intresse för sådan förändring. 

Med andra ord gällde det att undersöka om det fanns några tecken som visade på en ny 

forskningsfront inom informationsvetenskapen, vilka som argumenterade för detta 

nytänkande och om dessa debattörer har haft något inflytande på den 

informationsvetenskapliga forskningen i övrigt och de tankegångar som kan komma att 

vägleda arbetet med utformningen av eventuella nya system.  
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Eftersom det finns databaser där det går att få reda på vilka artiklar som publicerats i 

flera av de viktigaste tidskrifterna, och dessa databaser dessutom ger möjligheten att 

snabbt kontrollera vilka källor en författare använder och vilka som eventuellt citerar 

dennes artiklar var det lämpligt att göra databassökningar för att få svar på 

frågeställningarna.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 

Den här sektionen beskriver först vad som varit avsikten med arbetet och anger vilka tre 

frågeställningar som har formulerats för att vägleda arbetet i enlighet med det angivna 

syftet. 

 

2.1. Syfte 
 

Genom kunskapsorganisation försöker man åstadkomma två saker, dels vill man kunna 

återfinna det vetande som finns lagrat sedan tidigare, och dels vill man sortera in ny 

kunskap så att den går att få fram senare. En grupp för vilka det är särskilt viktigt få 

fram lagrad kunskap är forskare som, naturligt nog, är i behov av att få reda på vilken 

tidigare forskning som finns om deras aktuella forskningsobjekt. Forskare kan ses som 

en särskilt aktiv användargrupp i och med att de ständigt publicerar sina 

forskningsresultat, på nätet eller i böcker och tidskrifter.  

 

Det kan emellertid vara ett problem för forskarna att system för kunskapsorganisation 

ofta är så uppbyggda att man delar in i enlighet med forskningens huvudområde. Det 

gängse sättet att uttrycka detta är att man delar in efter discipliner. Huruvida detta 

verkligen är ett problem är svårt att fastslå med säkerhet, eftersom det är en subjektiv 

upplevelse från forskarens sida att man inte lyckats få fram allt relevant material. Om 

denna oro hos forskaren bekräftas av att man i efterhand får tag i relevant material kan 

det leda till enskilda forskares misstro mot klassifikationssystemen så som de ser ut 

idag. Det går i alla fall att med säkerhet konstatera att det finns några forskare som för 

närvarande anser att de klassifikationssystem som vanligen används idag inte är 

idealiska för forskningsarbete, särskilt då när forskningen bedrivs utanför traditionella 

avgränsningar för forskningsdiscipliner.  

 

I teorin skulle problemet kunna vara omfattande, då det kan drabba all nyskapande 

forskning som leder vidare in på oväntade områden och där forskaren har svårt att få 

reda på vilka forskningsinsatser som tidigare har gjorts. Det är dock inte den 

interdisciplinära forskningen i sig utan de artiklar som diskuterar problemet med 

forskarnas informationsbehov i relation till klassificeringen av forskningsmaterial som 

denna uppsats vill uppmärksamma.  

 

Förutom artiklarna om problemen med klassifikationssystem finns det även ett antal 

artiklar som tydligare tar upp möjligheter snarare än problem, och vill indikera 

möjligheter till nya eller nygamla metoder för att förbättra de kunskapsorganisatoriska 

systemens uppbyggnad. Kopplingar mellan dessa skulle kunna tyda på att det håller på 

att bildas en ny forskningsfront och en avsikt med uppsatsen var att med metodologisk 

ansats försöka se om det går att visa på att så är fallet. Även om det inte skulle visa sig 

att dessa idéer har någon större betydelse för forskningen om kunskapsorganisation som 

helhet så tyckte jag att de var intressanta, och därför var det en ytterligare avsikt med 

arbetet att ta reda på grunden för argumenten. Den tankemässiga, eller ontologiska, 

grunden för argumenten om förändringar i klassifikationssystemen härstammar 

rimligtvis från tidigare forskning och denna bakgrund vill denna undersökning försöka 

identifiera. 
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2.2. Frågeställningar 
 

Startpunkten för arbetet var som antytts några artiklar som föreföll vara intressanta och 

eventuellt nyskapande. En frågeställning var om artiklarna verkligen var en indikation 

på något som man skulle kunna kalla en ny forskningsfront. Frågan om 

forskningsfrontens existens krävde att undersökningen genomfördes på två sätt, dels 

genom att identifiera vilka som förde fram förslagen om universell klassifikation, och 

dels genom att se huruvida dessa författare har citerats av andra forskare. En andra 

frågeställning motiverades av att de förslag som framfördes i artiklarna var baserade på 

äldre tankegångar, antingen från filosofin eller från föregångare inom 

informationsvetenskapen. Frågan om grunden för tankarna kunde undersökas genom att 

studera de viktigaste artiklarnas referenslistor.  

 

2.3. Tre frågor 
 

I ett försök att göra frågeställningarna mer konkreta formulerades direkta frågor. Med 

tanke på att en forskningsfront kan sägas bildas när en grupp författare intresserar sig 

för samma ämne och vinner validitet när man kan se tecken på intresse från andra 

forskare formulerades två frågor om detta. En tredje fråga måste då ställas för att ta reda 

på grunden för tankegångarna. Därför formulerades sammanlagt tre frågor som 

vägledning för arbetet.  

 Vilka är det som för diskussionen? 

 Finns det tecken på att dessa forskares artiklar har fått genomslag? 

 Vilken tidigare forskning stöder de sig på? 
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3. Avgränsning och disposition 
 

Den här sektionen redogör för de olika avgränsningarna, beträffande tidsram och 

informationskälla för efterforskningarna. Sedan görs en översikt över hur helheten är 

organiserad.  

 

3.1. Avgränsning 
 

Här handlar det om en ganska aktuell debatt, och mycket är skrivet de senaste åren. Den 

information jag arbetar med kommer från databaser över artiklar. Här valdes en av de 

mest välkända, Web of Science. Undersökningen utfördes nästan helt och hållet på Web 

of Science. Endast ett fåtal kompletterande kontroller genomfördes genom andra 

sökningar. En tidsmässig avgränsning av grundmaterialet var också lämplig. Denna 

sattes till 10 år+, det vill säga 1999-2010. Den extra tiden i slutet lades till helt enkelt 

för att inte gå miste om helt nypublicerade artiklar som kunde läggas till under arbetets 

gång.  

 

3.2. Disposition 
 

Kapitel 1 är en inledning som redogör för vad som är uppsatsens intresseområde och 

vad som motiverat arbetet. Kapitel 2 redogör för syftet mer ingående och vilka de 

vägledande frågorna har varit. Kapitel 3 anger hur avgränsningen bestämts och hur 

texten är disponerad. Kapitel 4 tar upp några exempel på tidigare forskning och 

förklarar viktiga begrepp. Kapitel 5 beskriver vald teori och metod för arbetet och ger 

information om den valda databasen. Kapitel 6 är redogörelsen för undersökningen, som 

följer en struktur med tre steg även om resultaten kommenteras löpande. Kapitel 7 är en 

analys av undersökningen med fokus på tre aspekter: påverkan, utgångsfrågornas 

lämplighet och till sist en kommentar till vad värdet med universell klassifikation och 

med denna undersökning kan tänkas vara. Kapitel 8 följer upp med en längre diskussion 

om olika aspekter av det som framkommit i undersökningen. Kapitel 9 tar upp tankar 

om eventuell framtida forskning från de undersökta artiklarna och ger även något 

ytterligare förslag till forskningsvägar som inte tagits upp i undersökningsmaterialet. 

Kapitel 10 sammanfattar frågeställningar och resultat samt avslutar diskussionen.  

Illustrationer finns på flera ställen i texten, främst i sektionen om undersökningen, det 

vill säga kapitel 6. Flertalet illustrationer utgörs av egenhändigt framställda tabeller och 

bilder, baserade på sökningar och citeringskartor från Web of Science. Dessutom finns 

ett par illustrationer som är ägnade att tydliggöra några termer och sammanhang. Några 

listor över sökträffar efter ämnesordssökningar, genomförda med Web of Science, finns 

bifogade som appendix efter källförteckningen. De har tagits med eftersom de kan vara 

av intresse, men all information är inte så relevant att listorna hör hemma i den löpande 

texten.  
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4. Tidigare forskning 
 

Den här sektionen redogör för forskningsöversikter och övrig tidigare forskning. 

Därefter följer en genomgång av de viktigaste begreppen, med viss information om 

forskning som rör dessa. 

 

4.1. Forskningsöversikter 
 

Forskningsöversikter inom biblioteks- och informationsvetenskap har gjorts från och 

till, naturligtvis med olika metoder beroende på ämne och frågeställningar. Eriksson 

Lindberg (2007) gjorde en bibliometrisk studie av forskningsfronten och 

forskningsbasen inom informationsvetenskap. Shibata, Kajikawa, Takeda & 

Matsushima (2008) gjorde en studie av hur man finner forskningsfronter med hjälp av 

olika citeringsmetoder. En forskningsöversikt över interdisciplinär forskning gjordes i 

en medicinsk tidskrift för inte så länge sedan (Aboelela, Larson, Bakken, Carrasquillo, 

Formicola, Glied, Haas & Gebbie 2007). 

Eftersom uppsatsen redovisar en undersökning som är en forskningsöversikt så är det 

givetvis ett av målen att säga något om tidigare forskning. Endast ett förhållandevis litet 

antal artiklar tar i dagsläget upp de områden som berörs i denna uppsats. Flertalet inlägg 

i den debatt som jag har försökt följa och redovisa är skrivna av författare som 

återkommer upprepade gånger i materialet till denna översikt. Eftersom en del av 

undersökningen i sig är att ta reda på varifrån tankegångarna kommer, visar sig den 

tidigare forskning som ligger till grund för allt det som intresserat mig här i 

undersökningen. Ett tydligt exempel på tidigare forskning är annars den avbrutna 

undersökning som CRG (Classification Research Group) ägnade sig åt och som 

uppmärksammas i några av artiklarna. Det föreligger ännu ingen forskning om huruvida 

diskussionen om universell klassifikation har förts på ett sådant sätt att man kan tala om 

en ny forskningsfront, så i den meningen är denna undersökning den första i sitt slag. 

Om det visar sig att denna diskussion bildar grunden till ett nytt område kanske denna 

översikt går att närmast betrakta som ett första steg på vägen till en översikt över det 

område som den nya forskningsfronten håller på att muta in. 

I april 1962 hade ASLIB (Association of Special Libraries and Information Bureau) en 

konferens i London. I texterna därifrån finns det sammanfattade dokumentet 

”Classification: An Interdisciplinary Problem” (Kyle 1962). Det var inte första och 

absolut inte sista gången som termerna kom till användning, men konferensen nämns 

här därför att den tog upp den diskussion som jag har studerat, om än i en tidig form. 

Här handlar det om kunskapsorganisation som ska leda till funktionell klassifikation, 

men också om interdisciplinaritet och de problem som upplevs kvarstå än idag. I 

rapporten från konferensen tar man upp tre punkter, och den första var att klassifikation 

är grundläggande för hur människan hanterar världen. Klassifikation i den bemärkelsen 

är ett verktyg för att hantera upplevelsen av världen omkring oss. Av det följer, menar 

man, att klassifikation inte är ett mål i sig utan en metod för att uppnå ett visst mål. Om 

man accepterar den definitionen leder det till ytterligare en slutledning, nämligen att 

klassifikation måste förändras beroende på vilket målet är. Den teleologiska synen på 
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klassifikation kan upplevas begränsad, men är samtidigt svår att komma ifrån. 

Klassifikationens föränderlighet är ett ännu större problem, eftersom det med en sådan 

inriktning krävs att man kan något om koderna och de gängse termerna inom ett ämne 

för att överhuvudtaget kunna hitta någon information. Eller annorlunda uttryckt, om 

man inte tillhör målgruppen måste man tillägna sig klassifikationssystemet för att kunna 

förstå vad målgruppen håller på med. I den filosofiska utgångspunkt som man använde 

1962, fann man att filosoferna ansåg att det fanns två sorters klassifikationssystem, 

vilka kan beskrivas på olika sätt, men kanske tydligast som ”generell och specifik
1
 

klassifikation.” Med ledning av det synsättet skulle man kunna göra åtskillnad mellan 

klassifikation som är målstyrd (specifik/partikulär/ämnesinriktad) och icke målstyrd 

(generell/universell/allmän). Tanken om universell klassifikation skulle då vara grundad 

i att det går att undvika målstyrd klassifikation. Naturligtvis är det inte riktigt så, 

eftersom målet med de tankar om universell klassifikation som har förts fram under 

senare år är styrda av målet att de ska kunna gälla för allt och alla, men samtidigt finns 

en tydligt definierad målgrupp, nämligen forskare som i sitt arbete kan eller vill dra 

nytta av forskning inom andra discipliner. 

Det finns flera föregångare som inspirerat den metod som jag använt. Förutom 

föregångaren M. M. Kessler bör kanske främst nämnas Henry Small, ibland benämnd 

citeringsanalysens fader, och Eugene Garfield, som också varit inblandad i skapandet av 

den databas, Web of Science, som främst har använts i det undersökningsarbete som 

redovisas i denna uppsats. Dessa har var och en på sitt sätt lämnat viktiga bidrag till en 

annan diskussion, nämligen den om användandet av citeringsindex i forskningen kring 

informationsvetenskap. Min undersökning är baserad på grundtankar som kanske mest 

koncist och översiktligt presenteras i Kesslers korta artikel (Kessler 1963), som väl vid 

det här laget kan anses välbekant inom informationsvetenskapen eftersom referenser till 

Kesslers förhållandevis få artiklar ofta används i olika sammanhang.  

 

4.2. Viktiga begrepp 
 

Vissa oklarheter kring terminologin kan föreligga, i all synnerhet som det handlar om 

ett framväxande område. All terminologi har därför inte blivit helt etablerad ännu. När 

det gäller terminologisk osäkerhet är denna text främst baserad på den ofta använda 

översikten om bibliometri som teori och metod, Kärki & Kortelainen (1998). Denna 

introduktion är ursprungligen skriven på finska men har länge funnits översatt och 

utgiven i Sverige. Den ger som antytts ovan en god översikt över ämnet och har som ett 

ytterligare uttalat mål att säkerställa att det finns nordiska, även svenska, termer att 

använda (Kärki & Kortelainen 1998, s. 1). Den terminologi som har använts är till stor 

del hämtad från denna bok, eftersom det ansetts lämpligast att använda svenska termer 

där sådana finns tillgängliga. I det här fallet, där många artiklar handlar om förslag till 

nyskapande, kan det dock föreligga vissa osäkerheter om en viss term är etablerad eller 

inte, med tanke på att de används på olika sätt och att allmänt accepterade betydelser 

inte alltid har hunnit befästas. 

 

                                                      
1
 Översättningen är inte helt lyckad i detta sammanhang, eftersom man på engelska talar om ”special 

purposes” för den andra typen av klassifikation. 
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4.2.1. Kunskapsorganisation 
 

Kunskapsorganisation är ett omfattande område som är ständigt aktuellt och har varit 

ämne för många andra diskussioner genom åren. Jennifer Rowleys och John Farrows 

bok i ämnet, som utkommer i nya omarbetade versioner med några års mellanrum, har 

en titel som anger vissa avgränsningar: Organizing Knowledge: an introduction to 

managing access to information (Rowley & Farrow 2000). Således är det enligt dem av 

stor betydelse hur vi sorterar in den kunskap vi har, men i undertiteln finns också syftet 

att den bör göras tillgänglig. En betydelseskillnad finns också i denna titel, kunskap 

(”knowledge”) ska sorteras, medan information ska göras tillgänglig. I detta projekt 

ingår att man ägnar sig åt en interaktiv verksamhet och det är därmed inte möjligt att 

avgränsa sådan aktivitet till ett helt subjektivt eller helt objektivt, eller allmänt 

tillgängligt, område.  

Kunskap är i den här använda meningen något individuellt och därför subjektivt, medan 

information finns tillgänglig för alla (eller för en viss grupp, när det till exempel rör sig 

om en lösenordsskyddad databas). Dessa nyss gjorda konstateranden är basala, eftersom 

dessa tankegångar ofta är med i ingångsskedet när man studerar kunskapsorganisation, 

men trots att det gäller grundläggande frågor har ämnet oklarheter, vilket medför att 

auktoriteter på området ständigt presenterar nya artiklar för att klargöra vad 

kunskapsorganisation egentligen innebär. Birger Hjørland försökte reda ut begreppet i 

tidskriften Knowledge Organization (Hjørland 2008b) genom att framhålla att 

kunskapsorganisation har en snävare och en bredare definition. I den snävare tolkningen 

handlar det om att beskriva dokument, och om att indexera och klassificera.  

I den vidare mening som Hjørland tänker sig handlar kunskapsorganisation om hur 

mentala aktiviteter är socialt indelade. Med detta menar han dels den praktiska 

uppdelningen mellan universitet och högskolor, men också hur forskningsdiscipliner är 

uppdelade. Kunskapsorganisation i sin vidare mening har alltså i sin tur, menar 

Hjørland, två sidor. Man kan också beskriva det så att det dels gäller hur människan 

socialt ordnar kunskapen och dels hur verkligheten faktiskt är beskaffad. Hjørland 

förtydligar forskningens uppgift med att påpeka att det är de enskilda vetenskaperna 

som upptäcker eller identifierar strukturer i verkligheten medan generella påståenden 

om verklighetens beskaffenhet görs inom filosofiska discipliner som metafysik och 

ontologi (Hjørland 2008b, 87). Men den springande punkten är att det inte är möjligt att 

isolera en verksamhet från en annan i Hjørlands synsätt.  

Forskningsområdet kunskapsorganisation kan inte göra några viktiga framsteg om det 

inte förtydligar sin teoretiska sida, menar Hjørland vidare. Därför är det viktigt att 

klargöra ståndpunkter och jämföra dessa för att se vart forskningen är på väg, och till 

och med för att vara säker på att det finns en framtid för detta forskningsområde. 

Hjørlands slutsats (Hjørland 2008b, s. 99) är att kunskapsorganisation fått konkurrens 

från informationshantering (eller snarare den utvecklade form som benämns 

”Knowledge Management”) och datavetenskap och att det därför är ännu viktigare att 

positionera ämnet och klart avgränsa verksamhetsområdet. Kunskapsorganisation vilar 

på ett antal hörnstenar, och via sin koppling till biblioteks- och informationsvetenskap 

handlar ämnet om stöd för utbildning och forskning, vidare finns ämnets intresse för 

kunskap som idé och teorier om kunskap.  
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4.2.2. Citeringsanalys  
 

De flesta bibliometriska undersökningar är citeringsanalyser (Kärki & Kortelainen 

1998, s. 11). Dessa går att genomföra för sig eller i kombination med andra metoder. 

