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Abstract The thesis examines the view of reality as expressed in the subject
structure of the web directory Open Directory Project. This is
analyzed in comparison with library classification systems, regarded
as products of the modern library movement. The question is raised
whether the world view of the directory, in contrast to the modern
classification systems, can be seen as an expression of post-
modernity. Postmodernity is then understood as a radical critique of
the modern belief in neutral science and technology as ways of
objectively describing the universe of knowledge.

The theoretical and methodological approach adopted is borrowed
from a poststructuralist reading of Michel Foucault's archeology
and sociologically coloured classification research. The basic
assumption is that reality is constructed by different conceptual
categories that are negotiated in a social process, and that those
categories can be studied in texts considered as archeological
artefacts. 

The author argues that the directory can in part be understood as an
expression of a postmodern epistemology, in that no natural order is
expressed between subjects. On the other hand, the sheer attempt to
arrange knowledge in a precoordinated order can be understood as
an expression of modernity. Additionally, traces of both modernity
and postmodernity can be found in the categories that are created in
the catalogue, which leads to the conclusion that modernity and
postmodernity cannot be understood as radically different
epistemological configurations.

The author ends by opening up for a discussion of the possibility of
general classification in the context of postmodernity and argues
that classificationists should take an active stance in making visible
marginalized domains of knowledge. 

Nyckelord ämneskataloger, kunskapsorganisation, klassifikation, modernitet,
postmodernitet, diskursanalys, arkeologi



Innehållsförteckning

1. INLEDNING............................................................................................ 5

1.1 Utgångspunkter...................................................................................................5

1.2 Syfte och huvudfrågeställning...........................................................................6

1.3 Disposition...........................................................................................................7

2. TEORI OCH METOD..............................................................................8

2.1 Poststrukturalism................................................................................................8

2.2 Den arkeologiska metoden................................................................................ 9

Det arkeologiska projektet.................................................................................... 10

Subjektet och det arkeologiska nätverket.............................................................12

En feministisk kritik............................................................................................... 13

2.3 Formulering och applicering av begrepp....................................................... 14

2.4 Klassifikationsteori........................................................................................... 17

Klassifikation som maktutövning.......................................................................... 17

Klassifikationssystem som gränsobjekt................................................................19

2.5 Sammanfattning................................................................................................ 20

3. MODERNA KLASSIFIKATIONSSYSTEM........................................... 21

3.1 Uppkomst: universalism och standardisering...............................................22

3.2 Avspegling: normer och marginaler............................................................... 26

3.3 Sammanfattning och återkoppling till frågeställningen................................28

4. DET POSTMODERNA......................................................................... 30

4.1 Postmodernism och postmodernitet.............................................................. 30

Kunskap i det postmoderna..................................................................................32

Språk och identitet i det postmoderna.................................................................. 33

Kritik av postmodernismen................................................................................... 35

4.2 Klassifikation i det postmoderna.....................................................................36

4.3 Internet och det postmoderna......................................................................... 37

4.4 Sammanfattning och återkoppling till frågeställningen................................39

5. ANALYS............................................................................................... 41

5.1 Open Directory Project..................................................................................... 41

Beskrivning av den yttre strukturen och analysens genomförande......................42



Toppkategorierna................................................................................................. 43
De första intrycken...................................................................................................................... 44
Arts.............................................................................................................................................. 44
Business.......................................................................................................................................46
Computers................................................................................................................................... 46
Games..........................................................................................................................................47
Health.......................................................................................................................................... 47
Home........................................................................................................................................... 48
Kids and Teens............................................................................................................................ 49
News............................................................................................................................................50
Recreation....................................................................................................................................50
Reference.....................................................................................................................................52
Regional.......................................................................................................................................52
World...........................................................................................................................................53
Science.........................................................................................................................................54
Shopping......................................................................................................................................55
Society......................................................................................................................................... 56
Sports ..........................................................................................................................................58
Adult............................................................................................................................................59

Beskrivningar och riktlinjer....................................................................................61

Sammanfattande analys av kategorierna i ODP.................................................. 63

5.2 Yahoo!................................................................................................................ 65

Kontext och språk................................................................................................. 65

Struktur och innehåll............................................................................................. 66

6. SLUTDISKUSSION.............................................................................. 69

6.1 Vilka objekt skapas i ämneskatalogerna?...................................................... 69

6.2 Vilka strategiska val ger ämneskatalogerna uttryck för?............................. 72

6.3 Språket och rösterna: vem är det som talar i katalogerna?......................... 75

6.4 Är ämneskatalogerna moderna eller postmoderna?..................................... 77

6.5 Metodologisk reflexion..................................................................................... 78

6.6 Vidare forskning................................................................................................ 79

7. SAMMANFATTNING............................................................................80

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING...................................................... 82

Analyserade ämneskataloger...............................................................................82

Litteratur................................................................................................................82

BILAGA: SKÄRMBILDER FRÅN OPEN DIRECTORY PROJECT OCH
YAHOO! DIRECTORY



1. Inledning
”Probably the major element in most people’s ideas of subjects and their
relationships is the unconscious effect of the classification used to arrange
their libraries” (Langridge 1989, s. 4)

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen beskriver man oftast klassifikations-
system utifrån deras funktion att lagra, representera och återvinna information eller
kunskap. Men det går även att studera dessa system ur andra perspektiv: som språkliga
strukturer eller texter som säger något om det sammanhang de har skapats i och, som
citatet från Langridge antyder, som i sin tur bidrar till skapandet av olika bilder av
kunskapens möjliga områden och relationerna mellan dessa. Flera forskare har, med
utgångspunkt i de system som används för bibliografisk klassifikation, pekat på hur
dessa bidrar till att konstruera just den verklighet de avser att organisera. Dessa system
har då placerats exempelvis i kontexten av en modern, idealistisk, dualistisk eller
västerländsk världsbild och forskningen har visat hur olika sociala kontexter kommit till
uttryck i olika klassifikationssystem och lett till att olika kunskapsdomäner marginal-
iserats. 

Det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet saknar dock ännu motsvarande
forskning kring den verklighetsbild som kommer till uttryck i sättet att organisera
informationsresurser på Internet. Delar av tankegodset från de bibliografiska klassifika-
tionssystemen förs vidare i ämneskataloger som Yahoo! och Open Directory Project.
Precis som i exempelvis Dewey Decimal Classification (DDC) eller Klassifikations-
system för svenska bibliotek (SAB-systemet) så ordnar dessa kataloger informations-
resurser ämnesvis i hierarkiska strukturer. Samtidigt existerar dessa i en helt annorlunda
tid och social miljö än den som biblioteksklassifikationen vuxit fram i. Kanske represen-
terar de rentav ett helt annat tänkande kring information, kunskap och verklighet? 