Bland det som går att undersöka med citeringsanalys finns citeringspraxis, inbördes 

relationer och vilken uppmärksamhet publikationer har fått i övrig forskningslitteratur. 

Främst den sistnämnda varianten är av intresse för denna undersökning. Ett viktigt 

förtydligande, eftersom begreppen ibland används på olika sätt, är att källanalys avser 

vilka källor några utvalda författare stödjer sig på medan citeringsanalys rör vilka som 

har citerat dessa författares egna artiklar (Kärki & Kortelainen 1998, s. 12). Det är 

denna innebörd som används i denna uppsats. 

 

4.2.3. Bibliografisk koppling 
 

Bibliografisk koppling hör till källanalysen (Kärki & Kortelainen 1998, s. 12). 

Vetenskapliga artiklar har en relation till varandra om de citerar samma källor. Detta är 

vad som menas med bibliografisk koppling i enlighet med Kessler (1963). Ju fler 

gemensamma referenser desto starkare är den bibliografiska kopplingen. 

 

4.2.4.  Interdisciplinaritet 
 

Interdisciplinaritet är ett viktigt begrepp i detta sammanhang, och ett viktigt skäl till att 

det har förts fram kritik mot existerande system för kunskapsorganisation är att dess 

gränsdragningar mellan forskningsfält är alltför skarpa. Flera forskare har noterat att 

intresset för interdisciplinär forskning har ökat under senare år. I slutet av 90-talet 

utkom en översikt över interdisciplinaritet och behovet av att applicera flera discipliner 

samtidigt vid forskning (Newell 1998). Vid den tiden ansågs interdisciplinär forskning 

så pass etablerad att det var dags att föra den framåt på nya sätt (Klein & Newell 1998), 

men även att det var genom sådan blandad forskning som man kunde föra olika 

forskningsfält framåt (Stember 1998). För att åstadkomma detta behövs naturligtvis en 

fungerande definition på vad man menar med det interdisciplinära. Det är lätt att tänka 

att den naturliga svenska motsvarigheten borde vara ”tvärvetenskap”, ett idag ganska 

etablerat uttryck. Ibland används interdisciplinaritet för att indikera olika former av 

tvärvetenskap (Sandström & Harding 2002), men det finns en viss skillnad i hur termen 

används på engelska som gör att ”mångvetenskap” skulle kunna vara en mer passande 

översättning. 

Det genomfördes för några år sedan ett försök att sammanfatta forskningen om 

interdisciplinaritet och därigenom få en tydligare fastställd definition av vad termen 

innebär (Aboelela et al 2007). I sin artikel kommer dessa forskare, som själva utgår från 

en medicinsk bakgrund, fram till att den då tillgängliga litteraturen inte gav en 

tillfredsställande definition, vilket föranledde författarna att själva försöka skapa 

definitioner som kunde bli användbara i framtiden. Författarna relaterar det ökade 

intresset bland annat till ett mer holistiskt grundperspektiv inom vetenskapen, där 
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mänskliga erfarenheter inte reduceras genom att man uteslutande studerar en aspekt av 

dessa erfarenheter.  Att det interdisciplinära synsättet blir vanligare visar författarna 

genom att påpeka att ett flertal forskningscentra som har startats under senare år har 

interdisciplinära förtecken (Aboelela et al 2007, s. 330). Denna artikel gör också klart 

att det finns två viktiga anledningar till att klargöra begreppet interdisciplinaritet, dels 

den som kan vara uppenbar, att stödja forskaren i hans eller hennes arbete, men också 

den aspekten att en tydlig definition gör att framtida projekt lättare kan få finansiering 

när interdisciplinär forskning har ett mer fast utformat ramverk. Artikeln avslutas med 

en rekommenderad definition av interdisciplinär forskning: 

Interdisciplinary research is any study or group of studies 

undertaken by scholars from two or more distinct scientific 

disciplines. The research is based upon a conceptual model that 

links or integrates theoretical frameworks from those 

disciplines, uses study design and methodology that is not 

limited to any one field, and requires the use of perspectives and 

skills of the involved disciplines throughout multiple phases of 

the research process. (Aboelela et al 2007, 341) 

 

Här lägger man alltså fokus på interaktion mellan forskare i själva projektet, inte 

nödvändigtvis i dess resultat, när man talar om samverkan mellan forskare från två eller 

fler områden. Samtidigt ger man en form för interdisciplinär forskning, som alltså bör 

anpassas till en modell som kopplar samman teoribildningar från flera fält. Med denna 

inställning kan man exkludera det som inte följer en sådan modell från det som avses 

med interdisciplinaritet. Problemet för kunskapsorganisatoriskt tänkande är naturligtvis 

att forskning som inte uttalat rör sig över gränserna likväl kan vara intressant för de 

forskare som ska bedriva framtida forskningsprojekt. Vad som är interdisciplinär 

forskning är något som diskuteras av Aboelela et al, men hur man kommer fram till att 

sådan forskning är nödvändig är en fråga som kanske bör besvaras inom en disciplin. 

Den undersökning som refereras till ovan (Aboelela et al 2007) gör en översikt över en 

period på 25 år, 1980-2005, för att samla in material, men tankarna fanns med tidigare i 

olika sammanhang. I en text om interdisciplinaritetens roll i litteraturforskningen 

(Moran 2002) citeras Roland Barthes (1977) som i en diskussion om interdisciplinaritet 

kommer fram till att denna börjar med osäkerhet, eller mer exakt en obekväm känsla av 

att det inte längre går att sortera in företeelser, att klassificera, enligt de invanda 

mönstren
2
. Med utgångspunkt i Barthes‟ text kan man påstå att det finns en länk mellan 

klassifikation och interdisciplinaritet, och att det därför faller sig naturligt att granska 

dessa båda företeelser tillsammans. När man väl har dragit slutsatsen att det finns en 

koppling finns det också ett problem med hur man kan anpassa klassifikationssystem 

för att tillgodose de nya behov som uppstår när forskning bedrivs i gränslandet mellan 

flera discipliner. Sedan kan man ju naturligtvis gå längre och ifrågasätta hela idén med 

forskningsdiscipliner, som Derrida har gjort. När Jonathan Culler redogör för Derridas 

tankegångar (Culler 1983, s. 90) skriver han att för Derrida är en disciplin en del av ett 

försök att hitta svaret, den slutgiltiga sanningen och sådan definitiv slutgiltighet är inte 

något som Derrida tror på. Moran förklarar att för Derrida hjälper discipliner till med ett 

missriktat försök att skapa stabilitet (Moran 2002, s. 88). Om man ser discipliner på det 

viset så är de snarast ägnade att motverka nyskapande forskning, i den mån sådan börjar 

med ”osäkerhet”.  

                                                      
2
 I den engelska texten används uttrycket ”unease in classification” (Moran 2002, s. 16). 
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4.2.5. Universell klassifikation 
 

Rick Szostak, professor i ekonomisk historia vid University of Alberta i Kanada, har 

kommit att bli en alltmer aktiv debattör i informationsvetenskapliga tidskrifter, där han 

argumenterar för ett nytt synsätt som ska leda till universell klassifikation. Med 

universell klassifikation menas något som går att likna vid en fri aktivitet, helt 

oberoende av discipliner och forskningsteman, som använder indikatorer som fungerar 

för alla användare oavsett dessas intresseområde. Genom den universella 

klassifikationen är det tänkt att forskare med lätthet ska kunna finna relevant forskning 

även när de börjar ge sig in i den interdisciplinära gråzonen. En av Szostaks senast 

utgivna böcker handlar om ekonomisk tillväxt (Szostak 2009), men han kommenterar 

även där dagens klassifikationssystem, som han anser är till föga eller ingen hjälp för 

interdisciplinär forskning:  

”I cannot conclude this chapter without a diatribe against existing 

systems of library classification. These all serve interdisciplinary 

scholarship miserably. I will inevitably have missed much of value in 

this work simply because relevant analyses were for some reason 

classified in a place I did not think to look.”  (Szostak 2009 s. 139).  

Trots att Szostak själv har skrivit en bok om möjligheterna att förändra 

klassifikationstänkandet (Szostak 2004) får man efter att ha läst kapitlet om 

interdisciplinaritet i den senare boken (Szostak 2009) intrycket att hans åsikter inte 

uppmärksammats i någon högre grad. Å andra sidan nämner han det så kallade León-

manifestet (Szostak 2009, s. 139), som upprättades efter International Society of 

Knowledge Organizations spanska avdelnings kongress 2007 och som vill 

uppmärksamma att interdisciplinär klassifikation är nödvändig.  

 

4.2.6. León-manifestet 

 

International Society for Knowledge Organization, ISKO, har avdelningar i flera olika 

länder, och förutom de internationella konferenser som anordnas med jämna mellanrum 

så har avdelningarna sina egna kongresser och träffar som ofta också framstår som 

internationella, med tanke på vilka gäster som bjuds in. Den spanska avdelningen av 

ISKO hade sin åttonde konferens i León 2007, och där medverkade bland andra Szostak 

från Kanada och Gnoli från Italien. Mötet ledde till flera viktiga förslag om 

kunskapsorganisationens framtid enligt konferensens webbsida. Det är också där man 

finner en sammanfattning av vad som menas med León-manifestet. Det är ett av de 

tydligaste tecknen på att det finns ett upplevt behov av förändring och en vilja att 

genomföra sådan förändring som publicerats under undersökningsperioden. Enligt 

konferensens hemsida kan manifestet sammanfattas med följande fem punkter: 

 the current trend towards an increasing interdisciplinarity of knowledge calls for 

essentially new knowledge organization systems (KOS), based on a substantive 

revision of the principles underlying the traditional discipline-based KOS; 

 this innovation is not only desirable, but also feasible, and should be 

implemented by actually developing some new KOS; 
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 instead of disciplines, the basic units of the new KOS should be phenomena of 

the real world as it is represented in human knowledge; 

 the new KOS should allow users to shift from one perspective or viewpoint to 

another, thus reflecting the multidimensional nature of complex thought. In 

particular, it should allow them to search independently for particular 

phenomena, for particular theories about phenomena (and about relations 

between phenomena), and for particular methods of investigation; 

 the connections between phenomena, those between phenomena and the theories 

studying them, and those between phenomena and the methods to investigate 

them, can be expressed and managed by analytico-synthetic techniques already 

developed in faceted classification. 

Citatet ovan är hela den summering av manifestet som finns på konferensens webbsida
3
.  

 

4.2.7. Integrativa nivåer 

 

I det arbete som ledde fram till León-manifestet var Claudio Gnoli mycket aktiv och har 

så förblivit i manifestets efterföljd. I tidskriften Axiomathes, som har filosofi som 

huvudämne men ofta berör de frågor om klassifikation som är ämnet för denna studie, 

har han flera gånger tagit upp det som han kallar ”Integrative Levels” (Gnoli 2008). Här 

finns en möjlig väg för framtida klassifikationsarbete.  

För att tydliggöra vad Gnoli avser, och även framtida användningsområden för 

integrativa nivåer, bör man reda ut termernas betydelse. ”Levels” är förhållandevis 

lätthanterligt, bara man vet något om var nivågränserna ska sättas. Mer om detta nedan. 

Problem kan uppstå med ordet ”integrative” som kan översättas med ”integrerade”, men 

då förlorar man vissa dimensioner. Ordet ”integrative” har två huvudbetydelser, 

kombinerande och konsoliderande
4
.  

Den kombinerande formen av integrativ aktivitet har tre aspekter, först den att föra 

samman några disparata element till en helhet, sedan den som har att göra med 

kombinaten, det som blir resultatet av en kombination, och sist den kanske vanligaste 

formen där det gäller integration, som motsats till segregation. Även den konsoliderande 

formen av integrativ verksamhet, som går ut på att tydliggöra och därmed stärka 

kopplingarna mellan elementen i en helhet, har en ytterligare aspekt som benämns 

centralisering, där man för samman olika aspekter med fokus på en mittpunkt.  

”Integrativ” kan tyckas otympligt på svenska, men används idag inom medicinen för att 

beskriva den strikt vetenskapliga verksamhet som försöker förena olika medicinska 

discipliner, ofta genom att kombinera vedertagna metoder med alternativmedicin
5
. Här 

används termen på ett något annorlunda sätt, eftersom jag utgår ifrån Gnolis definition i 

resonemanget, även om tanken att föra samman olika discipliner är grundläggande i 

båda fallen.  

                                                      
3
 http://www.iskoi.org/ilc/leon.htm.  

4
 Definitioner av ”integrative” kommer från American Heritage Dictionary 

(http://www.thefreedictionary.com/integrative). 
5
 Se http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=70811&d=24687&l=sv. 

http://www.iskoi.org/ilc/leon.htm
http://www.thefreedictionary.com/integrative
http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?a=70811&d=24687&l=sv
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Integrativa nivåer är fenomenbaserade och följaktligen borde de kunna vara oberoende 

av discipliner. Man delar in dessa i kategorier och aspekter av dessa kategorier bildar 

facetter enligt system som är bekant från Ranganathans tid. För att forma ett system ur 

detta måste man först ha funnit ett sätt att betrakta verkligheten som varande indelad i 

olika kategorier, innan man delar in representationssystemet i nivåer. Det behövs med 

andra ord en ontologi fokuserad på verkligheten för att kunna bygga en ontologi för 

kunskapsorganisation.  

Den tyskspråkige filosofen Nicolai Hartmann, länge förbisedd av forskare i den 

engelsktalande världen och troligen ganska sällan läst efter sin död 1950, har härvidlag 

fått en renässans. Det begränsade intresse som funnits för Hartmann, åtminstone att 

döma av det som skrivits på engelska, som ju är det dominerande språket i 

forskningstidskrifter, rör främst hans syn på etik, medan enstaka röster under åren har 

höjts för att forskningen bör uppmärksamma även hans texter om estetik (t.ex. 

Werkmeister 1996). Det som under 2000-talet gjort att Hartmann blivit 

uppmärksammad igen är dock främst hans tankar om den ”nya ontologin” och 

kategoriläran.  

Gnoli och Poli (2004) förklarar i sin artikel idéerna med verklighetens nivåer och 

representationens nivåer. Det nivåtänkande de presenterar baserar sig till stor del på 

Hartmann (1952) och James K. Feibleman (1954). Målsättningen med deras projekt är 

”stadigare och varaktigare grundstenar (”foundations”) för kunskapsrepresentation” 

(Gnoli & Poli 2004, s. 159). Om vi kan dela in verkligheten i ett fungerande nivåsystem 

går det sedan att dela in ett system för kunskapsorganisation efter denna verklighetsbild. 

Nivåerna kan vara till hjälp vid konstruktionen av ett generellt system för 

kunskapsorganisation som bygger på fenomen istället för forskningsdiscipliner (Gnoli 

& Poli 2004, s. 151).  

 

4.2.8. Forskningsfronter 
 

Jag uppfattade att de forskningsartiklar som jag hade uppmärksammat var tecken på 

något nytt inom informationsvetenskapen, det vill säga begynnelsen till en ny 

forskningsfront. Med forskningsfront avses här en sorts rörelse där flera författare och 

forskare under en överskådlig period kommer att intressera sig för liknande problem och 

teorier, men det finns också andra definitioner av termen. Aris & Schneiderman (2009) 

hänvisar till ett par källor (Morris, Yen, Zheng & Asnake 2003; Thompson Corporation 

2008) när de menar att en forskningsfront inte är någonting bundet till författare, utan 

ett sätt att beskriva en grupp dokument som har det gemensamt att de delar referenser 

till en viss fastställd grupp av grunddokument (Aris & Schneiderman 2009, s. 2219). 

Det som avses i den här föreliggande texten är dock att betrakta som tydligt fokuserat på 

forskare och deras arbete och deras samarbetspartners. Det är viktigt vilka forskaren 

lierar sig med, men givetvis också vilka han eller hon positionerar sig mot. I den 

tveksamheten till ens egen position inom forskningsområdet formas en front. Den 

framväxande fronten är inte heller dominerad av publicerade forskningsresultat, även 

om det är detta som studeras här, utan konferenser och internationella möten leder till 

formandet av nya konstellationer som sedan går vidare. Söker man efter texter finner 

man alltså bara en begränsad del av det som utgör en forskningsfront i vardande enligt 

min åsikt. Eriksson Lindberg (2007) säger i inledningen till sin magisteruppsats att 
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bibliometri kan studera två saker: forskningsbas och forskningsfront. Det förra är då det 

som forskningen vilar på medan det senare är vad som studeras just nu. Det förefaller 

som att den terminologi som används i den här uppsatsen inte stämmer helt överens 

med Eriksson Lindberg, i den meningen att även en front baserar sig på något äldre 

material och att det därför inte är ett direkt motsatsförhållande mellan bas och front i 

forskningen. Det är bara en annan bas för forskningen än den allmänt accepterade. Det 

skulle också kunna påstås att vad jag här försöker identifiera är en trend, i den mening 

som till exempel Åström (2007) använder ordet, där det handlar om att förutse framtida 

forskningsutveckling. Felet med ordet trend är att det kan leda tankarna in på något som 

är på modet för stunden och som snart kommer att försvinna, vilket gör att jag helst vill 

undvika det uttrycket i detta sammanhang. Jag tänker mig att en forskningsfront är 

något som man utforskar och diskuterar i många år innan man kan säga att den är 

etablerad eller förkastad. 
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5. Teori och metod 
 

Den här sektionen beskriver teorier om forskningsfronter och bibliometriska 

granskningssätt. Dessutom beskrivs bibliometriska metoder och den variant av dessa 

som använts.  

 

5.1. Bildandet av forskningsfronter 
 

Forskningsfronter bildas genom kopplingar, när artiklar citerar varandra eller har 

gemensamma källor. Aris & Schniederman (2009) har i sin undersökning försökt visa 

hur man kan visa när en front växer fram genom olika figurer. En av deras konklusioner 

är att man kan identifiera den framväxande fronten tydligt om man gör en temporal 

avgränsning, vilket är i linje med föreliggande arbete. Science Watch är en tjänst som 

bland annat övervakar framväxande forskningsfronter. På hemsidan
6
 beskrivs 

forskningsfronter som ”clusters of highly cited papers” vilket kan begränsa intresset till 

det som uppmärksammats av flera. Som framhållits här kan en front skapas även av en 

liten grupp forskare. 

Jag utgår ifrån teorin att nya forskningsområden skapas genom att flera forskare som 

refererar till samma källor så småningom också börjar citera varandras arbete och 

därigenom skapar en sorts sammanslagningseffekt där man efterhand kan börja betrakta 

några forskare som en grupp som står för en viss inriktning. Viss inspiration till detta 

söksätt har hämtats från Shibata et al (2008). Det finns dock en risk att traditionell 

citeringsanalys av tidskriftsartiklar inte hittar de mest aktuella indikationerna på en 

framväxande forskningsfront eftersom nätpublikationer kan ligga före, något som förts 

fram av Zhao & Strotmann (2007). När det gäller just den forskning som 

undersökningen gäller så är fallet att flera forskare har bildat en halvofficiell rörelse 

baserad på manifestet från kongressen i León som upprättades 2007, vilket på sätt och 

vis underlättar sökningen efter relevant material. 

 

5.2. Bibliometriska undersökningsmetoder 
 

Avsikten var att göra uppsatsen till en forskningsöversikt för att få en så tydlig bild som 

möjligt av en viss inriktning, eller mer exakt en särskild forskningsfront som kan sägas 

befinna sig i ett begynnelseskede ännu så länge. Det finns dock anledning att beröra 

även mer etablerad forskning, i synnerhet när man vill blicka bakåt och se på vilka som 

har skapat idémässiga förutsättningar för den inriktning som är huvudämnet för denna 

undersökning.  

För att studera en forskningsfront kan man använda citeringsanalys, ett sätt att analysera 

som först fördes fram av Derek Price och Eugene Garfield för ett antal år sedan 

(Persson 2000). Man brukar vanligen betrakta citeringsanalys som en variant av 

                                                      
6
 http://sciencewatch.com/.  

http://sciencewatch.com/
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bibliometri. I Introduktion till Bibliometri (Kärki & Kortelainen 1998) talas om tre 

sorters citeringsanalys: källanalys, hänvisningsanalys och cociteringsanalys. Alla tre 

kommer att användas här i olika hög grad. Men renodlad bibliometri är i mångt och 

mycket ett matematiskt sätt att arbeta, vilket inte har varit mitt tillvägagångssätt. Det 

skulle vara mer korrekt att påstå att jag snarare med bibliometriska metoder som 

inspiration har granskat artiklarna och deras eventuella samband. För att hålla sig till 

tretalet genom flera steg kan man säga att syftet med uppsatsen är tredelat och att de tre 

dimensionerna går att se som temporala i den meningen att de kan delas in i dåtid, nutid 

och framtid.  

Med dåtid avses en bakåtblickande undersökning av vad som ligger till grund för 

tankegångarna eller de förslag till lösning av de upplevda problemen som författarna 

kommer med. Här undersöks vilka de författare som studeras anger som sina källor, och 

genom citeringsanalys se vilka källor som kan sägas vara viktigast. Nutid betyder i detta 

sammanhang försöket att identifiera det framväxande forskningsfältet genom cocitering 

för att se vilka som arbetar med samma referenser och som eventuellt hänvisar till 

varandras arbeten så frekvent att man kan börja tala om en grupp forskare i samförstånd 

snarare än om enstaka artikelförfattare med liknande åsikter. Framtid avser helt enkelt 

vad som kan komma av dessa forskares argument i den framtida forskningen, vilket i 

dagsläget går att få begränsade indikationer på genom att se vilka som citerar de artiklar 

om detta kunskapsorganisatoriska problem som har publicerats under de senaste åren. 

När man vill göra en citeringsanalys kan man gå tillbaka till Kessler (1963) och det som 

då hans artiklar publicerades var ett nytt sätt att se på sambandet mellan vetenskapliga 

arbeten. Två vetenskapliga arbeten kan anses kopplade till varandra om de har en 

referens gemensam. Har de flera referenser gemensamma blir kopplingsgraden starkare. 

En referens är alltså en kopplingsenhet i detta sammanhang och utifrån denna enhet har 

Kessler definierat två kriterier. Det första kriteriet (A) är att ett antal forskningsartiklar 

utgör en sammankopplad grupp
7
 om var och en av dem har minst en kopplingsenhet till 

ett utvalt grunddokument och att kopplingsstyrkan ökar ju fler artiklar de har 

gemensamma med grunddokumentet. Andra kriteriet (B) är att ett antal artiklar utgör en 

sammankopplad grupp om samtliga artiklar har minst en kopplingsenhet till varje annan 

artikel i gruppen. Kesslers första kriterium är det som jag främst använt mig av här.  

Genom de första sökningarna har här framkommit vissa dokument som jag har valt att 

betrakta som grunddokument, och jag söker efter deras referenser för att se om det finns 

möjlighet att identifiera någon grupp som ägnar sig åt diskussionen kring universell 

eller interdisciplinär klassifikation, hur starkt sammankopplad denna grupp i så fall är 

och vilka som ingår i den. Sådana undersökningar har blivit lättare att genomföra sedan 

Kesslers tid och databasen Web of Science som har använts för att få fram huvuddelen 

av resultaten har flera inbyggda funktioner som förenklar för nutida forskare. I den 

databasen finns bland annat funktionen att söka efter relaterade artiklar inbyggd och det 

är därför lätt att med utgångspunkt i en artikel få fram en lista på samtliga andra artiklar 

som delar en eller flera referenser med grundartikeln.  

Metoden för att utföra de tre uppgifter jag föresatt mig, nämligen att identifiera 

forskningsområdets källor, dess mest aktiva skribenter och dess eventuella inflytande på 

utvecklingen av området informationsvetenskap, är att använda några olika varianter av 

citeringsanalys. Det bör upprepas att det följande inte är en fullständig bibliometrisk 

                                                      
7
 På originalspråket är termen ”related group” (Kessler 1963, s. 10). 



17 

 

undersökning utan snarast att beskriva som en undersökning med bibliometriska 

förtecken. Detta var den metodologi som bedömdes lämpligast för att få fram en bild av 

forskningsfältet som motsvarar vad som eftersöktes.  

Bibliometri kan idag betraktas som en ganska väletablerad forskningsmetod inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen. Forskningstexter som refererar till bibliometri 

har funnits tillgängliga sedan en tid tillbaka och när man använder sådan metod 

hänvisas ofta till den nämnda introduktionen av Kärki & Kortelainen (1998). En bok 

ursprungligen utgiven i Italien som ger en god översikt över ämnet och som prisats av 

Eugene Garfield har nyligen blivit tillgänglig på engelska (De Bellis 2009).  

Det finns dock artiklar som antyder att denna metod inte slagit igenom i Sverige i så 

hög grad som man skulle kunna tro eller önska, åtminstone inte i den 

informationsvetenskapliga utbildningen vid högskolorna (Jarneving 2008). Å andra 

sidan finns det ett antal studier med bibliometriska inslag på magisternivå som har 

utförts i Sverige de senaste tio åren, till exempel Niklasson (2005), Bohlin-Klarquist 

(2006), Colliander (2007) och den tidigare nämnda Eriksson Lindberg (2007).  

Enligt Kärki & Kortelainen (1998) är bibliometri nära besläktat med termerna infometri 

(ofta stavat informetri) och scientometri. Den här undersökningen bör dock definieras 

som i första hand bibliometrisk, eftersom infometri kan ses som en överordnad term och 

scientometri rör forskning i ett perspektiv som av vissa anses inkludera produktion och 

distribution av forskningsresultat. Bibliometri definieras ofta som en term för studiet av 

publikationer vilket har varit vad jag har fokuserat på och därför är detta att beteckna 

som en bibliometrisk undersökning.  

Mer exakt (se Bild 1) skulle man kunna säga att undersökningen använder två varianter 

av citeringsanalys, som i sig är en del av bibliometrin. Hänvisningsanalys och 

källanalys är de två viktiga underavdelningarna till citeringsanalys, och i någon mån 

kommer båda till användning i denna undersökning.  

 

Bild 1. Diagram baserat på Kärki & Kortelainens syn på hur begreppen hänger samman, 

förenklad jämfört med originalet (Kärki & Kortelainen 1998, s. 5). 
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Jag har inte bedömt att matematiska modeller går att använda på ett lämpligt sätt i denna 

undersökning, som alltså inte använder scientometrins metoder. Det som jag har försökt 

inkludera i undersökningen är främst fyra olika aspekter: författare, publikationer, 

källmaterial och citeringar. Samtliga dessa aspekter anses av Kärki & Kortelainen vara 

centrala för bibliometriska undersökningar. Här används två former av källanalys, vilket 

motiveras av att intresset både gäller vilka tidigare forskare som citeras och vilka som 

citerar samma bakgrundsmaterial. Det förstnämnda benämns bara som källanalys, 

medan det andra kallas bibliografisk koppling. Vidare används hänvisningsanalys för att 

se om dessa författare och deras artiklar har haft genomslag på forskningsvärlden i 

övrigt. I viss mån utförs undersökningen i gränslandet mellan bibliografisk koppling 

och cociteringsanalys, med någon extra fokus på det senare såtillvida att detta kan vara 

mer dynamiskt medan det förra blickar tillbaka på något mer etablerat.  

En annan metod från scientometrin som inte heller verkat lämpligt att använda här är så 

kallad cowordanalys, därför att terminologin för eventuella nya klassifikationssystem 

framstår som osäker ännu så länge. Att granska förekomsten av vissa termer verkar 

därför inte vara ett fruktbart sätt att undersöka en framväxande forskningsinriktning 

även om det kan vara användbart för mer etablerade områden. Här har valet gjorts att 

inte göra en fullt utvecklad samarbetsanalys, även om referenser till samarbeten 

förekommer i undersökningen. En sådan kan mycket väl göras och kanske det går att 

påstå att en sådan analys borde göras så småningom för att se hur området har 

utvecklats, åtminstone om det får större genomslag. Man kan i sammanhanget se att en 

bibliotekarie som Gnoli samarbetar både med en filosof som Poli (Gnoli & Poli 2004) 

och med en ekonom som Szostak, vilket kan leda till en intressant bild av 

forskningsområdets sociala utveckling och formationen av nätverk i utvecklingsfasen. 

Av viss betydelse är även tidskrifternas påverkansförmåga, deras så kallade ”impact 

factor”. I denna undersökning har det dock inte varit avsikten att göra en separat 

kontroll av genomslagskraften hos de tidskrifter som refereras till, något som också går 

att utföra genom bibliometrisk metod, utan värderingen av tidskrifternas förmåga att 

påverka forskningen har grundats på tidigare studier av tidskrifter om 

informationsvetenskap. 

 

5.3. Web of Science 

 

När man önskar studera forskare i deras roll som eventuella pionjärer så faller det sig 

naturligt att se på vad de har publicerat i forskningstidskrifter, särskilt då sådana som 

har hög så kallad ”impact factor” och som alltså läses och diskuteras av andra forskare 

som kan antas vara framstående inom sitt område. Man kan säga att det finns ett 

metaperspektiv i och med att själva denna diskussion om forskning i sig förs inom en 

särskild forskningsdisciplin, kunskapsorganisation. Det är som man kunnat förmoda 

främst i tidskrifter om informationsvetenskap och kunskapsorganisation som jag har 

funnit tecken på denna framväxande kritik mot disciplinbunden klassifikation, även om 

en del av de som skriver inte räknar sig själva som informationsvetare utan som antytts 

ovan ser sig själva som användare i behov av mer användbara system. Det intressanta 

för denna undersökning var dock den skillnad som framträder mellan det universella 

och det domänspecifika i klassifikationstänkandet. En utvecklad universell 
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klassifikation skulle kunna motverka eventuella problem för interdisciplinär forskning 

medan klassifikation i enlighet med domäner skulle kunna försvåra försök till 

gränsöverskridning. Eftersom det material som redan identifierats var publicerat i 

informationsvetenskapliga tidskrifter så var det säkerligen lämpligast att genomföra en 

undersökning i en databas där det gick att antaga att flertalet av de viktigaste 

tidskrifterna på området fanns med. Därför valdes Web of Science som grund för 

sökningarna. 

ISI Web of Knowledge är en omfattande tjänst för forskare och har efterhand delats upp 

så att den databas där sökningar utförs idag kallas Web of Science. Här finner man ett 

stort antal vetenskapliga tidskrifter samt även konferenspresentationer och liknande 

tillgängliga med listor och citeringar och ibland med länkar till fulltextversioner av 

dokumenten. Eftersom materialet är så stort så finns det flera möjligheter till 

avgränsningar och specifika författarsökningar. Avgränsningarna inkluderar 

möjligheten att fokusera på ett visst ämne bland träffarna i en lista, men också 

möjligheten att kombinera till exempel författarnamn och ämne i initialskedet av 

sökningen. 
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6. Undersökning 
 

Den här sektionen redogör för själva undersökningen och olika aspekter av denna.  

 

6.1. Förberedelser 
 

Den empiriska undersökningen är baserad på en avgränsad tidsperiod, ursprungligen 

satt till tio år. Det första decenniet på 2000-talet var lämpligt att undersöka, eftersom de 

flesta av de artiklar som först väckte intresset för själva problematiken publicerades 

under denna period. Tankarna om universella klassifikationssystem fanns naturligtvis 

med i forskningen redan tidigare, något som framgår av artiklarnas referenslistor, och 

det finns anledning att förmoda att diskussionen kommer att fortsätta i åtskilliga år 

framåt, även om den följande redovisningen av undersökningens resultat indikerar att 

det ännu inte har skrivits så mycket på området. Endast få artiklar är skrivna av andra 

författare än de som återkommer flera gånger vid nästan varje sökning och som därför 

har uppfattats som de pådrivande debattörerna. Vissa relevanta artiklar har publicerats 

helt nyligen, medan undersökningen utfördes. Det är naturligtvis så att det finns flera 

artiklar från tidigare år som kan vara relevanta, men här förutsattes att de i så fall skulle 

finnas med bland referenserna. Det kan tilläggas att när avgränsningen gjordes var det 

okänt hur omfattande den aktuella diskussionen var och hur mycket som publicerats.  

Eventuellt kan man se på Szostaks bok (Szostak 2004) om hur man ska organisera och 

klassificera texter om vetenskap som en sorts mittpunkt för undersökningen, men man 

löper då risken att överdriva betydelsen av en enda text, och eftersom denna 

undersökning främst gäller en pågående diskussion har jag ansett det lämpligast att 

fokusera på artiklar från tidskrifter. Anledningen till att fokusera på artiklar har att göra 

med tankarna om ”impact factor” i den meningen att det kan anses troligt att forskare 

som ägnar sig åt informationsvetenskap kommer att uppmärksamma artiklar i tidskrifter 

som Knowledge Organization och Journal of Documentation innan de blir medvetna 

om böcker som har skrivits av forskare som normalt är verksamma inom andra 

forskningsområden (ett tydligt exempel är just Szostak med sin bakgrund inom 

ekonomisk historia). Samtidigt ska man komma ihåg Zhao & Strotmann (2007) som i 

sin artikel menar att tidskrifterna i sin tur ligger lite efter nätpublicerade artiklar när det 

gäller att tidigt uppmärksamma nya forskningsansatser. 

Det som undersöks här har att göra med försök till nytänkande inom forskningsvärlden. 

Implicit i detta ligger ett ifrågasättande av ett existerande tankemönster, det går 

möjligen att tala om ett ifrågasättande av ett rådande paradigm. Man kan emellertid vara 

osäker på om det idag finns ett rådande paradigm inom kunskapsorganisationen, eller 

om det rör sig om flera samexisterande teorier. Om det finns någon överordnad teori så 

är det också intressant att veta i vad mån och på vilket sätt de rådande normerna (eller 

normen) ifrågasätts i den forskningsdebatt som studerats här. I det här sammanhanget 

bör troligen nämnas något om Budds kritik av paradigm i Kuhns mening (Budd 2007). 

Vi kan inte, säger Budd, tala om paradigm eftersom dessa skulle vara rigida system 

inom vilka man måste verka för att bli uppmärksammad på sitt område. Istället bör man 
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följa Popper och tala om normer i den mening han använder, där flera kan samexistera 

och utvecklas utan att skapa ett helt nytt klimat. Detta skulle enligt Budd vara 

nödvändigt bland annat därför att informationsvetenskap som ämne är så 

mångfacetterat, på gränsen till förvirring, redan nu. Nya förslag kan ses som nya försök 

till normbildning, men något nytt paradigm är det inte fråga om.  

Motiverad av nyfikenhet på hur normbildning kan gå till valde jag att fokusera på ett 

område som jag uppfattade som möjligen nyskapande. Som tidigare angivits i sektion 2 

har de problem som uppstår när man vill klassificera interdisciplinär forskning fört med 

sig tankar om en universell, friare form av klassifikation. Utan att veta hur omfattande 

problemen var eller hur många som uppfattade nuvarande klassifikationssystem som 

eventuellt problematiska ställdes tre frågor som denna undersökning vill försöka 

besvara. De tre frågorna, som definierades i 2.3 ovan, var: 

 Vilka är det som för diskussionen? 

 Finns det tecken på att dessa forskares artiklar har fått genomslag? 

 Vilken tidigare forskning stöder de sig på? 

För att kunna genomföra undersökningen bör man först se till frågan om debattörerna, 

vilken lämpligen kan hanteras genom en kombinerad citerings- och cociteringsanalys 

som identifierar en grupp forskare som ägnar sig åt samma område. Här används 

begreppet grupp med en något snävare definition än vanligt, inte för att beteckna alla 

grupperingar av artiklar utan för att uppmärksamma den grupp av forskningsartiklar 

som är eller kan bli grunden för en ny forskningsfront. Den andra frågan rör en 

bedömning av den påverkan som denna forskning har haft hitintills och en viss 

indikation om graden av påverkan får man då genom en citeringsanalys riktad framåt i 

tiden, något som låter sig göras genom funktioner i Web of Science. Den tredje frågan 

besvaras lämpligen genom en källanalys av vilka texter forskarna grundar sina argument 

på. Det lämpligaste angreppssättet tycktes vara att börja med att identifiera några aktiva 

artikelförfattare och sedan komplettera med de två andra frågorna när det väl fanns en 

någorlunda sammanhängande ”grupp” som kunde bilda underlag för en redovisning.  

 

6.2. Inledningsskede 
 

Utifrån artiklarna publicerade under den avgränsade perioden på drygt ett decennium 

tänkte jag söka mig bakåt för att finna rötter till författarnas argument och även framåt 

för att finna indikationer på popularitet och eventuell genomslagskraft. Inte minst 

viktigt är dock att undersöka kopplingen mellan de olika artiklarna, genom att se på 

deras gemensamma referenser i en cociteringsanalys. Genom denna kan man göra en 

sammanlänkning av en grupp författare som kan tänkas bilda en forskningsfront och 

tecken på vilka som är de mest aktiva medlemmarna i denna löst sammanhållna grupp. 