1.1 Utgångspunkter

I den här framställningen har jag satt mig för att analysera ämnesstrukturen i en av de
mest omfattande ämneskatalogerna på Internet, Open Directory Project (ODP), för att
försöka se vilken verklighetsbild denna ger uttryck för.1 Denna katalog skapas och
upprätthålls av ett stort antal frivilliga redaktörer som bevakar olika ämnesområden. Då
vem som helst, i princip, kan anmäla sig som redaktör och bevaka ett intresseområde bör
det finnas utrymme för en mångfald av verkligheter att komma till uttryck, vilket gör den
särskilt intressant att studera. Att katalogen har en öppen licens och att dess riktlinjer är
fritt tillgängliga ökar dessutom förutsättningarna att få en god inblick i hur verkligheten
konstrueras i denna.

Som verktyg för analysen har jag valt Michel Foucaults arkeologiska metod, ett
angreppssätt som utgör en fundamental del av den diskursanalytiska teoribildningen.
Grunden till detta val är att jag förstår klassifikationssystem som språkliga strukturer:

1 Denna struktur avser jag att analysera som om den vore ett klassifikationssystem, se vidare i stycke
2.3.
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deras syfte är att kommunicera kunskap och betydelse mellan människor i en social
kontext, t.ex. mellan Internetanvändare. De kan i denna bemärkelse läsas som texter eller
framställningar, som säger något om den verklighet de avser att representera och
kommunicera. Dessa texter formuleras i ett ständigt pågående samtal, en diskurs, där
olika utsagor om verkligheten förhandlar om det meningsskapande utrymmet och
uttrycker sociala överenskommelser. Som sådana är de aldrig neutrala eller fria från
värderingar utan avspeglar och rekonstruerar olika bilder av sina verkligheter: varje sätt
att dela in världen innebär en koncentration av vissa aspekter på bekostnad av andra.
Genom att namnge och ordna kunskap utövas därmed en form av makt, som innebär att
vissa grupper av kunskap synliggörs, medan andra marginaliseras. Därför är det viktigt
att kritiskt studera de bilder av verkligheten som skapas inom den biblioteks- och
informationsvetenskapliga praktiken. Genom att analysera de kategorier dessa använder
är det möjligt att rekonstruera en bild av verkligheten såsom den uttrycks i ett visst
klassifikationssystem och därigenom öka vår egen medvetenhet om de sociala, kulturella
och historiska omständigheter som präglar vår syn på vad som utgör värdefull och
meningsfull kunskap. Därigenom stärker vi som arbetar med kunskapsorganisation våra
förutsättningar att möta informationsanvändares olika behov, men också att synliggöra
den kunskap som annars förblir osynlig, och att i förlängningen skapa utrymme för
marginaliserade kunskapsdomäner.

Om nu klassifikationssystem inte formuleras i en öppen rymd där alla tankar och världs-
bilder är möjliga, så gäller detsamma även för min egen studie. Ramarna för den utgörs i
vid mening av den biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten och specifikt de
rekommendationer och krav på ämnesval, formalia, disposition och utrymme i tid och
rum som ges för den akademiska magisteruppsatsen vid Bibliotekshögskolan i Borås.
Antagandet att vi alla talar utifrån vår diskursiva kontext gäller naturligtvis även denna
framställning: det är inte möjligt för mig att resa några generella sanningsanspråk; det
finns inget ’nollpunktsområde’, ingen privilegierad plats utifrån vilken jag kan ge en
neutral beskrivning av världen.2 Min berättelse ska snarare läsas som en bland många
möjliga berättelser eller, med Foucaults ord, ”en framställning om framställningar”
(1972, s. 228). Men jag vill redan nu öppna upp för ett synsätt där de diskursiva relat-
ioner och regelbundenheter som styr såväl min uppsats som ämneskatalogernas verklig-
hetsframställning inte endast uppfattas som begränsningar, utan samtidigt den positiva
förutsättningen inom vilken mellanmänsklig kommunikation och diskursiv praktik över-
huvudtaget är möjlig; den rymd inom vilken olika positioner kan intas. 

1.2 Syfte och huvudfrågeställning

Syftet med den här framställningen är att med hjälp av Foucaults arkeologiska metod
bidra till beskrivningen av den diskursiva formation som på Internet söker organisera

2 Därmed placerar jag mig inom det Börjesson (2003, s. 179-183) kallar en ’reflexiv’ diskursanalys
snarare än en kritisk sådan, då den senare genom sitt krav på ett kritiskt medvetande i sin tur upprättar
nya sanningskriterier istället för de kriterier de söker omkullkasta. Det innebär emellertid inte att mitt
ärende saknar en kritisk ambition, utan snarare att denna också innefattar en kontinuerlig kritisk reflex-
ion kring mina egna motiv och förförståelser. Jfr. även Trosow (2001) för en kritik av neutralitets-
anspråk inom biblioteks- och informationsvetenskapen och Scheurich (1997, s. 80-93) för en kritisk
diskussion kring sanningsanspråk och validitet utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv.
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webbresurser ämnesvis,3 för att på så sätt bidra till en ökad förståelse av de sociala förut-
sättningar som utgör deras kontext och meningssammanhang. Denna diskursiva format-
ion får i uppsatsen huvudsakligen representeras av ämneskatalogen Open Directory
Project. För att placera katalogen inom ramen för denna kommer jag även att göra en
jämförelse med ämnesstrukturen i Yahoo!s ämneskatalog. För att vidare placera min
studie inom ramen av ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang är det
också min avsikt att sätta denna diskursiva formation i relation till den formation som
utgörs av de klassifikationssystem som har sitt ursprung i den moderna biblioteks-
rörelsen. 

För att möta ovanstående syfte har jag initialt formulerat följande huvudfrågeställning:

Vilken bild av verkligheten är det som uppträder i Open Directory Projects
ämnesstruktur?

Med ’verklighet’ förstår jag i det här sammanhanget den mängd socialt konstruerade och
historiskt kontingenta kategorier som styr hur vi tolkar och förstår vår omvärld (jfr.
Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 11f). Ett generellt klassifikationssystem, som
ämnesstrukturen i en ämneskatalog kan förstås utgöra, är genom sin ambition att ge
tillgång till olika kunskapsområden ett lämpligt objekt för att studera sådana kategorier.
Beroende på vilka kategorier som används och hur de sätts i relation till varandra skapas
en berättelse om eller en bild av verkligheten. Hur denna ser ut kommer jag att söka
besvara på två plan: dels på ett strukturellt plan, dvs. genom att studera hur olika
kategorier sätts i relation till varandra; och dels på ett innehållsligt plan, dvs. genom att
beskriva de kunskapsobjekt som skapas därigenom. För det ändamålet kommer jag att ta
vara på vissa teman som växer fram i de teorier och den forskning som redovisas i de
följande tre kapitlen. Huvudfrågeställningen kommer på så sätt att utvecklas efterhand
som berättelsen rör sig framåt och presenteras i sin helhet först i anslutning till slut-
diskussionen, där den, i resonerande form, får ett slags svar. 