Mest aktiva betyder i det här sammanhanget oftast publicerade i några av de främsta 

tidskrifterna, och med främsta tidskrifter menas i sin tur sådana som har särskilt hög 

påverkanskraft (”impact factor”). Det bör dock påpekas att i databasen Web of Science, 

som anger påverkansfaktor för de tidskrifter som finns i registret, är tidsgränsen satt till 

fem år, i föreliggande fall 2004-2008. För Knowledge Organization gäller exempelvis 

att man under den perioden upplevde en svacka i påverkanskraft, eftersom antalet 
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citeringar var märkbart färre 2006-2007. Planen för undersökningen var en ganska enkel 

progression i arbetet enligt följande illustration (Bild 2).  

 

 

Bild 2. Illustrerar de planerade stegen i undersökningen. 

Bild 2 är avsedd att illustrera tankegången att med ämnesord identifiera författare och 

om möjligt vilka tidskrifter som var särskilt värda att granska. Efter några sådana 

sökningar bör man ha en indikation på ett svar på fråga 1, det vill säga vilka som för 

diskussionen. Med några författarnamn att söka på går man sedan vidare till deras 

artiklar och om det går att länka dem med bibliografisk koppling så tar man med även 

det i beräkningen. Här får man ytterligare en del av svaret på fråga 1 samt början till ett 

svar på fråga 2, rörande det eventuella genomslag diskussionen har. Sedan söker man på 

artiklarnas referenser för att få reda på bakgrund och på citeringar, i den mån sådana 

finns, för att få reda på påverkansgrad. I det steget får man reda på mer om svaret på 

fråga 2 och en stor del av svaret på fråga 3, om diskussionens bas i tidigare forskning. 

Om detta fungerar som planerat så representerar den vänstra kolumnen en stadig 

progression medan den högra står för osäkra faktorer, som när ingen ännu har refererat 

till den artikel man studerar. 

Ämnesordssökning är svårt på grund av risken för att man väljer sina sökbegrepp utan 

att med visshet kunna säga om man valt rätt. Här genomfördes en begränsad sådan för 

att kunna bekräfta vilka författare som sedan skulle användas i vidare sökningar och det 

tredje steget blev att sålla bland dessas artiklar. Efter denna trestegsprocess bör man 

med stor sannolikhet ha identifierat det material som behövs för att urskilja den 

relevanta diskussionen med viss tydlighet. 
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6.3. Ämnesordssökning 
 

I det empiriska arbetet med att sammanställa artiklar som äger relevans för diskussionen 

som undersöks här har databasen Web of Science (WoS) varit det viktigaste verktyget. I 

denna databas använder man som så ofta är fallet engelska sökord. Detta orsakar inga 

problem eftersom diskussionen har förts internationellt och det är den eventuella 

påverkan på den internationella forskningen som är intressant för arbetet. Det 

internationella perspektivet i undersökningen medförde att sökningar uteslutande ägnats 

åt att finna artiklar från engelskspråkiga tidskrifter. Det finns dock risker med detta, då 

man riskerar att förbise viktig och relevant forskning från andra språkområden. I sådana 

fall riskerar man att göra just det som Szostak flera gånger har varnat för (t.ex. Szostak 

2004), nämligen att upprepa redan utfört forskningsarbete, vilket han kallar att uppfinna 

hjulet på nytt. Sökning på ämne valdes som det första steget, även om databasen WoS 

ger möjlighet att söka även på kombinationer av författare och titel med flera andra 

alternativ.  

En annan möjlighet hade varit att söka på de författarnamn som redan var kända och 

komplettera med dessas referenser. I det här fallet valdes några viktiga ämnesord från de 

kända relevanta artiklarna som söktermer för att inleda sökarbetet.  

En logisk utgångspunkt var att söka på ”Interdisciplinary”, men med den avgränsning i 

tid som antytts ovan. Sökområdet sattes vid samtliga sökningar till perioden 1999-2010, 

något som visade sig leda till ett alltför stort antal artiklar för denna undersökning, 

1,642 träffar. I kombination med ”classification” blev materialet något mer 

överskådligt, 471 träffar. Ytterligare avgränsning utfördes här genom att välja ut de som 

av WoS klassats som ”Information Science”, vilket var 31. Även här föreligger ett 

problem, då jag till viss del har valt att acceptera någon annans klassifikation, men den 

indelningen är i någon mån densamma som den man får när man endast studerar ett 

begränsat antal tidskrifter, i detta fall tidskrifter om informationsvetenskap, vilket var 

hur jag inledde arbetet innan jag tog databasen till hjälp. Dessa 31 artiklar kan vara en 

bra utgångspunkt, men jag har valt att inte närmare studera dem som är alltför specifikt 

inriktade på ett ämne (Garris 1998; Sinha 2009) eller som bara rör en viss region eller 

ett geografiskt område (Vargas-Quesada 2008). Ytterligare en artikel (Cheng 2006) 

uteslöts senare från granskning eftersom den inte rör teorier om klassifikation på det sätt 

som de övriga gör. Återstår 27 artiklar på den första listan att studera närmare i den 

fortsatta undersökningen.    

Om man istället söker på ”interdisciplinarity” som term så får man en mer begränsad 

träfflista på 77 artiklar. En sökning på både ”interdisciplinarity” och ”classification” ger 

20 träffar, varav 12 klassas som Information Science av WoS. 

Man kan sedan ställa frågan var man kan finna både detta med interdisciplinaritet och 

domänanalys. Det senare är ju i någon mån i motsatsförhållande till interdisciplinaritet 

vad gäller klassifikationsarbetet. Även här blir resultatet annorlunda om man väljer 

”interdisciplinary” eller ”interdisciplinarity” som sökterm, varför det kan vara lämpligt 

att trunkera till ”interdisciplin*”. Söker man på både ”domain analysis” och 

”interdisciplinary” som ämnesord får man 80 träffar, och endast tio är klassade som 

informationsvetenskapliga. Väljer man istället ”interdisciplinarity” och kombinerar det 

med ”domain analysis” får man fem träffar som inte är desamma som i den tidigare 

sökningen. En enda av dessa har i WoS ansetts höra till informationsvetenskapen (Kari 
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& Hartel 2007)
8
. Med det trunkerade ordet ”interdisciplin*” och ”domain analysis” som 

gemensamma söktermer och efter att ha gjort urval av artiklar som angivits som 

tillhörande ”Information Science & Library Science” återstår elva artiklar att notera (se 

Appendix A). 

Eftersom den ontologiska grunden för kunskapsorganisation är något som är centralt i 

flera av de berörda artiklarna så blir nästa variant på sökschemat att kombinera 

interdisciplinaritet med ontologi. Med föregående mönster i åtanke verkar det även här 

lämpligt att dela upp sökningarna. Där ”interdisciplinary” och ”ontology” som 

ämnesord ger 50 träffar, varav fem faller under den informationsvetenskapliga etiketten, 

så ger ”interdisciplinarity” och ”ontology” endast 6 träffar, varav en är sorterad under 

informationsvetenskap (Rojas 2008), och eftersom den är skriven på spanska så faller 

den egentligen utanför denna undersökning. En trunkering av ”interdisciplin*” jämte 

”ontology” ger 53 träffar, varav sex är sorterade under den informationsvetenskapliga 

rubriken (se Appendix B). 

Begreppet integrativa nivåer har nämnts i sektion 3, och en sökning på ”integrative 

levels” gjordes som ett komplement i WoS. Denna ger 16 träffar, men problem uppstår 

när man försöker avgränsa ytterligare. Endast tre artiklar är klassade som ”Information 

Science & Library Science”, men titlarna låter ana att fler kan vara relevanta. 

Ytterligare tre artiklar finns klassade under rubriken ”philosophy”, och man bör därför 

undersöka om dessa berör undersökningens intresseområde. De sex artiklar som blir 

kvar om man väljer båda rubrikerna tycks samtliga ha relevans för den forskning som 

undersöks (se Appendix C). De tre filosofiklassade artiklarna på denna lista kommer 

alla från tidskriften Axiomathes, vilket kan tas som ett argument för att denna tidskrift 

inte bör förbises när man vill undersöka den pågående forskningen. 

Att söka på ”Integrative levels” i ämnesordsfältet men utan tidsavgränsning ger dock 

vissa intressanta resultat, med 30 träffar, varav flera är kopplade till undersökningens 

övriga material. Den äldsta träff man får vid en sådan sökning är Huckaby (1972) som 

är ett inlägg i diskussionen om Classification Research Group och dess arbete. Hennes 

inlägg har inte i sig länkar till de debattörer som studeras här, men däremot refererar 

Huckaby till James K. Feiblemans filosofi och till forskning av D. J. Foskett. Denna 

artikel gör det tydligare att det är i CRG-gruppens diskussioner som den nya debatten 

har sin grund. Denna sökning ger alltså ett första steg på väg till svaret på fråga 3. 

När dessa resultat ska sammanfattas så framstår det som ett problem att endast ett fåtal 

träffar överlappar i de olika sökningarna. Man kan fråga sig om detta forskningsfält 

finns överhuvudtaget, men det gör det naturligtvis inte, åtminstone inte ännu. Detta är 

egentligen inte ett problem utan orsaken till undersökningen, eftersom det var avsikten 

att utröna om dessa tecken på en förändrad syn på kunskapsorganisation verkligen 

indikerade ett nytt forskningsområde och om så var fallet så var det knappast färdigt så 

att det kunde beskrivas som ett fält som gick att avgränsa. Denna frågeställning 

utvecklades sedan till att omfatta frågan om hur det eventuella nytänkandet har uppstått, 

vilket i förlängningen leder till den grundläggande frågan om vilken syn på verkligheten 

som de nya teorierna baserar sig på
9
. Det är förhållandevis svårt att göra en studie över 

genomslagskraften, eftersom det än så länge handlar om en ensidig kommunikation. 

Detta sistnämnda avser alltså det problem som uppstår vid resultatredovisningen när de 

                                                      
8
 Sökningar verifierade 2010-06-20.  

9
 Mer om detta i sektion 7. 
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artiklar som säger sig peka på viktiga metoder och steg för förnyelse själva hamnar i en 

gråzon, där alltför få känner till dem för att de ska kunna leda till en ny diskussion inom 

området. 

 

6.4. Författarsökningar 
 

För att insamla material har jag i förra steget sökt med vissa bestämda nyckelord som 

söktermer. Nyckelorden är baserade främst på de begrepp som angivits som 

nyckelbegrepp (”key terms”) vid publiceringen av de artiklar som först fick mig 

uppmärksam på diskussionen. Söktermerna baserar sig därför på ett flertal artiklar av 

Szostak, Hjørland och Gnoli, i vissa fall med medförfattare. Komplettering har sedan 

skett genom att jag lade till några ytterligare begrepp som framgick genom 

undersökningen.  

Viss revidering av söktermer och nyckelord har skett under undersökningens gång för 

att i någon mån förädla sökningen så att relevansgraden blev högre och minska behovet 

av att sålla bland träffarna i efterhand. Med nyckelord avses här endast de ord som både 

är termer och som anges som nyckelbegrepp i artiklarna och även ingår bland de sökord 

jag har använt för att genomföra mina sökningar. Sökning har skett genom att ange 

dessa nyckelord, samt genom att använda de möjligheter till avgränsningar som finns 

inbyggda i Web of Science.  

Det material som kommit fram genom dessa avgränsningar har sedan undersökts för att 

göra en bedömning av vad som är relevant för detta arbete. Vidare gjordes som redan 

nämnts en tidsmässig avgränsning, något som också finns inbyggt som en funktion i 

WoS. Den tidsperiod som täcks av undersökningen är som klargjorts i inledningen 

1999-2010 och det mesta material som berörs mer utförligt är hämtat från denna period, 

med undantag för vissa referenser bedömdes vara relevanta för att klargöra hur 

undersökningen genomförts.  

Sökningar i WoS visar i några fall på vissa problem att få fram det mest relevanta 

materialet. En sökning på ”Knowledge Organization” som ämne och Szostak som 

författare ger ingen träff alls, vilket föranleder slutsatsen att hans skrivande från de 

senaste åren, där flera artiklar handlar om klassifikation av vetenskapliga texter och 

finns i WoS databas, inte har försetts med taggar som är relevanta. När jag ändrade 

sökningen så att författarnamnet stod kvar och söktermen Knowledge Organization 

(KO) var densamma, men förtydligade genom att ange tidskriften Knowledge 

Organization som sökterm så ledde det till en träff, Szostak (2003) en artikel som 

redogör för en del av det som behandlas utförligare i författarens bok (Szostak 2004). 

KO som sökterm är alltså inte vidare effektiv för att få fram en översikt över den 

diskussion som granskas i denna uppsats, vilket är något förvånande.  

För att få perspektiv på sökningarna angav jag KO som sökterm i fältet ”Topic” utan 

närmare specifikation, vilket ledde till en träfflista på 1366 sidor
10

. Eftersom varje sida i 

WoS visar 10 träffar så handlar det då om över 13000 texter. Av dessa har 861 sorterats 

under rubriken ”Information Science and Library Science”. Tydligare avgränsning 

uppnås genom att sätta ”Knowledge Organization” inom citationstecken i själva 

                                                      
10

 Flera testsökningar har genomförts, de angivna siffrorna gäller en sökning genomförd 2010-03-04. 
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sökfältet. Med den metoden får man 470 träffar, vilket är mer hanterbart. Problem 

kvarstår dock i och med att många av de artiklar som refereras till är fokuserade på 

praktiskt organisationsarbete med datasystem och liknande och inte i första hand på 

kunskapsorganisation som företeelse och teoribildningen kring KO. Man kan då 

naturligtvis fokusera urvalet på det som i WoS är sorterat under ”Information Science & 

Library Science” enligt ovan, vilket ger 219 träffar.  

I initialskedet av undersökningen hade jag inte bara en blank sida som skulle fyllas, utan 

snarare inleddes arbetet med en utgångspunkt som också var en del av svaret på fråga 1, 

eftersom jag redan från början kände till några artiklar som jag visste skulle finnas med 

i slutredovisningen. Med det i åtanke föll det sig naturligt att göra sökningar på just 

dessa författare, åtminstone till en början med koppling till ämnet kunskapsorganisation 

i fältet ”topic”. För att inte förbise någon potentiellt viktig text genomfördes även 

sökningar på ämnesord, enstaka eller i kombination, på ett sätt som gav mer varierade 

resultat.  

Eftersom de ”öppna” sökningarna, som man kan kalla dem, huvudsakligen bekräftade 

att det var de författare jag redan kände till som var mest aktiva, om inte oftast citerade, 

så var det sedan lämpligt att gå vidare med dem. Ett problem som då uppstod var att 

somliga av dessa skribenter, särskilt Hjørland, är ytterst produktiva och under den 

aktuella perioden publicerat flera artiklar om olika forskningsområden, vilket medför 

ytterligare behov av sållning bland artiklarna.  

Ett annat problem var att en författare som Szostak, även han mycket produktiv, främst 

är verksam inom ett annat forskningsfält än informationsvetenskap och man måste då 

sålla bort flertalet artiklar han skrivit inom sitt huvudämne, ekonomisk historia. Dock 

kan det finnas högst relevanta observationer även i texter som egentligen inte hör till 

området informationsvetenskap, naturligt nog med tanke på denne forskares pågående 

intresse för kunskapsorganisation och klassifikation, vilket innebär att man inte ska sålla 

för hårt. Här har antagits att sökningar på citeringar och referenser ger en så pass pålitlig 

översikt att man inte går miste om eventuellt relevanta observationer. 

En sökning på ”Szostak R*” i WoS för perioden 1999-2010 ger 41 träffar på artiklar 

och konferensmaterial. Dessvärre finns det ytterligare några forskare med efternamnet 

Szostak som är lika flitiga artikelförfattare, främst inom naturvetenskapen, som 

ekonomen Rick Szostak, vilket försvårar något. Med kännedom om det här aktuella 

ämnet och om professor Szostaks bakgrund så kan man dock relativt snabbt göra en 

effektiv avgränsning. I WoS funktion för filtrering
11

 kan man, som framgår av 

ovanstående ämnesordssökningar, ange vilka ämnesområden man är intresserad av och 

skilja dessa från det övriga materialet.  

I och med att ekonomisk historia är professor Szostaks ämne och biblioteks- och 

informationsvetenskap är ämnet för denna uppsats så var det lämpligt att bland de 

tillgängliga alternativen markera ekonomi, historia, samhällsvetenskapshistoria och 

naturligtvis biblioteks- och informationsvetenskap. För att vara säker på att så mycket 

relevant material som möjligt kommit med inkluderades även datavetenskap vid 

sorteringen (”Computer Science, Information Systems”) eftersom detta område ibland 

berör frågor om kunskapsorganisation. En sådan avgränsning lämnar kvar 13 poster, 

och samtliga är då av ”rätt” författare. Tre av dessa artiklar har orden ”classification” 

                                                      
11

 Funktionen, som på engelska kallas ”refine”, kommer upp automatiskt vid sökning, i en spalt till 

vänster om träfflistan. 
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eller ”classifying” i sina titlar, och är även sorterade under områdesrubriken 

”Information Science & Library Science”.  

Det är i detta sammanhang man tydligast ser hur tidskrifternas inriktning och den 

målgrupp de riktar sig till naturligt nog förenklar bedömningen av vilket material som är 

relevant. Det är mindre troligt att artiklar från Journal of Economic History, 

International History Review eller Historian kan innehålla material som är relevant för 

den diskussion om klassifikation och interdisciplinaritet som Szostak senare fört i 

Knowledge Organization och Journal of Documentation, däremot är det möjligt att 

relevanta kommentarer och referenser finns i artiklar om interdisciplinaritet. En sådan 

artikel fanns med i träfflistan, nämligen ”Interdisciplinarity and the teaching of public 

policy” (2005), hämtad ur Journal of Policy Analysis and Management. Dessa fyra 

artiklar valdes ut och fördes till den markerade listan.  

Det går därefter att använda ett av dessa dokument, eller en kombination av några 

utvalda artiklar, som ett utgångsdokument, det som Kessler (1963) kallar ”test paper”, 

för en vidare undersökning av bibliografisk koppling. Dessa dokument sträcker sig över 

en mycket begränsad period, 2003-2008, och det finns endast fem artiklar som refererar 

till dem. Påverkan har alltså varit ytterst begränsad enligt citeringsanalysen. De fem 

artiklar som refererar till dessa är dock samtliga sådana som fanns med på den träfflista 

som skapades genom att söka på ämnesord. Tabell 1 visar vilka författare det rör sig 

om, var artiklarna publicerats samt hur många gånger de citerats.  

 

Nr

. 

Förf. Titel Publikation År Texttyp Citerin

gar 

Ref. 

1 Arsenaul

t, 

Clement 

Classifying 

Science: 

Phenomena, 

Data, Theory, 

Method, 

Practice 

Knowledge 

Organizatio

n 

2005 Bokrecension 0 5 

2 Szostak, 

Rick 

Classification, 

interdisciplina

rity and the 

study of 

science 

Journal of 

Documentat

ion 

2008 Artikel 2 29 

3 Gnoli, 

Claudio 

Facets: a 

fruitful notion 

in many 

domains 

Axiomathes 2008 Redaktionellt 

material 

0 26 

4 Wild, 

Peter J., 

Giess, 

Matt D. 

& 

McMaho

n, Chris 

A. 

Describing 

engineering 

documents 

with faceted 

approaches 

Observations 

and reflections 

Journal of 

Documentat

ion 

2009 Artikel 1 95 
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5 Jokic, 

Maja, 

Zauder, 

Kresimir 

& 

Letina, 

Srebrenk

a 

Croatian 

scholarly 

productivity 

1991-2005 

measured by 

journals 

indexed in 

Web of 

Science 

Scientometr

ics 

2010  Artikel 0 17 

 

Tabell 1. Artiklar som refererar till Szostaks artiklar om universell klassifikation. 

Resultaten ovan visar ytterst få tecken på att artiklarna haft någon påverkan på andra 

forskare. Endast ett litet antal citeringar finns att redovisa, varav en självcitering (Wild, 

Giess & Mcmahon 2010 refererar till deras egen tidigare text). Arsenaults recension är 

ett ställe där Szostaks bok (Szostak 2004) har uppmärksammats. Szostaks artikel från 

denna lista har lett till åtminstone två citeringar och båda dessa kommer naturligt nog 

med på listan, tillsammans med senare kommentarer av Szostak (2010) och Hjørland 

(2010b). Däremot finns inte Hjørlands omedelbara svar till Szostak, publicerat i samma 

nummer av Journal of Documentation som den ursprungliga artikeln, med bland 

referenserna. Det är inte med bland målen för undersökningen att utreda brister i WoS 

eller citeringsdatabaser i allmänhet, men i och med att det saknas en referens till en 

direkt kommentar kommer en del av diskussionen att hamna utanför eventuella 

sökningar.  

Szostaks artikel var bland annat tänkt som ett svar på en tidigare artikel av Hjørland och 

Nissen Pedersen (2005) och för att identifiera hur diskussionen går så behöver man 

känna till samtliga artiklar som refererar till varandra. Man kan inte heller förutsätta att 

en forskare som vill veta mer om detta ska se närmare på innehållsförteckningen i ett 

visst nummer av Journal of Documentation, vilket snabbt skulle avslöja att artikeln 

kommenterats i föreliggande nummer av tidskriften, eftersom det är ett troligare 

tillvägagångssätt att man idag går till databaserna för att samla information om vilka 

texter som är relevanta och sedan vid behov söker fram de artiklar som man vill 

verifiera som relevanta efter själva sökningen. I det här fallet var Szostaks artikel känd 

sedan tidigare och fulltextversionen finns tillgänglig via WoS. Därför användes denna 

text av Szostak som utgångspunkt. Ett mönster över hur de 29 referenserna och de 

endast fyra citerande artiklarna är fördelade ser ut som bild 3 nedan. 
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Bild 3. Citeringsmönster för en viktig artikel (Szostak, 2008). 

 

Med denna utgångspunkt har man inte mycket material som visar på vart forskningen är 

på väg. De två citerande artiklarna tar fasta på en del av Szostaks åsikter för att få hjälp 

med sina egna projekt som utgår från andra forskningsområden. Hjørlands visserligen 

korta kommentar är betydligt mer relevant, eftersom den ifrågasätter om Szostaks dröm 

om universell klassifikation är praktiskt genomförbar, något som skulle kunna bilda en 

god grund för framtida forskning om kunskapsorganisationsarbete. Enligt frågeställning 

2 så finns endast begränsade indikationer på genomslag, och då främst genom att 

idéerna anses orealistiska. Detta att använda tankegångarna som en negativ motpol för 

en förklaring till hur man (Hjørland) anser att framtidens system ska se ut är dock också 

ett tecken på genomslag. En del av svaret på fråga 2 är alltså att tankarna om universell 

klassifikation håller på att få ett genomslag i den meningen att etablerade forskare 

upplever att de måste finnas med i diskussionen, även om antalet artiklar som refererar 

till den universella klassifikationen är begränsat. 

Det är vid granskning av de 29 referenserna som Szostak har använt, enligt WoS, som 

man uppmärksammar ytterligare ett problem. Det anges alltså både i inledningen till 

själva artikeln (Szostak 2008) och i dess abstract att denna artikel är ett svar på Hjørland 

& Nissen Pedersen (2005) men denna referens saknas i databasen. När man tar fram 

Szostaks artikel i fulltext, vilket går att göra genom WoS, och granskar referenslistan 

där finner jag att det mycket riktigt rör sig om 30 referenser, inte 29 vilket är antalet i 

WoS träfflista. Det logiska steget är här att gå till artikeln från 2005 och se vad WoS har 

för information om denna. En sökning på Hjørlands namn ger hela 66 artiklar för den 

valda översiktsperioden, men vid detta tillfälle är året för artikelns publicering, 2005, 

redan känt på grund av Szostaks referens. Det visar sig då att det inte heller här finns 
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någon koppling mellan Szostak (2008) och Hjørland & Nissen Pedersen (2005) trots att 

en sådan finns explicit uttryckt i artikeltexten. Däremot finns en referens till den 

saknade kommentaren av Hjørland (2008a). Ett citeringsmönster för Hjørland (2008a) 

kan se ut som bild 4 nedan. 

 

 

Bild 4. Citeringsmönster för en viktig artikel (Hjørland, 2008a). 

 

Av bild 4 framgår att det finns flera referenser till Szostak (tre stycken, och en av dem 

är just den artikel som varit utgångsdokument), samt att denna har fler citeringar än 

artiklarna från den första listan. Förutom Hjørland själv (Hjørland 2010a och 2010b) 

och tidigare nämnda Wild, Giess & McMahon (2009) har även Dilevko & Gottlieb 

(2009) en referens till Hjørland (2008). De nämner dock inte Szostak bland sina 

referenser. De luckor som finns här är kanske få, men i denna undersökning skapar 

bristande möjlighet att identifiera kopplingar mellan dokument svårigheter när det gäller 

att följa den diskussion som är studiens fokus.   

Szostak (2008) har ovan behandlats som en del av undersökningen, men bland 

citeringarna är två nytillkomna i WoS under våren 2010. Szostak (2010) refererar till sin 

egen artikel när han åter går in i en diskussion med Hjørland, rörande dennes ”concept 

theory”. Detta inlägg besvaras också av Hjørland (2010). Av detta kan utläsas att 

diskussionen fortsätter, att huvuddebattörerna är desamma och att de fortfarande är långt 

ifrån eniga. Via referenserna från Szostak (2008) kan man gå vidare från Dahlberg 

(1994) som saknar referenser men har citerats 6 gånger. Via denna finner man Beghtol 

(1998 och 2004) och Dahlberg (1995 och 2008). Av visst intresse i sammanhanget är 

Klein (1996) som har direkt fokus på ”Interdisciplinary needs”, eftersom det är dess 

titel. Med den artikeln som utgångspunkt kan man konstatera att det funnits ett behov av 

att ta särskild hänsyn till interdisciplinär forskning långt innan den här berörda 

diskussionen inleddes.  
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I referenslistorna återkommer ett stort antal författare, men det har ansetts lämpligt att 

sålla något för att kunna lägga uppmärksamheten på de som själva har producerat flera 

artiklar som verkar vara relevanta, även om endast ett fåtal senare artiklar citerar dem. 

Samtidigt ska man vara medveten om att författarna själva citerar egna tidigare arbeten 

ganska ofta. Så blir det naturligtvis när man arbetar med forskning som försöker bli 

uppmärksammad, i den meningen att en viktig anledning till att publicera en artikel är 

att forskaren anser att någonting viktigt får alldeles för lite uppmärksamhet.  

Om det nu rör sig om en ny forskningsfront är detta delvis en undersökning av den 

framväxande processen hos enskilda författare, där artiklarna mycket ofta är 

vidareutvecklingar av författarens egna tidigare presenterade tankegångar. I fallet med 

Szostak så tycks det till exempel vara så att han inte anser att hans tankar fått tillräckligt 

genomslag och därför väljer han att själv gå vidare. Det finns dock möjlighet att 

undvika självciteringar om man så önskar, genom WoS-funktionen ”View without self-

citations” som sållar bort dessa i redovisningen. Någon sådan sållning har inte skett här 

eftersom jag anser att när det rör sig om en förhållandevis liten mängd material, som i 

detta fall, är det viktigt att få med så mycket som möjligt. Dessutom så rör det sig ännu 

så länge om ganska få författare som driver frågan aktivt och alla deras texter 

sammantagna blir ändå inte något omfattande empiriskt material.  

Undersökningen bekräftar förhandsintrycket att de centrala namnen i den diskussion 

som förts de senaste åren är Hjørland, Szostak, Gnoli och möjligen ett par ytterligare 

forskare, där filosofen Poli kan nämnas som en som tycktes ha bidragit med intressanta 

observationer. Det är naturligtvis viktigt att inte glömma bort andra som ofta samarbetar 

med dessa aktiva skribenter, exempelvis samarbetar Hjørland med Nissen Pedersen, 

Nicolaisen och andra, Repko har arbetat med Szostak som har samarbetat med Gnoli, 

som i sin tur har samarbetat med Albertazzi och Poli, bland andra. Det finns fler 

exempel som delvis kommer fram i referenslistorna.  

En serie sökvägar är alltså möjliga, bland annat kan man kombinera ämnesordet 

kunskapsorganisation (”knowledge organization”) i fältet ”topic” med författarnamn 

enligt vad som tidigare nämnts i sektion 6.3. Sedan kommer givetvis även 

”Interdisciplinarity” eller ”Interdisciplinary” in som naturliga söktermer. Någon sådan 

återkoppling till den tidigare ämnesordssökningen görs emellertid inte i full omfattning i 

det senare skedet av undersökningen. Här användes dessa termer endast som stöd för att 

bekräfta att det mest lämpliga materialet inkluderats.  

Med ett överskådligt antal namn i listan kan man sedan söka efter deras referenser för 

att därigenom bygga upp en bild av hur forskningsfältet ser ut. Rick Szostak har ett 

antal förebilder som han arbetar med, och det blir intressant att se huruvida dessa 

uppträder i Claudio Gnolis artiklar. Hjørland, som står som en sorts motståndare till den 

universella klassifikationen genom att i sin forskning lägga fokus på domänernas 

betydelse för indelningen av kunskap, har emellanåt också refererat till samma källor 

som några av dem som kan kallas hans motståndare. Dessa källor ger en stor del av 

svaret på den tredje av uppsatsens frågeställningar, som gäller varifrån argumenten för 

universell klassifikation har hämtat sin inspiration.  

Sökning på Claudio Gnolis artiklar under den aktuella perioden ger endast sju träffar, 

som redovisas i följande tabell (Tabell 2). 
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Nr. Förf. Titel Publikation År Texttyp Citeringar Ref. 

1 Gnoli, 

Claudio 

Phylogenetic 

Classification 

Revisited 

Knowledge 

Organization 

2009 Brev 0 0 

2 Gnoli, 

Claudio 

Facets: A 

Fruitful 

Notion in 

Many 

Domains 

Axiomathes 2008 Artikel 0 26 

3 Gnoli, 

Claudio 

Categories 

and Facets in 

Integrative 

Levels 

Axiomathes 2008 Artikel 1 40 

4 Gnoli, 

Claudio 

Ten long-

term research 

questions in 

Knowledge 

Organization 

Knowledge 

Organization 

2008 Artikel 1 67 

5 Gnoli, 

Claudio 

Phylogenetic 

classification 

Knowledge 

Organization 

2006 Artikel 3 83 

6 Gnoli, 

Claudio 

& Poli, 

Roberto 

Levels of 

reality and 

levels of 

representation 

Knowledge 

Organization 

2004 Artikel 6 45 

7 Gnoli, 

Claudio 

Knowledge 

organization 

in Italy 

Knowledge 

Organization 

2004 Artikel 0 0 

 

Tabell 2. Claudio Gnolis artiklar från den aktuella undersökningsperioden. 

Citeringarna är som tabell 2 visar ytterst få, och flertalet rör den artikel som skrivits i 

samarbete med Poli. Med var och en av dessa som ”test papers” i Kesslers mening 

(Kessler 1963) får man förhoppningsvis resultat som ger de indikationer jag eftersöker. 

I denna redovisning har jag dock uteslutit den äldsta artikeln, nr. 7 (Gnoli 2004), och det 

beslutet är baserat på att denna fokuserar på en viss geografisk region, Italien, medan 

mitt intresse rör det internationella perspektivet.  

I ett fall (Gnoli 2009) tycks det finnas en brist i databasen, eftersom denna artikel, nr. 1, 

i sin titel hänvisar till en tidigare (Gnoli, 2006) som inte står som referens. Denna post 

är ett brev till tidskriften Knowledge Organization, och på annat ställe finner man 

Birger Hjørlands artikel med samma titel som refererar till Gnolis artikel (2006). Av de 

angivna anledningarna har posterna 1 och 7 inte granskats närmare i den vidare 

undersökningen av Gnolis referenser och citeringar. 

För att söka i kronologisk ordning så går jag nedifrån och upp på denna lista. Därmed 

börjar jag med den oftast citerade artikeln, skriven av Gnoli i samarbete med Poli. 

Denna artikel har tydlig koppling till ämnet och skulle kunna vara central, såtillvida att 
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den behandlar just ”verklighetens” nivåer jämte de nivåer som används vid 

representation av verkligheten, som klassifikation.  

Genom funktionen ”related records” i WoS får man fram 4,652 träffar som har 

referenser gemensamma med denna artikel. För att fokusera på de texter som har den 

tätaste kopplingsstyrkan så kan man notera att 48 artiklar har två eller fler referenser 

gemensamma med grunddokumentet. Eftersom det ändå är ganska många kan det vara 

lämpligt att välja dem som har fler än två referenser gemensamma med grundtexten. I 

det här fallet rör det sig om 12 artiklar. 

Med Gnolis artikel om integrativa nivåer (Gnoli 2008) som utgångsdokument får man 

ett stort antal träffar. Det finns 1,084 olika texter i databasen som delar någon referens 

med Gnoli. Tätast sammankopplade med denna är hans egna och Roberto Polis texter 

från de senare åren. Med fokus på nära knutna dokument, det vill säga med fler än två 

gemensamma referenser, kan man dock begränsa sig till 11 artiklar, enligt följande 

tabell (Tabell 3).  

 

Nr Författare Titel Publikation Referens

er 

Gemensam

ma Ref. 

Citeringar 

1 Gnoli, 

Claudio & 

Poli, 

Roberto 

Levels of 

reality and 

levels of 

representatio

n 

Knowledge 

Organization 

45 10 6 

2 Gnoli, 

Claudio 

Phylogenetic 

classification 

Knowledge 

Organization 

83 9 3 

3 Gnoli, 

Claudio 

Facets: a 

fruitful 

notion in 

many 

domains 

Axiomathes 26 5 0 

4 Gnoli, 

Claudio 

Ten long-

term research 

questions in 

knowledge 

organization. 

Knowledge 

Organization 

67 5 1 

5 Spiteri, 

Louise 

A simplified 

model for 

facet 

analysis: 

Ranganathan 

101 

Canadian 

Journal of 

Information  

and Library 

Science
12

 

39 5 10 

                                                      
12

 Fullständig titel: Canadian Journal of Information and Library Science-Revue Canadienne des 

Sciences de L’information et de Bibliotheconomie.  
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6 Broughton

, Vanda 

A faceted 

classification 

as the basis
13

 

Axiomathes 33 3 0 

7 Cheti, 

Alberto & 

Paradisi, 

Federica 

Facet 

analysis in 

the 

development 

of a general 

controlled 

vocabulary 

Axiomathes 18 3 1 

8 Lopez-

Huertas, 

Maria J. 

Some current 

research 

questions in 

the field of 

knowledge 

organization 

Knowledge 

Organization 

152 3 1 

9 Poli, 

Roberto 

Levels of 

reality and 

the 

psychological 

stratum 

(Levels of 

reality and 

levels of 

representatio

n). 

Revue 

Interantional 

de 

philosophie 

23 3 0 

10 Poli, 

Roberto 

Ontological 

methodology 

International 

journal of 

human-

computer 

studies 

51 3 15 

11 Binwal, 

J.C. 

Ranganathan 

and the 

universe of 

knowledge 

International 

classification 

45 3 3 

 

Tabell 3. Lista över artiklar med flest kopplingar till en viktig artikel (Gnoli, 2008a). 

Eftersom Roberto Polis namn redan har förekommit i materialet verkar det lämpligt att 

genomföra en sökning på hans forskning under perioden, dock med åtanke på att hans 

huvudämne är filosofi och att allt publicerat material kanske inte är relevant. Den i WoS 

rekommenderade sökningen
14

 Poli, R* ger träffar på flera författare med samma 

efternamn, sammanlagt 306 stycken. Endast en av dessa är sorterad under rubriken 

                                                      
13

 Fullständig titel: A faceted classification as the basis of a faceted terminology: Conversion of a 

classified structure to thesaurus format in the Bliss bibliographic classification, 2
nd

 edition. 

14
 Hjälptexten på WoS söksida anger att det är lämpligt att söka efter en författare genom att trunkera på 

detta sätt. 
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”information science and library science” och det är givetvis den artikel som författats 

tillsammans med Gnoli (Gnoli & Poli 2004).  

Visserligen går det att på WoS att avgränsa med rubrikerna ”philosophy” och ”ethics” 

till exempel, vilket troligen skulle ge några relevanta artiklar, men eftersom det 

föreligger en risk att flera artiklar inte visar sig vara tillräckligt nära knutna till ämnet i 

en förhållandevis begränsad undersökning som denna så får citeringsanalysen avgöra 

när en artikel av Poli är kopplad till diskussionen som undersökningen försöker 

identifiera. Det vill säga att det är endast när det finns tydliga länkar mellan de andra 

författarna och Poli som hans verk bedöms vara relevant för denna undersökning.  

 

6.5. Artiklar 
 

Under arbetet har uttrycket ”grupp” använts om forskarna i den snävare betydelsen där 

en grupp utgörs av de författare som har gemensamma nämnare genom referenser och 

citeringar. Sådana referenser måste också finnas med i det urval av artiklar som jag 

identifierat genom citeringsanalys och sedan använt som utgångspunkter för vidare 

sökning. Strävan att identifiera en grupp är ett steg på vägen att finna tecken på en 

forskningsfront och därmed även ge svar på fråga 1, enligt de ursprungliga 

frågeställningarna. I initialskedet går det inte att vara säker på att det rör sig om vad som 

kan definieras som en forskningsfront och om denna i så fall kan anses enad eller 

splittrad. När man börjar urskilja en grupp vet man alltså bara att dessa författare har 

någonting gemensamt som visar sig genom sökningarna.  