1.3 Disposition

Närmast kommer jag i kapitel 2 att redogöra för de teoretiska och metodologiska
utgångspunkterna för studiens genomförande. Där introduceras de begrepp och den
teoretiska förståelse som utgör analysens verktyg. Kapitel 3 ägnas åt angränsande
forskning om moderna bibliografiska klassifikationssystem och i kapitel 4 redogör jag
för begreppet postmodernitet som en möjlig tolkningsram för ämneskatalogerna och
deras sociala miljö. Dessa båda kapitel avslutas med kortare sammanfattningar av
huvuddragen i dem och en fördjupad förståelse av dessa, samt förtydliganden av
frågeställningen. Då delar av texten säkert kan uppfattas som väl omfattande manas den
otåliga läsaren (med risk att förlora delar av sammanhanget) att koncentrera sin
uppmärksamhet till dessa. Det femte och allra mest omfattande kapitlet utgörs huvud-
sakligen av själva analysen av ämnesstrukturen i Open Directory Project, vilken mynnar
ut i en slutdiskussion i uppsatsens sjätte kapitel. Sist följer en kort sammanfattning av
hela uppsatsen i kapitel 7. 

3 Här gör jag alltså redan på förhand ett antagande om en diskursiv formation. Jag återkommer till detta
i stycke 2.3.
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2. Teori och metod
”Exploring the limits of an assumption involves exploring its application.
From a poststructuralist perspective, any concept is defined by what it is not;
any class or structure includes what it does not include” (Olson 1994, s. 7).

Den arkeologiska metod jag valt som redskap för den här studien är i lika hög grad som
en metod, en ansats till att förklara hur diskurser, mening, kunskap och makt kan förstås i
vidare mening: teori och metod går inte att skilja åt.4 Jag menar därför, med Winther
Jørgensen & Phillips, att arkeologin, som en del av den diskursanalytiska teoribildning-
en, bäst förstås som ”en teoretisk och metodisk helhet” (2000, s. 10) som innehåller såväl
filosofiska premisser som teoretiska modeller och metodologiska riktlinjer. På det sättet
kommer den också att beskrivas här, med utgångspunkt i en beskrivning av de post-
strukturalistiska tankegångar som ligger till grund för min läsning av Foucault. Efter att
sedan ha redogjort för själva arkeologin och för de begreppsliga verktyg jag kommer att
använda mig av i analysen kommer jag därefter att koppla detta till några angränsande
klassifikationsteoretiska ansatser från det biblioteks- och informationsvetenskapliga
fältet.

2.1 Poststrukturalism

För att sätta Foucaults tänkande i ett sammanhang är det lämpligt att kliva ett steg till-
baka, till strukturalismen såsom den formulerats främst av Ferdinand Saussure. Denne
menade att relationen mellan uttrycket, eller det betecknande (”signifiant”), och inne-
hållet, eller det betecknade (”signifié”),5 är godtycklig och vilar på historiska och sociala
konventioner. Tillsammans utgör uttryck och innehåll ett tecken, som på grund av sin
sociala godtycklighet endast kan få sitt värde genom ’inre’ relationer till andra språkliga
tecken, dvs. det enskilda tecknet bildas genom det som skiljer det från andra tecken.
Därigenom kan  språket definieras som ett slutet system (”langue”), till skillnad från den
faktiska språkanvändningen (”parole”). Dessa står dock i ett dialektiskt förhållande till
varandra då språkanvändningen är beroende av systemet och systemet endast kommer till
uttryck genom dess användning. (Grøn 1987a, s. 370ff) 

Medan strukturalismen utgår från antagandet att tecknen är stabila över tiden, så menar
poststrukturalisterna att dessa betydelsestrukturer är öppna och föränderliga. (Grøn
1987b, s. 390; Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 18). Jacques Derrida, som är en av
de främsta företrädarna för denna inriktning, låter sin filosofi bli en uppgörelse med den
metafysiska6 tradition som han menar dominerat det västerländska tänkandet sedan

4 Foucault manar dock till försiktighet i tolkningen av hans arkeologiska metod och skriver att ”som [...]
synes, utvecklar jag inte här en teori i ordets strikta och starka mening” utan ”ett sammanhängande
område för beskrivning, [...] möjligheten till en modell” (1972, s. 130; 131).

5 Notera att ’innehåll’ här inte syftar på ting, utan på begrepp, dvs. vår förståelse av olika företeelser
eller ting. Det säger alltså ingenting om relationen till en sanning eller ’yttre’ verklighet.

6 Metafysik ska här förstås främst som ett kunskapsteoretiskt förhållningssätt som innebär ”ett teoretiskt
betraktande som söker ordning och regelbundenhet bakom den föränderliga, flyktiga verkligheten och
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Platon, en uppgörelse som enligt Grøn (1987b) ligger till grund för såväl de poststruktur-
alistiska som de postmoderna filosofiska angreppssätten. Genom en dekonstruktion av
denna tradition visar Derrida att strukturalismen bygger på antagandet att det i strukturen
finns ett centrum eller princip utifrån vilket dess delar får sin plats. Mot det ställer han
idén om en öppen struktur, utan någon strukturerande princip, där betydelser endast kan
skapas genom att ingå i en struktur av betydelseskillnader, dvs. i relation till andra
betydelser. Konsekvensen av det blir att det ’andra’ alltid är närvarande i det ’samma’.
Den grundläggande principen för poststrukturalismen blir därför skillnad. (Ibid, s. 387-
393) 

2.2 Den arkeologiska metoden7

Även Foucault intresserar sig för det ’andra’, det som genom diskursens avgränsningar
hålls utanför och därmed ’utdefinieras’. I den här uppsatsen kommer jag alltså att studera
ämnesstrukturen i Open Directory Project utifrån detta spel med skillnader. För att place-
ra denna i ett sammanhang kommer jag att studera den inom ramen för dess diskursiva
kontext, vilken i vidare mening utgörs av Internet. Det finns många inriktningar inom det
som kallas ’diskursanalys’ eller ’diskursteori’,8 men vilken man än väljer så är det svårt
att komma förbi Michel Foucault9. Bergström & Boréus (2000, s. 225-233) beskriver två
huvudgrenar inom den samhällsvetenskapliga diskursanalysen, en fransk och en anglo-
saxisk. Den förra tar sin utgångspunkt hos Foucault, medan den senare har sina främsta
företrädare i Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Medan den franska grenen lägger
tonvikten på ”det sammanhållna och gemensamma i diskursen” (Ibid, s. 226) och hur
denna förändras över tiden, så söker den engelska skolan i högre utsträckning motsätt-
ningar och betonar kampen om meningsskapande. Laclau och Mouffes diskursteori har
inom biblioteks- och informationsvetenskapen använts i studier som analyserar den
diskursiva kampen om meningsskapande i offentliga politiska eller vetenskapliga
dokument, debatterande och beskrivande texter, och den har i det sammanhanget visat
sig vara användbar för att identifiera motstridiga diskurser i dessa.10 De texter jag avser
att studera skiljer sig dock från dessa i bemärkelsen att det inte är texter som (medvetet)

som därigenom syftar till ett behärskande av den” (Grøn 1987b, s. 387).

7 Arkeologi handlar i det här sammanhanget om att, metaforiskt, ’gräva fram’ de språkliga och sociala
artefakter som ämneskatalogerna utgör och genom dessa försöka få en bild av det samhälle och den tid
i vilka de kommit till.

8 Flera skribenter (Alvesson & Kärreman 2000, s. 1127-1129; Börjesson 2003, s. 179ff; Winther
Jørgensen & Phillips 2000, s. 7) pekar på den skiftande användningen av begreppet ’diskurs’, ett
begrepp som ibland används för att beskriva hur man pratar eller skriver om något i största allmänhet.
Genom att s.a.s. gå tillbaka till ’källan’ vill jag försöka undvika detta.

9 Michel Foucault (1926-1984) började efter studier vid Sorbonne sin forskning vid Maison de France i
Uppsala (1955-58), blev professor i filosofi i Clermond-Ferrand 1960 och i idéhistoria vid Collège de
France 1970. (Filosofilexikonet 1988; Hannabuss 1996, s. 89)

10 Några exempel på magisteruppsatser med denna inriktning vid Bibliotekshögskolan i Borås är Sjölin
(2002), Hedemark & Hedman (2002) och Olausson (2004). Karlsson (2003) och Sundell & Sundell
(2004) är två uppsatser som istället använder sig av Foucaults arkeologiska och genealogiska metod
och därigenom skapar en tydligare koppling mellan diskurserna och deras historiska och sociala
kontexter.
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driver en viss förståelse av ett ämne eller ett sammanhang. Vidare har jag redan från
början styrt mitt sökande mot en övergripande diskurs. Jag är snarare intresserad av de
gemensamma förutsättningarna för olika formuleringar av verkligheten än att beskriva
kampen mellan dessa inom den diskursiva formation jag avser att studera. Därför ser jag
för mitt projekt större potential i Foucaults angreppssätt. Foucault är inte ointresserad av
olikheter och diskontinuiteter i diskursen, men hans analys syftar alltid till att finna de
gemensamma underliggande strukturerna (1972, kap. IV:III; IV:V). Ett ’extra’ syfte med
den här studien blir därmed att pröva huruvida Foucaults arkeologiska metod, såsom jag
tolkar den, är användbar för denna typ av analyser.11

Foucaults tänkande delas ofta in i en ’tidig’ arkeologisk och en ’senare’ genealogisk fas,
medan andra menar att den genealogiska metoden snarare bör uppfattas som en utökning
av den arkeologiska metoden, där analysen av förhållandet mellan kunskap och makt
fördjupas (Hannabuss 1996, s. 90). Alvesson & Kärreman (2000, s. 1128) beskriver
skillnaden som att arkeologin söker identifiera de historiskt betingade regler som styr
olika diskurser, medan genealogin fördjupar analysen av de maktförhållanden som
formar den diskursiva praktiken. Min analys begränsar sig till den arkeologiska metoden,
såsom den kommer till uttryck i två av Foucaults tidiga verk: The order of things (2002)
och Vetandets arkeologi (1972).12 Valet av den arkeologiska metoden innebär att jag i
första hand söker beskriva det diskursiva sammanhang som ämneskatalogerna ingår i och
lämnar frågan om maktstrukturer relativt öppen. Motivationen till det är inte att jag
betraktar förekomsten av sådana som ovidkommande, eller som att det inte finns några
sådana strukturer, utan enbart att det ligger bortom de ambitioner jag upplever som
rimliga för min studie. The order of things (2002) utgör en arkeologisk analys av human-
vetenskapernas framväxt och historia från renässansen till modern tid och kan både som
exempel på Foucaults metod och i sitt innehåll bidra till förståelsen av ämneskatalogers
och klassifikationssystems diskursiva sammanhang. Vetandets arkeologi (1972) är i sin
tur en systematisk beskrivning av den begreppsliga och metodologiska apparat som
Foucault tillämpat i den tidigare undersökningen. Denna skapar också öppningar för
arkeologisk forskning utanför de vetenskapliga diskurserna (1972, s. 214ff), som var
Foucaults huvudsakliga forskningsobjekt. 

Det arkeologiska projektet

Den arkeologiska metoden syftar till att frilägga och beskriva de regler som styr vad som
är möjligt att säga inom ramen för olika diskursiva formationer, eller med andra ord att
gräva fram ”det underliggande struktursammanhang som gör att något och inget annat
kan tänkas inom en given epok eller en given kultur” (Grøn 1987a, s. 374). Dessa struk-
turer ’stelnar’ till artefakter i form av texter vilka det är arkeologins uppgift att beskriva.
Centralt för analysen är de ’diskontinuiteter’ som gör att ett nytt sätt att tänka plötsligt
blir möjligt och ett annat omöjligt. De regelbundenheter som blottläggs av analysen
kallar Foucault därför ’positiviteter’, diskursiva enheter som utgör en positiv bas för

11 Jag är dock inte ensam om att använda mig av Foucaults texter för att hitta ett teoretiskt perspektiv för
att tala om kunskapsklassifikation (se t.ex. Jacob 2001; Bowker & Star 1999). Foucault (2002, s. 144-
150) öppnar också själv upp för sådana studier då han i sin beskrivning av humanvetenskapernas
historia bland annat innefattar Linnés botaniska klassifikationssystem (jfr. Jacob 1994).