Genom sortering, ofta med hjälp av de funktioner som från början finns inbyggda i 

databasen, finner man en annan form av grupper, denna gång av artiklar som har 

någonting gemensamt i sina teman eller den forskning de grundar sig på. Den samling 

artiklar som är så sammankopplad, nästan enad, att den kan tänkas forma grunden till en 

forskningsfront är vad jag vill kalla för en grupp i detta sammanhang. Att man söker 

och finner vissa tecken på en sådan grupp betyder dock inte att den går att framhålla 

som ett bevis för en tes om forskningen. Länkar finns, men det rör sig om ett fåtal 

artiklar som inte ännu bildat någon tydlig grupp i den mening som jag hade hoppats 

kunna påvisa. 

När jag söker på en av de utvalda artiklarna (Szostak 2008) i WoS, och sedan går vidare 

med sökning efter ”related articles”, visar det sig att det finns 383 andra artiklar som 

citerar samma källor som Szostaks på något sätt. I en förhoppning om att utesluta de 

som är minst relevanta så avgränsar jag genom att ta bort alla som endast har en referens 

gemensam med Szostaks artikel, vilket lämnar kvar 29 artiklar att granska närmare. 

Dessa 29 artiklar går att få ordnade efter hur många referenser de delar med 

ursprungsartikeln, vilket ger en indikation om kopplingsstyrka där antalet gemensamma 

referenser kan betyda att författarna har flera gemensamma intressen. De två tätast 

förbundna artiklarna i detta kopplingsschema är Huutoniemi, Klein, Bruun & Hukkinen 

(2010) och Jacobs & Frickel (2009). Båda dessa artiklar fokuserar på 

interdisciplinaritet. Tredje och fjärde namn på denna lista är den ofta förekommande 

Claudio Gnoli, med två artiklar om facetterade system från Axiomathes. Något längre 

ned, som femte namn, återfinns Gunilla Öberg (2009) med en artikel som i sin titel 

(”Facilitating Interdisciplinary Work: Using Quality Assessment to Create Common 
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Ground”) lägger fokus på det som jag uppfattar som Szostaks huvudintresse: hur man 

ska kunna göra det lättare att bedriva interdisciplinär forskning.  

 

6.6. Tidskrifter 
 

En avgränsning som bedömdes vara användbar i ett sammanhang där en hel del beror på 

förmågan att påverka genom att bli uppmärksammad och publicerad i ofta lästa 

tidskrifter, sådana med hög påverkansfaktor, är att i första hand söka efter material i 

några tidskrifter som genom tidigare forskning har bevisats ha en hög påverkan enligt 

mätningar av antalet citeringar. Främst gäller det här Journal of Documentation och 

Knowledge Organization. I detta fall verkade det dock inte vara nödvändigt att avgränsa 

sökningen till ett fåtal publikationer, eftersom materialet som framkom genom 

sökningar inte var så omfattande. I stället har tidskrifterna använts som indikationer på 

enskilda artiklars relevans och som ett stöd för att en artikel som publicerats i en 

inflytelserik tidskrift har en ”osynlig” påverkansfaktor som inte går att påvisa genom 

antalet citeringar. Genomslagskraften som de nämnda tidskrifterna bedöms ha ger en del 

av svaret på fråga 2, eftersom det faktum att artiklar finns i tidskrifter med hög profil 

antyder att debatten har ett visst mått av genomslagskraft. 

Ett förhållandevis varierat utbud av tidskrifter finns med bland de som kommer med i 

sökningarna, men detta kunde eventuellt ha förutsetts med tanke på att det handlar om 

interdisciplinaritet och att det därför gäller frågor som kommer att tas upp inom flera 

olika områden. Exempelvis har Vertinsky (2009) ett flertal referenser gemensamma 

med Szostak (hon är sjätte namn på listan), men hennes huvudområde är kinesiologi
15

. 

Att närmare studera artiklar som kan antas vara ute efter att föra interdisciplinära 

perspektiv in i diskussionen kring olika forskningsområden är inte avsikten här och 

heller inte direkt kopplat till problemet med kunskapsorganisation, men det kan vara 

värt att notera att förhållandevis aktuella artiklar inom olika områden stöder tanken att 

interdisciplinär forskning tycks bli allt vanligare. Den tidigare nämnda Axiomathes är en 

tidskrift om filosofi och berör endast i vissa fall kunskapsorganisationens problematik. 

Samtidigt är ju kunskapsorganisation alltid baserad på någon form av syn på hur världen 

är beskaffad eller hur användarna uppfattar den vilket gör att filosofiska synsätt ofta har 

betydelse. Man ska i detta sammanhang inte underskatta betydelsen av vissa enskilda 

individers arbete, och det är också en del av svaret på fråga 1 att uppmärksamma dessa 

individers arbete. Att Axiomathes kommer så högt upp på listan beror huvudsakligen på 

Gnoli, som delar forskningsintressen med Szostak i hög grad och dessutom ofta har 

varit verksam i denna tidskrift. 

 

6.7. Visibilitet 
 

När det väl finns tillräckligt med material blir det lättare att visa på resultat av 

undersökningen. Det svåraste steget att redovisa är då det som under frågeställningar, 

                                                      
15

 Kinesiologi är en diagnostisk teknik som grundas på manuell muskeltestning 

(http://www.kinesiologi.se/kinesiologi.asp).  

http://www.kinesiologi.se/kinesiologi.asp
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sektion 2.3, är den andra frågan, som rör hur mycket påverkan (eller ”impact”) dessa 

forskares verk kan tänkas ha haft hitintills. Detta problem med redovisning uppstår helt 

enkelt därför att det inte finns så många referenser att hänvisa till. Det ska förtydligas att 

när det gäller påverkan så avses här endast påverkan inom forskningsfältet 

Informationsvetenskap. Något som kan uppfattas som motsägelsefullt, med tanke på 

den forskning som studeras och som har givit upphov till diskussionen, är att det i detta 

skede inte är lämpligt att vara interdisciplinär, av den anledningen att forskningen då 

blir svår att redovisa på ett överskådligt sätt.  

Här undersöks främst hur mycket påverkan som Szostak och Gnoli har haft, men 

naturligtvis även de eventuella andra forskare som framkommit i undersökningen. 

Samma problem som tidigare identifierats återkommer föga överraskande även i detta 

sammanhang, och med det avses svårigheterna att avgränsa inom en författares 

produktion, där inte allt som publicerats är relevant för studien. Särskilt gäller detta 

Hjørlands skriverier, som ofta ger överskådliga presentationer av hela fältet 

informationsvetenskap eller kunskapsorganisation eller olika avarter inom dessa 

områden.  

I sådana övergripande artiklar av auktoriteter som Hjørland kan material som i och för 

sig är relevant för den klassifikationsdiskussion som beskrivs här ligga dolt i en serie 

generaliseringar om ämnets natur. På något plan är även sådana artiklar relevanta, 

särskilt då Hjørland argumenterar mot eller refererar till sådant som han själv inte 

nödvändigtvis håller med om. När han så gör så har han ju egentligen accepterat att 

detta är en diskussion som har haft betydelse eller kan komma att ha det och därför 

bekräftas diskussionens ”impact” i viss mån. Även om graden av påverkan är osäker så 

är en del av svaret på fråga 2 att det finns påvisbar påverkan eftersom debattörerna har 

stött på motstånd från namnkunniga informationsvetare. 

När man i en mer konkret redovisning av indikationer på ”impact” söker citeringar av 

dessa författare visar det sig att de inte har citerats särskilt många gånger ännu så länge. 

Enligt vissa forskare (Glänzel 2008) så finns det ingen anledning att tro att detta 

kommer att förändras på något betydelsefullt sätt under de kommande åren. Glänzel 

menar att de indikationer man får under den första tiden skulle vara tillräckliga för att 

kunna påstå att artiklar som dessa endast kommer att ha begränsat inflytande. Denna 

uppfattning skulle eventuellt få stöd av det faktum att många av de citeringar som finns 

är gjorda av författarna själva, eller av de som redan tidigare har identifierats som 

tillhörande den grupp som delar deras intressen.  

Det går för närvarande inte att påstå att något större inflytande på forskningsvärlden har 

resulterat av dessa artiklar, åtminstone inte grundat på antalet citeringar. Däremot går 

det att konstatera att det föreligger en förhållandevis hög visibilitet, i och med att 

flertalet berörda artiklar är publicerade i tidskrifter som har hög påverkansfaktor och 

som vanligen är tillgängliga via många av de viktigaste institutioner där forskning om 

kunskapsorganisation bedrivs.  

Förutom visibilitetsaspekten tillkommer påverkansfaktorn från diskussioner under 

konferenser, varmed avses de aktiva skribenternas föreläsningsaktivitet, där de som ofta 

bidrar med föreläsningar vid högt profilerade konferenser har en större chans att 

påverka forskningens framtida inriktning. Vägledd av en liknande vilja att främst 

uppmärksamma det som kan anses ha störst chans att påverka forskningsvärlden har jag 

särskilt haft den årligen återkommande ISKO-konferensen i åtanke.  
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I International Society of Knowledge Organization medverkar så många forskare som 

man har all anledning att tro ska komma att få stort inflytande på forskningens framtida 

utveckling att det måste anses ha ytterst hög ”impact” att göra omfattande presentationer 

under deras konferenser. Särskilt intressant är det redan nämnda Léon-manifestet, 

upprättat 2007, efter just en ISKO-konferens. Intresset var stort och viktiga forskare 

som Brian Vickery och andra uppmärksammade manifestet och visade intresse för vart 

det kunde komma att leda.  
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7. Analys  
 

I den här sektionen analyseras och diskuteras resultaten med fokus på tre aspekter, 

påverkansnivå och huruvida frågeställningarna varit väl valda samt det värde som kan 

finnas med forskningen som studerats och därmed även med föreliggande 

undersökning.  

 

7.1. Analys av påverkan 
 

Fråga 2, om forskningens genomslagskraft, kan sägas vara svårast att besvara, därför att 

undersökningen som genomförts här tyder på ett negativt resultat, det vill säga ytterst 

begränsad uppmärksamhet. Man skulle eventuellt kunna säga att undersökningen 

avslutas lite för tidigt för att besvara den andra frågan korrekt, med tanke på att ISKOs 

stora internationella konferens i Italien, den tionde konferensen av sitt slag, har tagit upp 

dessa frågor just under den period när det material som denna uppsats presenterar 

sammanställdes. Konferensens tema sätter fokus på något som många artiklar i 

undersökningen tar upp, eftersom den kallas för ”Paradigms and Conceptual Systems in 

KO”
16

. Att konferensen i Rom tar upp dessa frågor kan dock också uppfattas som att 

ämnet ges ytterligare relevans av att diskussionen på intet sätt avstannade efter den 

kongress som organiserades av ISKO i Spanien 2007, och som nämns flera gånger i 

materialet. Det är i alla fall möjligt att se ämnesvalet för den internationella konferensen 

som ett tecken på en annan form av påverkan (”impact”) i och med att det finns 

tillräckligt många forskare som intresserar sig för detta för att man ska få ihop ett 

ganska digert konferensprogram.  

Det är möjligt, kanske även troligt, att Rom-konferensen är en startpunkt för en 

spännande framtida utveckling, och att den här genomförda undersökningen belyser en 

period före startskedet genom att föra fram några viktiga artiklar som publicerats under 

de tio år som föregått detta potentiellt viktiga möte. Konferensen i Rom är otvivelaktigt 

ett ytterligare steg på vägen för flera av de forskare vars artiklar nämns i denna 

undersökning, och det återstår att se om den kommer att leda till ytterligare förändringar 

även för den övriga forskningen kring kunskapsorganisation. 

 

7.2. Analys av frågeställningar 
 

Frågeställningarna kunde eventuellt ha minskats till två, var diskussionen kommer ifrån 

och vart den är på väg. Jag ansåg dock att det inte var lämpligt att utreda detta utan att 

känna till situationen i dagsläget, det vill säga vilka som fört diskussionen under de 

senaste tio åren. I ett försök att besvara dessa tre frågor kan det finnas en risk att det 

uppstår oklarheter när undersökningen följer flera spår, trots att det empiriska materialet 

                                                      
16

Se http://www.iskoi.org/ocs/index.php/int/rome2010. 

http://www.iskoi.org/ocs/index.php/int/rome2010
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är förhållandevis litet. Den eventuella påverkan som denna diskussion har haft är ytterst 

begränsad om man ser till antalet citeringar. Däremot är det en aktiv grupp forskare som 

ägnar sig åt dessa diskussioner och de visar inga tecken att sakta ned eller ge upp sitt 

skrivande om klassifikation. Frågan om vilka som för diskussionen, alltså fråga 1, är 

relevant därför att den visar att den nuvarande situationen är att det rör sig om ett fåtal 

skribenter och därigenom har undersökningen också identifierat deras viktigaste artiklar 

i ämnet. Frågeställningen vore lika relevant om det rörde sig om ett mycket stor antal 

skribenter med ett fåtal artiklar, vilket i så fall skulle ha visat på ett mer utbrett intresse. 

Fråga 2, om genomslagskraften, ter sig närmast nödvändig för att överhuvudtaget kunna 

genomföra en undersökning av nya, eller möjligen nygamla, idéer inom forskningen. 

Att undersöka sådana idéer är att vilja veta något om deras spridning. 

När det gäller fråga 3, om grunden för tankegångarna, motiveras denna av det faktum att 

inte allt som sägs i artiklarna är nytt. Diskussionen har två viktiga utgångspunkter, och 

den första är den form av ”unease” som Barthes talar om (Moran 2002) och som gör att 

man börjar fundera kring klassifikationstänkandets möjligheter och intresserar sig för 

den alternativa tradition som redan finns i och med CRG-projektet. Även om många 

inom informationsvetenskapen känner till gruppens arbete så handlar diskussionen till 

viss del om att återupptäcka det som sades då. Den andra utgångspunkten har tillkommit 

genom upptäckter av användbara teorier som ett resultat av just interdisciplinära möten, 

som till exempel samarbetet mellan Gnoli och Poli. Här ter sig fråga 3 relevant därför 

att svaret visar på en tendens att hämta inspiration till den informationsvetenskapliga 

forskningen från filosofin. 

 

7.3. Analys av värde 
 

Här presenteras bedömningar av värdet med diskussionen om universell klassifikation 

och värdet av undersökningen. Värdet går inte att säkerställa ännu, så bedömningarna 

bygger till en del på antaganden. 

 

7.3.1. Värdet med universell klassifikation 

 

Det finns inte mycket skrivet om universell klassifikation i Sverige ännu, och inte heller 

har det skrivits så mycket om de eventuella svårigheter som uppträder i samband med 

interdisciplinär forskning, så en del av min avsikt med uppsatsen var att uppmärksamma 

denna diskussion ur ett svenskt perspektiv. Diskussionen om alternativa 

klassifikationsmönster kan komma att få betydelse även på svenska universitets- och 

högskolebibliotek och denna uppsats ger en första introduktion till vilka som för 

diskussionen i internationella sammanhang.  

Det är också förhoppningsvis till nytta att föra fram de äldre tänkare som refereras till 

under diskussionen och göra dem och deras idéer mer välbekanta för svenska 

informationsvetenskapliga forskare. Några av dessa tänkare är ytterst sällan 

uppmärksammade i litteraturen om kunskapsorganisation, men har filosofiska system 
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som under de senaste tio åren har börjat ses som användbara för 

klassifikationstänkandet. Nicolai Hartmanns filosofi har inte uppmärksammats i någon 

högre grad i den engelskspråkiga världen, eftersom så lite finns översatt från tyskan, 

men undersökningen antyder att detta håller på att ändras. I Sverige har Ingvar 

Johansson (bland annat i: Johansson 2001) skrivit om Hartmann ur ett filosofiskt 

perspektiv, men det är i Italien som Hartmann har kommit att bli uppmärksammad av 

forskare i informationsvetenskap.  

Hartmann är dock inte den ende filosof som har ett system som skulle kunna appliceras 

på informationsvetenskaplig forskning. Claudio Gnoli nämner James K. Feibleman som 

en annan sådan filosof, som ju kan ses som mer lättillgänglig eftersom han skrev på 

engelska. Min undersökning uppmärksammar att tänkare som Hartmann och Feibleman, 

bland andra, kan vara av intresse för informationsvetenskapens framtida utveckling. 

Deras betydelse syns genom att de citeras i dessa diskussioner och i resultaten finns en 

antydan om att deras tankar kan vara betydelsefulla vid vidare forskning kring 

klassifikation och kunskapsorganisation. Att besvara undersökningens tredje fråga är att 

uppmärksamma dessa filosofer, och kännedom om dem kan komma att bli värdefull för 

framtida forskning. 

 

7.3.2. Värdet med undersökningen 
 

Värdet med denna forskningsöversikt för svenska förhållanden är att det introducerar en 

pågående diskussion inom informationsvetenskap och kunskapsorganisation och ger en 

översikt över denna. Förhoppningsvis är det värdefullt att känna till mer om något som 

kan leda till nya forskningsinsatser framöver och som fått viss uppmärksamhet och fört 

in nya såväl som nygamla tankar i kunskapsorganisationsdebatten. Även om dessa 

forskares tankar inte skulle komma att leda till någon revolutionär nyordning
17

  så finns 

åtminstone möjligheten att de inspirerar de som forskar vidare kring 

kunskapsorganisation i framtiden. Denna undersökning innebär också ett försök att 

applicera bibliometrisk metodologi och visar i viss mån på denna metodologis 

begränsningar när det gäller framväxande forskningsområden. Det är även avsikten att 

undersökningen ska peka på att det kan finnas problem med informationsåtervinning 

inom vetenskaperna, även om nu dessa problem är fenomen som endast ett fåtal 

forskare har uppfattat. Att det åtminstone finns ett antal forskare som gärna diskuterar 

och forskar kring hur man går tillväga vid klassifikationen av vetenskapliga texter är 

något som denna översikt förhoppningsvis indikerar. I så motto är uppsatsen något av 

ett argument för att dessa problem, oavsett om de är av övergående art, bör granskas 

även i svensk forskning. 

 

 

                                                      
17

 Ordet ”revolutionizing” används faktiskt av Szostak på hans hemsida: 

http://www.uofaweb.ualberta.ca/economics2/pdfs/Szostak-Classification-Project-updated-25-May-10.pdf. 

http://www.uofaweb.ualberta.ca/economics2/pdfs/Szostak-Classification-Project-updated-25-May-10.pdf
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8. Diskussion 
 

Här diskuteras några ytterligare aspekter av resultaten och hur dessa kan eller bör tolkas. 