12 Originalets titlar är Les mots et les choses (1966) och L’archeologie du savoir (1969). 
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kunskap. När en sådan formation omfattar en hel epok kallar han det för ett ’episteme’,
t.ex. det moderna. (Foucault 2002, s. xvi-xxvi) 

För att en sådan beskrivning ska vara möjlig menar han att vi, åtminstone för stunden,
måste lägga åt sidan ett antal ’förutfattade kontinuiteter’: begrepp som ’tradition’,
’inflytande’, ’utveckling’, ’mentalitet’ och ’anda’; ”alla de dunkla former och krafter,
genom vilka man tar för vana att binda samman människors olika framställningar”
(Foucault 1972, s. 28). Istället utlämnas vi åt själva ’framställningen’, åt de diskursiva
händelserna och åt uppgiften

“att uppfånga utsagan som den tunna enskilda händelse den utgör; att avgöra
villkoren för dess existens, fastslå dess gränser så exakt som möjligt, upprätta de
korrelationer den kan ha med andra utsagor som kan knytas samman med den och
visa vilka andra former av utsagor den utesluter. Man söker inte under det påtagliga
yttrandet efter en annan framställnings halvt hörbara prat; man måste visa varför
utsagan inte kunde vara annorlunda än den är, på vad sätt den utesluter alla andra, hur
den bland de andra och i förhållande till dem intar en plats som ingen annan kunde
inta” (Ibid, s. 35).

Vårt projekt är alltså ett friläggande av själva diskursen, att i diskursens artefakter och
utifrån diskursens egna villkor frambringa en förståelse av den historiska och sociala
kontext som dessa uttrycker. Diskursen förstås då som den mängd utsagor eller framställ-
ningar som är beroende av samma regelverk, dvs. samma diskursiva formation. Till vårt
förfogande ställer Foucault en arsenal av begrepp. Han menar att det finns fyra grund-
läggande element genom vilka de diskursiva regelbundenheterna kan beskrivas:

1. Objekten är det som framställningen säger någonting om, det som blir till i framställ-
ningen. Frågorna Foucault menar att vi bör ställa till dessa är: hur formas objekten?
Vilka är deras emergensytor? Vem eller vilka är det som formar dem? Vilka system
används för att särskilja olika typer av objekt? Och framförallt: vilka är relationerna
mellan dessa faktorer? (Ibid, kap II:III)

2. Utsagorna är framställningens atomer: de existensfunktioner som tillåter teckenmäng-
der att sättas i relation till olika objekt. Till dessa kan vi ställa frågor som: vilka regler
gör att vissa utsagor blir möjliga? Vilka funktioner gör det möjligt att tala om ett
objekt på ett bestämt sett? Vem talar? Var görs framställningen? Vilken är talarens
roll i förhållande till objektet? Och återigen: vilka är relationerna mellan dessa
faktorer? (Ibid, kap II:IV)

3. Begreppen förstår jag som de benämningar som ges åt framställningens olika objekt.
Dessa utfrågas i den arkeologiska analysen genom att fastställa begreppens ordning i
berättelsen och på vilka villkor de existerar sida vid sida. (Ibid, kap II:V)

4. Strategierna slutligen, beskrivs av Foucault som “systematiskt olika sätt att disponera
framställningsobjekt [och] utsägningsformer” (Ibid, s. 80), t.ex. olika begreppsorgan-
isationer, olika sätt som utsagorna ställs samman i grundläggande teman eller teorier;
de grundläggande valmöjligheter som ges inom ramen för en diskursiv formation. För
att fastställa deras ramar bör vi fråga efter 'framställningens diffraktionspunkter'
(oförenlighetspunkter: vilka element kan inte uppträda tillsammans utan motsägelse?;
ekvivalenspunkter: vilka är de oförenliga delarnas gemensamma villkor?). Vi bör
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också ställa oss frågan vilka roller framställningen spelar i relation till omgivande
framställningar och i den icke-diskursiva praktiken. (Foucault 1972, kap II:VI)

Det centrala för analysen är alltså själva bildningsreglerna för objekten, utsagorna,
begreppen och strategierna, det som förenar dem och gör dem till en diskursiv enhet.
Foucault definierar bildningsreglerna som ”de villkor som beståndsdelarna i en dylik
fördelning […] är underkastade” (Ibid, s. 46). Det är inte fråga om några universella
regler, utan just de som är specifika för en bestämd diskurs. Genom att identifiera dessa,
menar Foucault, blir ”en ren beskrivning av de diskursiva händelserna” möjlig. (Ibid, s.
34). 

Subjektet och det arkeologiska nätverket

Hur olika objekt konstrueras bestämmer också vilka relationer som olika subjekt kan inta
i relation till dessa, dvs. diskursen skapar olika subjektspositioner. Här ingår t.ex. frågor
om vem som har rätt att tala, vem som tilltalas och i vilka egenskaper eller roller. Den
verklighet som skapas är ett resultat av social förhandling, men begränsar samtidigt det
sociala fält inom vilket olika aktörer kan tala och handla. 

Hur ska då relationen mellan texten, dess kontext och de talande subjekten förstås?
Antagandet att klassifikationssystem är diskursivt formade innebär att de å ena sidan
förstås som konstruerade av de sociala och textuella miljöer de uppstått i, och å andra
sidan som bidragande till att omskapa och återskapa dessa sammanhang. Det innebär att
klassifikationssystem som framställningar i en diskurs är såväl konstruerade som konst-
ruerande. Makten att formulera verkligheten ligger inte hos en person eller institution
utan i relationerna mellan dessa, mellan texterna som talar genom dem. Det är lockande
att tänka på ’kulturen’ som det grundläggande mönstret, det som exempelvis reglerar
konstruktionen av olika klassifikationssystem, vilka i sin tur konstruerar sina användares
världsbilder: en rörelse i ena riktningen enbart, där kulturen står för någonting fast och
beständigt. Men jag skulle hellre vilja låna en bild från James Scheurich13 (1997, s.
162f): han beskriver, utifrån en poststrukturalistisk förståelse av Foucaults arkeologi,
kulturer (eller samhällen, eller civilisationer) som komplexa tredimensionella nätverk av
kategorier i ständig rörelse, där de djupaste kategorierna är de mest ’sega’ eller orörliga.
Närhelst en kategori används, dvs. en tråd sätts i rörelse, aktiveras hela systemet, efter-
som alla kategorier i högre eller lägre grad är beroende av varandra. Det är en talande
bild, eftersom det vi kallar kultur – de djupast liggande, trögaste kategorierna – inte skiljs
ut som något oföränderligt till skillnad från dess lättflyktiga uttryck, utan hela systemet
av betydelser ses i högre eller lägre grad som föränderligt. 