Några indikationer på kritik som riktats mot svagheter i tankegångarna om universell 

klassifikation anges, samt även några alternativa vägar som leder fram till förslag om 

vidare forskning i sektion 9. Sektion 8 avslutas med en konklusion baserad på 

undersökningen. 

 

8.1. Nya artiklar och påverkanskraft 
 

De texter som granskats här är relativt nya, i några fall handlar det om artiklar från det 

senaste året som publicerats medan uppsatsen skrevs. Det finns en föreställning om att 

artiklar som inte citeras i någon större utsträckning under de första åren kan komma att 

få stort inflytande längre fram, vilket skulle göra det meningslöst att granska citeringar 

av artiklar som är yngre än fem år. Denna uppfattning, som internationellt benämns 

”delayed recognition” (termen kommer från Garfield 1980) beskrivs av Glänzel (2008) 

som en av sju myter om bibliometri som han försöker motbevisa.  

En annan av Glänzels myter är den att författare försöker röna oförtjänt uppmärksamhet 

genom att citera sig själva, en anklagelse som möjligen skulle kunna riktas mot till 

exempel Szostak. Glänzel (ibid.) påminner dock om att informationsvetenskapen 

vanligen inte betraktar detta som något uppseendeväckande eller förkastligt, eftersom en 

anledning till att citera egna verk är att slippa upprepa stora stycken av text med 

redovisning av tidigare resultat. Denna observation kan anses självklar, men eftersom 

min undersökning visar på ett fåtal referenser och att många av dessa är just 

självciteringar så är det värt att påminna om att det område som studeras är 

framväxande och att vissa av författarna upplever, välgrundat eller ej, att det saknas 

tidigare forskning som berör deras egna områden med liknande infallsvinklar och de är 

därför snarast tvungna att citera sina egna tidigare artiklar för att komma vidare.   

 

8.2. Szostak och 5W1H 
 

I keep six honest serving-men 

(They taught me all I knew); 

Their names are What and Why and When 

And How and Where and Who. 

 

(Kipling: Just so stories [1902] 1987, s. 72) 

 

En viss kritik kan riktas mot Szostak för att han underlåtit att tydligare klargöra hur 5W-

typologin har använts i andra sammanhang och var den har sitt ursprung. Visserligen 

nämns detta kort i Classifying Science (Szostak 2004) men inte heller där görs en 
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fullständig redogörelse för begreppet. En vanlig benämning på typologin är annars 

5W1H, där H står för ”hur” (”how”), och den anses ha sitt ursprung i journalistvärlden. 

Enkla sökningar på Internet med ”5W” som sökterm ger också intrycket att detta 

tänkande är mer etablerat än vad Szostaks bok (2004) ger antydan om
18

. Det är i alla fall 

dessa sex frågor (inklusive ”hur”) som journalistisk verksamhet är menad att besvara. 

Det kan eventuellt ifrågasättas om vetenskapen är betjänt av att ta över idéer från 

journalistiken eller om sådan överföring av terminologi riskerar att göra forskningen 

ytlig. Just den risken är dock knappast den allvarligaste, eftersom klassifikation mycket 

väl kan baseras på att man besvarar ett antal enkla frågor. Man kan nog utgå ifrån att 

Szostak i det närmaste har uteslutit Hur-dimensionen eftersom denna är främst lämpad 

för att beskriva händelser medan han menar att de fem W-aspekterna fungerar lika bra 

på dokument. Även om terminologin kommer från annat håll så kan det också påpekas 

att det redan finns en medvetenhet om detta sätt se på dokumentens 

klassifikationsindikatorer inom informationsvetenskapen. Man kan väl snarast påstå att 

denna metod redan används och att Szostak gör sig skyldig till det han vill undvika, 

nämligen att uppfinna hjulet på nytt, som det brukar heta. Även om 5W kan anses 

”simple yet powerful” (Szostak 2004) så är det tveksamt om den räcker till. I stället kan 

det finnas goda grunder att gå vidare med Gnolis ”integrativa nivåer” och den 

klassifikation som bygger på mer eller mindre alternativa filosofiska tankar, som 

Hartmanns och Feiblemans skiktade världsbilder.  

 

8.3. Classifying Science  
 

Szostaks bok Classifying Science (2004), som har haft ett stort inflytande på ämnet för 

denna uppsats, är en del av författarens pågående projekt och är i sig baserad på ett antal 

tidigare artiklar och diskussioner om hur vetenskapliga artiklar kan göras sökbara på ett 

mer effektivt sätt. Denna bok skulle kunna vara en milstolpe, säger Yu Su i sin 

recension (2006), men ännu saknas något. En undersökning av citat och citeringar i 

Google Scholar
19

 visar att Szostaks arbete ännu inte citerats i någon större utsträckning i 

andra forskningstexter
20

. En del av orsaken kan vara de saknade dimensionerna i 

argumentation och definitioner som Su anser sänker helhetsintrycket. En annan tänkbar 

orsak till att Szostak kanske inte når hela vägen i sitt resonemang är just de 

disciplingränser han kritiserar, vilket betyder att han kommer till 

informationsvetenskapen utifrån och saknar vissa kunskaper om det ämne där han 

försöker vara nyskapande. Eftersom han själv är verksam inom det ekonomiska 

forskningsområdet så är det via sin kritik mot den typ av klassifikationstänkande som 

han uppfattar som det rådande som han har kommit in på området 

kunskapsorganisation, inte genom att inleda sin forskning på det området. Detta 

utifrånperspektiv skulle till exempel kunna förklara varför han citerar äldre forskning i 

sin översikt av det nuvarande läget för informationsklassifikation, något som får kritik 

av Yu Su (2006), som påpekar att mycket nytt tillkommit bara under de första åren på 

2000-talet.  

                                                      
18

 Det finns dessutom en term för metoden att arbeta med 5W1H, nämligen Kipling-metoden, eftersom 

den ramsa som inleder denna sektion fanns med i Rudyard Kiplings barnberättelser som samlats i Just so 

stories från 1902. (http://www.creatingminds.org/tools/kipling.htm#see).  
19

 En sökning som genomfördes senaste gången 2010-06-02. 
20

 18 citeringar. 

http://www.creatingminds.org/tools/kipling.htm#see
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8.4. Fenomenologi 
 

En term som inte används så ofta av Szostak och bara ibland av Gnoli är fenomenologi, 

men likväl är det ju en form av fenomenologisk syn på det material som ska 

klassificeras som dessa, och flera andra, skribenter verkar argumentera för. I en form av 

reduktion inför klassificering, visserligen inte helt baserad på den reduktion som 

Husserl och andra fenomenologiska filosofer beskriver men med viss grund i sådant 

tänkande, skalar man bort allt det som inte är en del av fenomenets essens och sedan 

genomför man sin klassifikation baserat på de essentiella egenskaperna. Så kan man 

åtminstone beskriva idéerna i vissa av de texter som finns med i den här aktuella 

undersökningen.  

Budd (2005) har gjort en inledande utredning av de eventuella fördelar som kan komma 

informationsvetenskapen till del om man börjar använda sig av en fenomenologisk 

ansats. Budd påpekar, i enlighet med Scheler, att fenomenologi inte är en metod, utan 

en attityd (Budd 2005, 56). Däremot är kanske fenomenologin väl lämpad att forma 

grunden till en metod, i och med det fokus på fenomenet som ska leda till att man ser 

tingen som de uppträder i världen, med så få förutfattade meningar och 

efterkonstruktioner som möjligt.  

Gnoli har argumenterat för en fenomenologisk ansats i en artikel (Gnoli 2008a), där 

Hartmanns tänkande används som en grund till nya, ontologiska tänkesätt om 

klassifikation. I denna artikel använder Gnoli termen disciplin för att beskriva hela 

grundsynen på klassifikation. Enligt det synsättet har inte klassifikationssystemen 

lyckats sortera in de ting och företeelser som finns i världen, utan fokuserat på de fält 

inom vilka olika diskurser förs och de sätt att närma sig verkligheten som forskare 

vanligen använder sig av. Detta gäller traditionella klassifikationssystem som Dewey 

och Library of Congress, men även facetterade system som Bliss. Det problem som 

uppstår är det kanoniska mönstret, eller den förbestämda formen (”grid”) där fenomen 

tvingas in i ett redan existerande system. Vad man bör organisera i sitt system, menar 

Gnoli, är de fenomen som uppträder i världen så som vi uppfattar dem. På så vis antyds 

en a priori-klassifikation, där upplevelsen av fenomenet är ledande istället för den 

vetskap om vad som konstituerar fenomenet som vi har tillägnat oss genom forskning 

och utbildning. 

 

8.5. Verklighet och representation 
 

Ett ganska uppenbart motsatsförhållande föreligger mellan tinget, saken i sig, eller 

bättre uttryckt fenomenet, och det som beskriver och/eller handlar om ett fenomen. 

Skillnaden mellan dokumentet och fenomenet är ofta viktig i diskussionen som granskas 

här, åtminstone enligt Gnoli som under en föreläsning i Storbritannien 2007 drog upp de 

klara skiljelinjer som han anser föreligger mellan olika åsiktsriktningar. Dessa åsikter 

baseras till stor del på det resonemang som Gnoli utvecklat tillsammans med Poli i 

artikeln ”Levels of Reality and Levels of Representation” (Gnoli och Poli 2004). Man 

kan alltså säga att det är i mötet mellan en bibliotekarie och en filosof som det uppstår 

intressanta sätt att se på begreppet ontologi i klassifikationsarbetet.  
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International Society of Knowledge Organizations avdelning i Italien har till exempel 

ett projekt där man talar om skillnaden mellan instrument och texter om musik: 

”Bagpipes and books on bagpipes” (Ghirardini och Gnoli 2005). Tanken är att det rör 

sig om två skilda former av klassifikation, objektsklassifikation och 

dokumentklassifikation. Man frågar sig i detta projekt vad som är skillnader och vad 

som är likheter, och om det finns någon universell form av klassifikation som kan 

omfatta båda. Denna skillnad har diskuterats länge, och kallas för 

porslinstallrikssyndromet
21

 efter en benämning som Classification Research Group kom 

fram till på 1960-talet, när de gav en rekommendation till bibliotekarier att inte blanda 

dessa två typer av klassifikation. I en bok, om säckpipor eller porslinstallrikar, 

tillkommer så mycket kunskap om ett objekt och omkringliggande faktorer att boken 

måste organiseras in i ett system på ett helt annat sätt än objektet i sig. Men boken kan 

heller inte helt frikopplas från sitt huvudämne, eftersom den ju i enklaste mening 

handlar om en typ av objekt, eller vissa specifika exempel på objekt av något slag. 

 

8.6. ”Tysta” intressegrupper 
 

De artikelsökningar som har genomförts indikerar att det inte kan påstås finnas ett 

utbrett intresse för dessa tankegångar ännu. Det finns endast ett fåtal forskare utanför 

den krets som kommer fram i cociteringslistorna som har använt dessa texter som 

referensmaterial. Vill man tro Glänzel (2008) och talet om att det är en myt att en artikel 

kan växa i betydelse efter flera år, enligt sektion 8.1 ovan, så får man anta att 

erkännandet inte kommer att visa sig i efterhand. Stämmer detta är mitt 

undersökningsresultat en indikation på att hela idén med universell klassifikation inte 

kommer att få så stor genomslagskraft inom informationsvetenskapen.  

Ett motsatt argument skulle då vara att det är troligt att interdisciplinär forskning 

kommer att bli vanligare när forskare inom vitt skilda områden försöker bryta ny mark 

och att det är just dessa forskare som behöver hjälp av universella klassifikationssystem 

för att genomföra effektiva forskningsprojekt. Om det finns en användarbas, och det 

kommer det säkert att göra, så finns det anledning att titta på möjligheterna till 

universell klassifikation. När man gör det så är det högst troligt att man har nytta av att 

åtminstone känna till Szostak, Gnoli och de andra som har drivit frågan så här långt.  

Dessa frågor skulle behöva utforskas med ett tydligare användarperspektiv och man 

skulle behöva veta hur många som eventuellt delar Rick Szostaks frustration över att de 

klassifikationssystem som finns idag är bedrövliga
22

 när det gäller att möta de 

informationsbehov som interdisciplinära forskare har. Här finns troligen en tyst grupp 

att upptäcka, om man förutsätter att inte alla forskare har stött på fall där de plötsligt har 

upptäckt högst relevanta artiklar från andra områden som de tidigare inte känt till. Om 

man ska ändra systemen ska det ju vara med användarens bästa för ögonen, men just 

gruppen forskare är kanske en användargrupp som är särskilt svår att tillfredsställa. 

  

                                                      
21

 På engelska: ”Chinese plate syndrome.” 
22

 På engelska: ”…serve [scholars] miserably” (Szostak, 2009) 
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8.7. Databaser 
 

Denna undersökning bekräftar att det finns ganska många användbara sökmöjligheter 

för den hågade forskaren i de databaser som ofta används av universitet och högskolor. 

Här har sökning efter citeringar skett med tre frågor som vägledning, och bedömningen 

av eventuella svar på dessa har blivit lättare att genomföra genom databasens inbyggda 

funktioner. Endast i inledningsskedet skedde sökning efter ämnen på det vis som 

Szostak beskriver, sedan användes databasens funktioner för sökning efter referenser 

och citeringar för att få fram mer information om påverkansnivå, källor och samhörighet 

mellan forskare baserat på gemensamma referenser.  

I initialskedet var det alltså nödvändigt att utesluta artiklar som inte rörde 

kunskapsorganisation eller informationsvetenskap för at få ett hanterbart material. Det 

är i det skedet man riskerar att gå miste om mycket relevant forskning därför att den inte 

klassats som tillhörande dessa områden. Jag menar dock, baserat på min egen 

undersökning, att detta repareras genom citeringsanalys, där man får fram åtminstone 

ganska många av de relevanta artiklarna från andra områden genom att de använder 

samma referenser.  

Man löser inte alla de problem med traditionell klassifikation som Szostak beskriver på 

detta sätt, men flera intressanta texter som skrivits om interdisciplinaritet, till exempel, 

har författats av forskare som ägnar sig åt medicinsk forskning och dessa har gått att 

hitta i databasen genom att söka på termen ”interdisciplinary”, men det gäller ju då ofta 

discipliner inom den medicinska forskningen och endast i vissa fall forskning som berör 

helt andra forskningsfält. Men det är ju lämpligt att avgränsa genom en sökterm som har 

hämtats från det område man i första hand vill veta mer om. När man sedan vill veta 

vilka som troligen berör frågan på det sätt man är intresserad av så kan 

referenskopplingen mellan artiklar uppnå mycket utav detta. 

 

8.8. Konklusion 
 

Den slutsats som går att dra efter undersökningen är att det finns en ny forskningsfront 

som är inriktad på att förändra klassifikationen av främst vetenskapliga texter så att de 

blir sökbara oavsett vilken forskningsdisciplin de tillhör. Genom bibliografisk koppling 

kan man identifiera vilka som ägnar sig åt detta forskningsprojekt och därmed besvara 

fråga 1, men citeringsanalysen ger otillräckliga indikationer på den förmodade 

forskningsfrontens betydelse för informationsvetenskapen i övrigt.  

Undersökningen hjälper till med att, som ett tillägg till både fråga 1 och 3, skapa en bild 

av hur forskningsområdet byggts upp. Detta låter sig göras genom att betrakta två av 

huvuddebattörerna som representanter för olika utgångspunkter. Där Szostak i denna 

undersökning blivit en sorts representant för användarna i och med att han i sitt arbete 

stött på ett problem som han försökt lösa på egen hand och därigenom kommit in på 

området kunskapsorganisation, har Gnoli som en del av sitt arbete som bibliotekarie 

granskat de olika systemen inifrån informationsvetenskapen och arbetat med att skapa 
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nya förslag med full kännedom om tidigare försök, särskilt det som Classification 

Research Group har publicerat. Fråga 1 besvaras alltså också med att se närmare på 

artiklarnas innehåll, och identifiera debattörernas utgångspunkter samtidigt med deras 

identitet. Fråga 3 får också ett utökat svar när man har konstaterat att det finns en vilja 

till nytänkande bland bibliotekarier, men också ett konkret behov hos användare. För 

bibliotekariesidan visar referenserna som undersökningen eftersökt var de hittat grunder 

för sina förslag, men för användare måste grunderna redovisas med hänvisning till 

artiklarnas innehåll och de konkreta problem som redovisas där. 

De internationella möten som möjliggörs av International Society for Knowledge 

Organization och dess konferenser har blivit en samlande kraft, och det är genom dessa 

möten som det blivit möjligt att upprätta vad som åtminstone är början till en samlande 

programförklaring i och med León-manifestet. Det är också dessa konferenser som 

öppnat för ett ytterligare utifrånperspektiv, varmed här avses de filosofiska teorier som 

blivit ett stöd för utvecklingen av fungerande nya system.  

Trots frågeställningarnas relativa enkelhet så går det inte att entydigt besvara fråga 2 

med de undersökningsresultat som framkommit. Särskilt i sektion 6.7 ovan redovisas 

svårigheterna med att ge ett rakt svar på huruvida forskningen har genomslag utanför en 

liten krets. Man kan konstatera att trots att undersökningen av citeringar visar på mycket 

begränsat intresse för dessa idéer ännu så länge så finns det två tydliga tecken på att det 

inte är fråga om en övergående trend. Den ena är ISKO-konferenserna, som fortsätter att 

samla kunniga och engagerade forskare och som flera gånger har diskuterat just dessa 

frågor. Den stora internationella konferensen är bara den största bland flera, eftersom de 

aktiva underavdelningarna, särskilt i Spanien och Italien, har bildat grund för flera 

internationella samarbeten. Det är högst troligt att svaret på fråga 2 hade blivit mer 

positivt om undersökningen hade fokuserats på de senaste tio årens konferensteman och 

föreläsningsämnen istället för att studera publicerat material.  

Den andra indikationen på att idéerna kan få genomslag är det faktum att de viktigaste 

skribenterna inte visar några tecken på att sluta engagera sig i frågan. På sin hemsida 

skriver Szostak att hans nya projekt, baserat på León-manifestet, är i ”early stages”
23

 

vilket närmast garanterar att ytterligare forskning och fler artiklar är att vänta. Under 

den period då undersökningen utfördes publicerades ytterligare artiklar och det finns all 

anledning att anta att det kommer att komma fler artiklar i en framtid och att 

diskussionen kommer att fortsätta. Särskilt det faktum att två viktiga debattörer, Szostak 

och Hjørland, inledde en ny dialog under våren 2010 tycks stödja påståendet att 

diskussionen om universell klassifikation bara är i inledningsskedet. 