Scheurich menar att det grundläggande problemet med den dominerande vetenskaps-
traditionen är det grundläggande humanistiska antagandet att människan och hennes
tanke är helt unika kategorier. Han menar istället att subjektiviteten är djupt kontextuell,
eller arkeologisk, nergrävd i den kulturella gyttjan. Subjektet formas genom olika arkeo-
logier på olika plan, och i olika situationer sätts olika mönster och regelbundenheter i

13 James Scheurich har forskat kring frågor om rasism och klass i amerikanskt skolväsende och inom
policystudier, och han har i det sammanhanget utarbetat en egen förståelse av Foucaults arkeologiska
metod (Scheurich 1997).
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spel och diskursiva handlingar14 fungerar som  iscensättanden av dessa arkeologiska
nätverk. Subjektiviteten är endast en av knutarna i nätverket och olika kulturer produc-
erar olika ’själv’: ”When I think, the ’I’ that thinks is that which I have learned to have as
an ’I’ in my particular culture” (Scheurich 1997, s. 165). Istället för att tänka att det är
olika individer som tänker måste vi i så fall tänka att det är kulturen, den sociala kontex-
ten, som tänker genom individerna. Därför är inte de enskilda subjekten i fokus för de
arkeologiska metoden, utan de sociala sammanhang som texter formuleras inom utgörs,
inom ramen för denna förståelse, främst av andra texter. Det arkeologiska perspektivet
innebär då att det inte är författaren som talar genom ’sin’ text utan diskursen, eller på ett
djupare plan: arkeologin, som talar genom författaren. (Ibid, s. 159-181) 

När det gäller ämneskataloger utgör Internet den vidare kontext som dessa formuleras
inom, och som deras funktion är att underlätta kommunikationen inom. Denna kontext
utgörs huvudsakligen av texter, dvs. större delen av kommunikationen sker via texter.
Precis som vad gäller andra sociala kontexter utgör Internet en del av ett komplext nät-
verk av diskursiva relationer och formationer. Det är å ena sidan ett forum för mänsklig
interaktion och kommunikation och i den bemärkelsen en social, kommunikativ miljö
och ett medium i sig, men å andra sidan utgör det en av många sociala miljöer som
människor använder för interaktion och kommunikation med varandra. Ämneskataloger
refererar vidare dels till objekt som är lika de som återfinns i samhället i övrigt – ämnes-
innehåll som i hög grad tangerar det som skrivs t.ex. i böcker och tidningar – och dels
praktiker och resurser som möjliggörs av den särskilda sociala och teknologiska miljö
som Internet utgör. Den verklighet som beskrivs och kategoriseras i ämneskatalogerna är
alltså dels denna specifika sociala miljö och dels det större sociala och kulturella
sammanhang som denna är en del av.

En feministisk kritik

Den här framställningen förlitar sig, som synes, i hög grad på Foucaults arkeologiska
tänkande. Innan jag går vidare till ett resonemang kring min tillämpning av begreppen i
denna metod är det på sin plats att också släppa in ett kritiskt perspektiv. Foucault har
fått kritik bl.a. från feministiskt håll för att inte ha skapat en maktteori som tillräckligt
tydligt speglar de förtrycktas perspektiv och för att själv ha en manlig, västerländsk
utgångspunkt.15 En av dessa kritiker är Nancy Hartsock (1990), som utifrån en metafor
om kolonisatörer och koloniserade menar att Foucaults maktteori osynliggör systematis-
ka maktrelationer där bl.a. kvinnor marginaliseras. Metaforen tydliggör hur grupper som
marginaliseras i västerländskt tänkande ges en position som liknar den som de kolonise-
rade har i relation till sina kolonisatörer (vita män från den eurocentriska, styrande
klassen). Kännetecknande är att de koloniserade alltid beskrivs negativt, som de ’Andra’,
utifrån det som kolonisatörerna inte är. Det leder till att deras mänsklighet blir grumlig,

14 I diskursanalytisk teori görs ingen principiell skillnad på tal och text, och inte heller mellan text och
handling.

15 Edward Said (1988, s. 9f) pekar i en kort minnesartikel på  ett sådant perspektiv som den mest
anmärkningsvärda bristen i Foucaults verk, då all hans empiri utgår från franska förhållanden. Även
Olson (1999, s. 94f) noterar att Foucault endast ägnar sin uppmärksamhet åt klassifikation i den
dominerande kulturen och menar att han därigenom aldrig utmanar de grunder som det västerländska
klassifikationstänkandet bygger på. 
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inte minst som kolonisatörerna ser sig själva som de upplysta, rationella subjekten.
Konsekvensen blir att de Andra ges ”’the mark of plural’” (Hartsock 1990, s. 161), dvs.
de uppfattas som delar av ett kaotiskt och anonymt kollektiv. (Ibid, s. 161f) 

Hartsock menar att det visserligen är skillnad på kolonisatören som bejakar sin position
och den som vägrar, men att kolonisatören ändå aldrig kan bli en del av de koloniserade
och helt ta deras perspektiv. Denna ambivalenta ställning leder då till en brist på säkerhet
och makt som hon menar kännetecknar Foucaults teori. Medan han vägrar all totaliseran-
de diskurs och aktivt ställer sig på de svagas sida, så skriver han fortfarande utifrån det
dominerande perspektivet. Framförallt, skriver Hartsock, blir systematiskt ojämlika
maktrelationer osynliga i Foucaults berättelse om makt, eftersom människor alltid
beskrivs både som offer för och utövare av makt. Eftersom han menar att makten finns
’mellan’ människor blir det svårt att lokalisera dominansen. (Hartsock 1990, s. 164-170) 

Även om jag valt att använda den del av Foucaults teori som s.a.s. föregår maktanalysen,
och det alltså kan tyckas irrelevant att dryfta denna kritik, tycker jag att den är viktig, inte
minst som jag kommer att beröra denna typ av kritik när jag refererar den angränsande
forskningen kring klassifikationssystem. Det är viktigt att vara medveten om att jag, med
Hartsocks ord, aldrig kan ta de koloniserades perspektiv. Det jag, och den västerländska,
rationalistiska vetenskapen, kan göra är däremot att ta avstånd från alla maktanspråk
genom att inte hävda vår ’vetenskaplighet’ eller ’objektivitet’; genom att frånsäga oss allt
tolkningsföreträde. Det menar jag att Foucaults arkeologiska metod ger utrymme för.

2.3 Formulering och applicering av begrepp

Jag börjar nu närma mig en möjlig förståelse av Foucaults tänkande och begreppsvärlden
i Vetandets arkeologi. För att kunna tillämpa denna på studiet av ämnesstrukturen i
ämneskataloger på Internet ska jag försöka att ytterligare något avgränsa min framställ-
ning av de begrepp som introducerats. Det är frestande att tala om operationalisering,
men jag tror att det är en term som för tanken för långt. Börjesson (2003, s. 16) skriver:
”Begreppsutredandets praktik är ett uttryck för visionen om ett renare språk, ett språk
som är förutsägbart, entydigt och verklighetsvisande”, en vision som jag uppfattar som
överspelad. Snarare än att söka fastslå någon exakt korrespondens mellan termer och det
som de avser att representera handlar det för mig om att närma mig ett sätt att förstå och
använda vissa begrepp i den aktuella kontexten: att utforma ”verktyg som ger världen
mening” (Ibid, s. 170), vilket är en nödvändighet för att kunna se och säga något
överhuvudtaget. 

Utsagorna har jag beskrivit ovan som existensfunktioner som tillåter språkliga prestat-
ioner att sättas i relation till olika objekt. Dessa är centrala i den arkeologiska metoden.
Analysens syfte är att upplösa de språkliga prestationerna, genom att ”särskilja de termer
som flätas samman [...] och anteckna de olika regelbundenheter de är underkastade”
(Foucault 1972, s. 123) på den arkeologiska beskrivningens nivå; för att s.a.s. komma åt
’det som sägs i det som sägs’. De objekt som skapas och återskapas i diskursen är de
kunskapskategorier som blir till då grupper av hemsidor förs samman, eller överfört de
ämnen kategorierna representerar. Genom att vissa resurser förs samman och tillskrivs
gemensamma egenskaper, medan andra skiljs åt, dvs. genom att olika typer av relationer
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skapas mellan olika kategorier, skapas objekt om vilka vi kan ha kunskap. Dessa rela-
tioner framställer objekten i positiv bemärkelse genom hur olika kategorier över- och
underordnas varandra och alltså ger varandra innehåll, men även i negativ bemärkelse
genom det sätt på vilket de avskiljs från andra (sidoordnade) kategorier. Objekten skapas
alltså både i och mellan kategorierna. Nära förbundna med objekten är begreppen, dvs.
det sätt på vilket dessa omnämns. I en poststrukturalistisk analys av ämnesstrukturen i en
ämneskatalog blir denna distinktion nästintill omöjlig att göra eftersom det enda vi har
att göra med är just ord. Begreppen är s.a.s. de namngivna objekten.

Dessa olika analytiska begrepp antas i Vetandets arkeologi följa på varandra enligt vissa
principer. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att om vissa typer av begrepp används
på en viss nivå så får det konsekvenser också för vilka begrepp som kan användas på
övriga nivåer, men det återstår för analysen att undersöka. Strategier, slutligen, är den
övergripande strukturen: hur de olika elementen i en ämneskatalog organiseras på ett
strukturellt plan. Detta bestämmer hur olika objekt, utsagor och begrepp kan sättas i
relation till varandra: vilken typ av relationer som tillåts, hur kategorierna indelas etc. 

Slutligen måste själva diskursen16 avgränsas och definieras. Detta utgör ett centralt
problemområde inom den diskursanalytiska teoribildningen (se t.ex. Alvesson &
Kärreman 2000; Börjesson 2003, s. 170-178). Börjesson betonar att diskursen är ”en av
forskaren inringad och analyserad samtalsordning i linje med någon typ av perspektiv”
(Börjesson 2003, s. 185), dvs. även diskursen är en konstruktion. Alvesson & Kärreman
(2000) har skapat en modell med två axlar för att beskriva det fält inom vilket diskurser
kan avgränsas. Den första axeln handlar om relationen mellan diskurs och mening och
går från ”discourse determination” (diskursen föregår och innesluter kulturellt menings-
skapande) till ”discourse autonomy” (diskursen studeras främst på textnivån, löst kopplat
till meningsnivån). Den andra axeln handlar om diskursens formativa roll och löper från
”close-range interest” (diskursen förstås främst som lokal och kontextberoende) till
”long-range interest” (analysen strävar efter att greppa övergripande sätt att strukturera
världen). (Ibid, s. 1129-1135) På den första axeln ligger den läsning jag gjort av Foucault
någonstans i mitten: jag uppfattar diskursen som det som sätter ramarna för vår förståelse
av världen, men inte som dess grundläggande princip. Längs den andra axeln avser jag
att försiktigt röra mig från det lokala mot ett något större historiskt sammanhang. Dvs.
med utgångspunkt i den lokala sociala kontext som ämneskatalogerna på Internet utgör
vill jag söka prova om det är rimligt och möjligt att koppla analysen till bredare samhäll-
eliga tankeströmningar.

Men hur ska då denna diskurs avgränsas? Foucault menar att vi som ”en första
approximation [...] måste utgå från ett område som analysen sedan får omstörta och
omorganisera om så behövs [...] ett område där dessa relationer förefaller vara talrika,
tätt förekommande och relativt lätta att beskriva” (1972, s. 37). Det tycks finnas en enhet
av det som på engelska brukar kallas ”directories” på Internet, som har vissa gemensam-
ma drag, å ena sidan strukturellt (det är hierarkiska strukturer av bredare och smalare
ämnesindelningar) och å andra sidan innehållsligt (de hänför sig till samma dokument-

16 För den som, trots mina förbehåll, inte kan hålla sig från att fastslå definitioner kan vi låna den följan-
de från Vår tids filosofi: en diskurs är en ”regelstyrd praxis som frambringar en kedja av sammanhäng-
ande utsagor” (Grøn 1987a, s. 374). Det nätverk av relationer som reglerar en viss diskurs kallar
Foucault för en diskursiv formation.
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mängd, dvs. de elektroniska resurser som finns tillgängliga via Internet). Bland dessa är
det de mest generella – de som har som mål att täcka in alla de olika kunskapsområden
och sociala kontexter som utgör Internet – som utgör fokus för mitt intresse, eftersom det
är i dessa som olika betydelsegemenskaper måste sättas i relation till varandra. Först då
kan vi börja tala om en verklighetsbild som söker omfatta alla uttryck för mänskligt
meningsskapande. Dessa ämneskataloger får alltså utgöra min preliminära avgränsning
av den diskurs jag vill undersöka. Eller annorlunda formulerat: den diskursiva formation
som står i fokus för den här studien utgörs av den underliggande struktur som gett upp-
hov till den mängd av generella ämneskataloger som i återvinningssyfte strävar efter att
organisera material på Internet ämnesvis i hierarkiska strukturer. 