                                                      
23

 http://www.uofaweb.ualberta.ca/economics2/pdfs/Szostak-Classification-Project-updated-25-May-

10.pdf 

http://www.uofaweb.ualberta.ca/economics2/pdfs/Szostak-Classification-Project-updated-25-May-10.pdf
http://www.uofaweb.ualberta.ca/economics2/pdfs/Szostak-Classification-Project-updated-25-May-10.pdf
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9. Vidare forskning 
 

Här diskuteras indikationer på vart forskningen är på väg och därefter ges förslag till 

några möjliga vägar som inte finns nämnda i undersökningsmaterialet. 

 

9.1. Nicolai Hartmann 
 

När det gäller de ontologiska synsätt som ligger till grund för många resonemang i 

dessa artiklar återstår mycket att utforska. Hartmanns världssyn är objektiv och opartisk 

så långt detta är möjligt (Stegmüller 1969). Därför kan den komma till nytta när vi 

försöker skapa klassifikationsmönster för ting i världen istället för att domineras av vad 

som framställs i en representation av verkligheten. Det är i den problematik som uppstår 

i skillnaderna mellan verklighet och representation som behandlas under sektion 8.5 

ovan som man kan se hur Hartmanns ontologi kan vara till hjälp.  

Hartmanns åsikt är att det är fel att utgå ifrån att det endast finns två motsatta synsätt på 

verkligheten, där man antingen vill veta allt och tror sig kunna förstå det som är 

verklighetens innersta väsen eller accepterar att världen är obegriplig och att människan 

inte kan veta någonting om hur saker och ting egentligen är. Varat är kanske omöjligt 

att helt definiera, men Stegmüller menar att Hartmanns filosofi utgår ifrån att det finns 

en medelväg, där vi inser att det visserligen finns mycket som vi inte kan förstå, men att 

varat delvis kan begripas och därmed visas i ett strukturerat system. Poli (2001) 

påminner om att Aristoteles skilde mellan varat och vara qua varande, och att den 

viktigaste orsaken till att dra en skiljelinje mellan dessa är att varat inte går att studera 

vetenskapligt. Man kan tala om vara på många sätt, men när man talar om vara qua vara 

så finns det bara två sorters analys kvar, enligt Aristoteles, nämligen analys i enlighet 

med kategorier och analys i enlighet med det potentiella och det aktualiserade. Det 

sistnämnda motsatsförhållandet uttrycks bättre med det senare uttrycket dynamik (Poli 

2001). Enligt Hartmanns filosofi skulle ontologi vara kategoriinriktad och huruvida de 

ontologiska kategorierna kan överföras effektivt till kategorierna i klassifikation är 

något som bör utforskas ytterligare.  

 

9.2. Gnolis 10 forskningsfrågor 
 

I en av sina artiklar i Knowledge Organization (Gnoli 2008c) försöker Claudio Gnoli 

formulera och definiera tio viktiga frågor för framtida forskning inom området 

kunskapsorganisation. Var och en av dessa frågor kan ligga till grund för större 

forskningsprojekt, och denna uppsats har hämtat viss inspiration från Gnolis frågor. De 

tio frågorna är följande: 

 

1. Kan kunskapsorganisationens riktlinjer ta in ett bredare område, där även 

hypertext, multimedia och museiobjekt ingår? 

2. Går det att förena de två viktigaste riktningarna, ontologi och epistemologi? 
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3. Kan man finna en ontologisk grund för kunskapsorganisation? 

4. Bör forskningsdiscipliner även i fortsättningen vara grunden för 

kunskapsorganisatorisk verksamhet? 

5. Hur kan man i ett system ta hänsyn till fundamentalt olika synsätt? 

6. Hur kan kunskapsorganisation anpassas till lokala samlingar? 

7. Hur kan kunskapsorganisation handskas med omfattande förändringar av vårt 

vetande? 

8. Hur kan kunskapsorganisation representera alla de nämnda dimensionerna? 

9. Hur kan dataprogram och format förbättras för att möta dessa behov? 

10. Vem bör ägna sig åt kunskapsorganisation, yrkesfolk, författare eller läsare? 

 

Gnolis lista på forskningsfrågor är inte uttömmande, och han är noga med att 

avslutningsvis påpeka att det kan uppstå helt nya frågor som han inte har kunnat förutse, 

men denna artikel är en utgångspunkt för en diskussion i ett längre perspektiv. Vad som 

framför allt är har kopplingar till undersökningen i denna uppsats är den ontologiska 

grunden för forskningen, den interdisciplinära synen på olika ämnen och mötet mellan 

ontologi och epistemologi. I den pågående debatten, där Gnoli är en av de mest aktiva 

skriftställarna, rör diskussionen ofta motsatsförhållandet mellan ontologi och 

epistemologi samt sökandet efter en (eventuellt ny) ontologisk grund. En orsak till 

sådan sökning efter förnyelse är som framgått av referenserna till Szostaks projekt och 

León-manifestet drömmen om den tillgängliga forskningen, som inte är beroende av 

disciplingränserna. Därför har detta arbete främst vidrört frågorna 2, 3, 4 och 5. 

 

9.3. Ontologi och epistemologi 
 

När Gnoli (2008c) ställde upp 10 frågeställningar för kunskapsorganisation så var hans 

andra frågeställning om det gick att förena de två huvudperspektiven, ontologi och 

epistemologi. Enligt Poli (1996, 1997) ligger en tydlig skiljelinje mellan dessa synsätt, 

där det ontologiska är grundat i tingens beskaffenhet och det epistemologiska i hur 

människor uppfattar ting i världen. Här drar Gnoli en skiljelinje som också förekommer 

i andra sammanhang när han antar att det återupptäckande av ontologin som finns hos 

både Poli och Dahlberg är något helt annat än det epistemologiska tänkande som har lett 

fram till domänanalysen, som för närvarande är populär inom informationsvetenskapen. 

Domänanalys är också ofta associerad med Birger Hjørland, som dels introducerade den 

i en artikel (Hjørland & Albrechtsen 1995) och dels gjorde en mer omfattande 

redogörelse för elva olika tillämpningsområden i en senare artikel (Hjørland 2002). De 

som tillämpar epistemologisk kunskapsorganisation, menar Gnoli, utgår ofta från 

språket och en kulturrelativistisk ståndpunkt, när de försöker utröna hur man inom ett 

ämne talar om något, vanligen med en bestämd terminologi. Visserligen uttrycker sig 

Gnoli med viss tvekan när han säger att det verkar finnas två huvudriktningar, och att 

dessa är i motsatt förhållande på ett sätt som gör det problematiskt att förena dem (”it 

seems … there are two big ‟schools‟ … in quite independent streams,” Gnoli 2008c, s. 

140), men det är möjligt att detta sammanfattar läget inom området 

kunskapsorganisation.  

I motsatsen mellan det förspråkliga ontologiska och det språkgrundade epistemologiska 

finns en problematik som liknar den som nämns i sektion 9.1, vilken utgår från 

Aristoteles och som Poli (2001) använder för att förklara Hartmann. På ett liknande sätt 
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kan vi inte veta allt om den ontologiska verkligheten men det skulle vara teoretiskt 

möjligt att veta allt om den epistemologiskt baserade domänen inom vilken man känner 

väl till terminologi och kunskapsresultat. I den konstruktionen tycks Gnolis 

förhoppningar om en framtida lösning på dessa problem vara baserade på den medelväg 

som Stegmüller (1969) använde i diskussionen om Hartmann, där det finns möjlighet att 

skapa system som inkluderar väldigt mycket men som också lämnar utrymme för de 

delar av verkligheten som vi inte förstår. Att det finns två huvudsakliga skolor på 

området kan också utläsas av andra skribenter som ställer hierarkisk och 

facettorienterad klassifikation mot varandra.  

 

9.4. Alain Badiou: mängdlära och det universella 
 

Flera möjligheter öppnar sig genom att göra en koppling mellan informationsvetenskap 

och filosofi. En framstående fransk filosof, som ännu är aktiv när detta skrivs men som 

inte har uppmärksammats i de undersökta artiklarna, är Alain Badiou. Badiou har en 

marxistisk bakgrund, men har utvecklat sitt tänkande i olika riktningar i ett stort antal 

böcker. Det tog tid innan han uppmärksammades i den engelskspråkiga världen men 

under 2000-talet har de flesta av hans verk blivit utgivna på engelska, och det har också 

utkommit flera böcker som förklarar eller diskuterar hans filosofi. Eftersom 

undersökningen av källor enligt fråga 3 visar att filosofiska resonemang ofta används 

som stöd för teorier om universell klassifikation, kan man ifrågasätta varför de äldre 

filosoferna Hartman och Feibleman uppmärksammats i artiklarna medan ännu aktiva 

tänkare förbisetts. Mitt eget förslag efter att ha granskat artiklar i undersökningen är att 

de som forskar om kunskapsorganisation borde uppmärksamma Badiou i större 

utsträckning.  

 

Det finns framför allt två orsaker till att Badiou kan vara intressant för dem som ägnar 

sig åt forskning om universell klassifikation. Den ena anledningen är att hans filosofi till 

stor del baserar sig på matematikens mängdlära, eller på engelska ”set theory”. Hans 

centrala text om detta L’etre et l’evenement skrevs på 80-talet men har ganska nyligen 

blivit tillgänglig på engelska (Being and Event, Badiou 2005) och dess eventuella 

inflytande är inte utforskat i någon större utsträckning ännu. Detta sätt att se på 

kunskapsorganisation är inte helt främmande för ämnet, eftersom Elaine Svenonius 

nämner mängdlära som en möjlig metod i sin bok (Svenonius 2000). Särskilt i det tredje 

kapitlet i sin bok om den intellektuella grunden för kunskapsorganisation kommer 

Svenonius in på system för bibliografiska beskrivningar som torde gå att kombinera 

med Badious filosofi. Svenonius skriver:”One approach to operationalizing 

bibliographic constructs is to define them in set-theoretic terms” (Svenonius 2000, s. 

33). Dokument tillhör samma mängd (“set”) om de har vissa attribut gemensamma och 

sedan kan man samla dokument i enlighet med det attribut man är intresserad av. Alla 

dokument av en viss författare är en mängd, medan alla dokument om ett visst ämne är 

en annan. Varje dokument är en bibliografisk enhet, men även varje mängd av 

dokument kopplade till varandra utgör en bibliografisk enhet (Svenonius 2000, s. 35). 

 

Badious andra särskilt användbara intresseområde är hans tankar kring det universella 

och hur västvärlden format sitt universella synsätt. Detta skulle kunna uppfattas så att 

det utgör grunden för hela Szostaks resonemang. För Badiou, som själv är ateist, 
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grundar sig detta tänkande på den kristna traditionen och texter ur Bibeln, nämligen på 

Paulus brev. Paulus inflytande på västvärldens tänkande är något som har utforskats 

närmare i en bok (Badiou 2003) men som återkommer i flera sammanhang. Badiou 

beskriver Paulus som:”one of the very first theoreticians of the universal” (Badiou 2003, 

s. 108). Det förefaller inte osannolikt att dessa ursprungliga teorier skulle kunna vara 

användbara även för nutida resonemang kring universell klassifikation. 

 

9.5. Förnyelse som skrämmer 
 

När man ska hitta praktiska lösningar på de svårigheter som uppstår blir det troligen 

fråga om att genomföra någon sorts interdisciplinär konstruktion, där man till exempel 

blandar metoder som i Gnolis förslag om fritt facetterade system. Det gäller också att 

låta olika vetenskaper påverka varandra, såsom när Poli & Obrst (2009) talar om hur de 

olika ontologierna, den filosofiska (”ontologi_c”) och den tekniska (”ontologi_t”), kan 

vara till hjälp för varandra. Här är de inne på samma område som Fonseca (2007), som 

har utforskat ontologiernas dubbla roll i informationsvetenskapen. Det är intressant att 

såväl Gnoli som Poli & Obrst verkar ta för givet att deras förslag kommer att verka 

skrämmande för andra forskare. Detta visar sig kanske tydligast i att Gnoli i sin 

presentation använder bilden av Frankensteins monster och talar om fritt facetterad 

klassifikation som just ett monster
24

, medan Poli & Obrst refererar till sina blandade 

ontologier som ”strange beasts of Earth” (Poli & Obrst 2009, s. 21). 

                                                      
24

 Under ett föredrag i London 2007: http://www.iskouk.org/presentations/gnoli.pdf. 

http://www.iskouk.org/presentations/gnoli.pdf
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10. Sammanfattning 
 

Uppsatsen är avsedd att undersöka huruvida några artiklar om intressanta och potentiellt 

nyskapande former av kunskapsorganisation kan sägas utgöra en ny forskningsfront 

inom informationsvetenskapen. Dessa tre frågor var vägledande: 

 Vilka är det som för diskussionen? 

 Finns det tecken på att dessa forskares artiklar har fått genomslag? 

 Vilken tidigare forskning stöder de sig på? 

För att besvara dessa genomfördes sökningar i databasen Web of Science. Vissa 

kompletterande sökningar gjordes med Google Scholar. För att besvara den första 

frågan genomfördes sökningar på författarnamn och ämnesord kopplade till tidskrifter 

samt en sökning efter bibliografiska kopplingar. I sektionerna 6.3 och 6.4 redovisas hur 

sökningar ledde till svar på den första frågan. För att besvara den andra frågan 

genomfördes en citeringsanalys av artiklar som valts från träfflistorna från de tidigare 

sökningarna. Svar på denna andra fråga finns delvis i sektion 6.4, men även i 6.5, 6.6 

och 6.7. För att besvara den tredje frågan gjordes en cociteringsanalys av utvalda 

artiklar. Stora delar av svaret på den tredje frågan stod dock klart i samband med 

inledande sökningar redovisade i sektion 6.3. 

Trots att flera artiklar uppmärksammades i inledningsskedet, finns det förhållandevis få 

som citerar dessa. Det verkar vara för tidigt att tala om en ny forskningsfront ännu, att 

döma av de begränsade resultaten av de olika databassökningar som genomförts under 

undersökningens gång. Trots att diskussionen har pågått under flera år visar det sig att 

ytterst få andra forskare ger referenser till de artiklar som jag har bedömt som centrala 

för den åsiktsriktning som ändå finns. Däremot visar resultaten att de författare som 

återkommer upprepade gånger i undersökningen är mycket aktiva och inte visar några 

tecken på att sluta forska och skriva om universell klassifikation, nya ontologiska 

synsätt och ett bättre utnyttjande av facetternas möjligheter. Man kan alltså inte genom 

citeringsanalys komma fram till ett entydigt svar om huruvida den inriktning som 

Szostak och Gnoli står för kommer att få genomslag. Den tidigare nämnda ISKO-

konferensen i Rom 2010 är dock ett tydligt tecken på att diskussionen går vidare. Det 

går att se den konferensens tema som en garanti för att forskningen inte har avstannat på 

något sätt. Svaret på frågan om var tankarna kommer ifrån kan besvaras genom att peka 

på Ranganathans välkända idéer, CRG-gruppens avbrutna arbete från 1950 och 60-talet 

samt de äldre filosofer som nämnts i gruppens arbete och i de artiklar som ingått i 

undersökningen. Man vill i viss mån fortsätta CRG-projektet, men inte direkt återuppta 

gruppens arbete, utan snarare skapa nya dynamiska system med det tidigare arbetet som 

inspiration. Samtidigt vill man vara interdisciplinär när man lägger fram sina förslag till 

nya metoder. Interdisciplinär i detta sammanhang betyder främst att man blandar in 

filosofiska resonemang som kan vara till gagn för kunskapsorganisatoriskt arbete.  

I enlighet med Hjørlands (2008a) ifrågasättande av Szostaks (2008) artikel står det klart 

att om system för universell klassifikation ska kunna skapas måste man göra praktiska 

försök, så det är troligt att sådan forskning kommer att genomföras i framtiden. Man 

måste dock även se till vad som saknas eller kan förbättras i de föreslagna lösningar 

som Szostak, Gnoli och andra hittills kommit fram till. Poli har till exempel i sina 
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senare skriverier föreslagit en variant av kategorilära som baserar sig på Hartmanns 

idéer men gör några viktiga avsteg från Hartmanns mönster. Det är möjligt att denna 

modifierade variant av Hartmanns system kommer att bli användbar för 

kunskapsorganisationen i framtiden. Det är lätt att få uppfattningen att man förbisett 

andra filosofer som skulle kunna vara till hjälp, och man bör kanske då i första hand 

uppmärksamma Alain Badiou och hans filosofi baserad på mängdlära, där relationer 

mellan olika fenomen är viktiga. Det är högst troligt att detta skulle kunna vara till stöd 

för nyskapande diskussioner om kunskapsorganisatoriska system. Dessutom kan man i 

förbigående notera att det finns en anglocentrisk inriktning i den internationella 

forskningen kring kunskapsorganisation som gör att man kanske inte känner till all 

forskning som skulle kunna påverka framtida diskussioner. Ett konkret exempel på detta 

är att Claudio Gnoli efter konferensen i León har kommunicerat med en rysk 

vetenskapsman, A. A. Shpackov, som hänvisar till forskning som få inom ISKO verkar 

känna till (Shpackov 1992)
25

.  

Möjligheterna till förändring av klassifikationssystemen är oändliga, men många 

svårigheter måste övervinnas. En av de största svårigheterna är att övertyga de 

institutioner som skulle kunna ha nytta av universella klassifikationssystem att det är 

värt den tid och de kostnader som kommer att krävas för att genomföra en förnyelse. 

Misslyckas man med detta så stannar forskningen på spekulationsstadiet och då kommer 

teorierna som berörs här att ha begränsat inflytande på den informationsvetenskapliga 

forskningen i stort. Det kan fortfarande bli tal om en ny forskningsfront, men den 

termen är enligt undersökningsresultaten inte helt korrekt i nuläget, eftersom denna 

forskningsansats (ett uttryck som kan passa bättre för närvarande) behöver tid på sig att 

växa fram och ännu mer tid innan den kan bilda grund för ett fungerande system. En 

sista spekulation är att när man lyckats skapa ett praktiskt fungerande system baserat på 

León-manifestet och den forskning som undersökts här så kommer detta system troligen 

att få genomslag främst på högskolebibliotek, och då kanske endast med delad status, 

som ett komplement till någon mer traditionell form av klassifikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
25

 Information om deras kommunikation, daterad maj 2007, finns på hemsidan för León-konferensen: 

http://www.iskoi.org/ilc/leon.htm.  

http://www.iskoi.org/ilc/leon.htm
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