Varje enskild ämneskatalog utgör i sin tur en framställning, dvs. en mängd språkliga
prestationer eller formuleringshandlingar vars ramar definieras av detta formations-
system (Foucault 1972, s. 133). För att kunna knyta min uppsats till annan forskning
inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet väljer jag att tala om ämnes-
strukturen i dessa framställningar som ’klassifikationssystem’. Det är dock inte
oproblematiskt. Enligt Bowker & Star (1999, s. 10f) kan ett klassifikationssystem
definieras som ”a spatial, temporal, or spatio-temporal segmentation of the world” som,
idealt, 1) bygger på konsekventa indelningsprinciper,  2) består av ömsesidigt uteslutande
kategorier, och 3) är komplett i bemärkelsen att det täcker in allting i det område den
avser att beskriva. Jacob (1994, s. 102ff) lägger till att ett formellt klassifikationssystem
bör ha en hierarkisk struktur. Hon skiljer formell klassifikation från kategorisering, som
hon beskriver som en kognitiv, flexibel och kreativ process för att skapa ordning och
struktur i tillvaron. De ämneskataloger jag är intresserad av är inte klassificerade i denna
strikta bemärkelse, utan de ämnesstrukturer de bygger på är snarare system av kategorier
i Jacobs mening. Detta gäller emellertid i viss mån även de bibliografiska system som
inom biblioteks- och informationsvetenskapen enligt en väl etablerad tradition benämns
just ’klassifikationssystem’. Därför använder jag begreppet ’klassifikationssystem’ för
såväl moderna bibliografiska klassifikationssystem som ämnesstrukturen i ämneskata-
loger på Internet, vilket möjliggör etablerandet av en grundläggande likhet som i sin tur
gör det möjligt att sätta min studie i relation till tidigare forskning kring bibliografiska
klassifikationssystem.17 Det som vidare är gemensamt för dessa båda typer av klassifika-
tionssystem är att de klassificerar kunskap, eller resurser genom vilka kunskap förmed-
las. Kunskapsbegreppet bör då inte förstås i strikt eller realistisk bemärkelse, utan snarare
i termer av mening. En kunskaps-domän blir då närmast att förstå som en betydelse-
gemenskap, ett sammanhang som delar en viss förståelse av (delar av) verkligheten. I den
bemärkelsen görs ingen skillnad mellan t.ex. andlig, vetenskaplig eller praktisk kunskap;
alla fyller de olika sociala funktioner i olika sociala kontexter, vilka i sin tur förstås som
omfattande alla de historiska, kulturella och lokala sociala omständigheter som utgör
människors och texters livsutrymme. 

17 Ett undantag är att ämneskatalogerna inte använder koder för att representera olika ämnen: det är inte
nödvändigt då användaren förflyttar sig i systemet och når de informationsresurser hon önskar via
hyperlänkar. Notera även att ODP själva, i sin riktlinjer, talar om sin ämnesstruktur i termer av ett
klassifikationssystem (http://dmoz.org/guidelines/subcategories.html [2004-08-16]).
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2.4 Klassifikationsteori

Det finns många teoretiska och praktiska perspektiv inom det biblioteks- och informa-
tionsvetenskapliga fältet på vad klassifikation är och bör vara. Bernd Frohmann18 nämner
tre centrala angreppssätt: 1) ett vetenskapligt realistiskt: enligt detta synsätt är det
centrala för klassifikationssystemen att återspegla strukturer i den ’verkliga’ världen,
såsom vi känner den genom vetenskaperna; 2) ett kognitivt: enligt detta synsätt är det
strukturerna i människans hjärna man strävar efter att efterlikna och på det sättet skapa
system som är ’naturliga’ för användaren; 3) ett pragmatiskt: detta angreppssätt lägger
fokus på användbarheten för systemets användare med utgångspunkt i deras sociala
behov. (Frohmann 1994a, s. 132)19 Gemensamt för alla dessa angreppssätt är enligt
honom att de eftersträvar någon form av kongruens med objektivt givna strukturer, vilket
osynliggör att de i själva verket är resultatet av ett teoretiskt arbete. Klassifikations-
forskningens utmaning i relation till dessa, menar Frohmann, ligger i att genom köns-,
sexualitets-, ras- eller klassmässiga tolkningar lyfta fram systemens natur av social för-
handling mellan aktörer med ojämlika maktförhållanden. (Ibid, s. 132; 1994b, s. 109) 

Joacim Hansson20 (1999, s. 31f) skiljer, å sin sida, ut tre olika teoretiska grundhållningar
utifrån synen på hur klassifikationssystem korresponderar mot den verklighet de repre-
senterar: a) att systemet korresponderar mot ”ett ’kunskapsuniversum’, vars struktur
existerar objektivt och evigt”, b) att det korresponderar mot ”det samlade vetandet i
världen”, samt c) att det korresponderar mot ”det samhälle i vilket det tillkommer och
fungerar”. Den senare grundhållningen korresponderar väl med den ansats som
Frohmann förespråkar och med den frågeställning som jag formulerat för den här
uppsatsen. 

Klassifikation som maktutövning

Hope Olson21 (2001b) tar sin utgångspunkt i en maktanalys och skriver att det är biblio-
tekariers och informationsvetares speciella kompetensområde att namnge information,
och därigenom utöva makt över den bild av verkligheten som kommer till uttryck i de
system som skapas för detta. Detta ordnande innebär alltid en form av våld, då det
marginaliserar vissa kunskapsområden eller betydelsegemenskaper på bekostnad av

18 Bernd Frohmann är docent vid Faculty of Information and Media Studies vid University of Western
Ontario i Kanada och hans forskning ägnas åt de miljöer som ger upphov till olika dokumentations-
system, samt ”the ways in which information, its users and its uses are constructed as objects of
disciplinary knowledge” (http://www.fims.uwo.ca/people/faculty/frohmann/Research_interests.htm
[2004-08-17]).

19 I (Frohmann 1994b, s. 109) nämns även ett lingvistiskt synsätt, som kännetecknas av en strävan att
efterlikna språkets strukturer. 

20 Joacim Hansson är doktor vid Bibliotekshögskolan i Borås och behandlar i sin doktorsavhandling
(1999) SAB-systemets uppkomst inom ramen för dess institutionella kontext. (Hemsida:
http://www.hb.se/bhs/personal/joacim/index.htm [2004-05-05]).

21 Hope Olson är professor vid School of Library and Information Studies vid University of Alberta i
Kanada. Hennes huvudsakliga forskningsområde är representation och organisation av information,
vilket hon studerat ur feministiska, poststrukturalistiska och postkoloniala perspektiv
(http://www.ualberta.ca/~holson [2004-05-05]).
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andra och tvingar på de exkluderade en exklusiv ordning. Även Allan Wilson (1992)
talar, med Allor, om ”’power exercised through representation’” (Allor, i Wilson 1992, s.
390) och menar att all klassifikation och allt språk uttrycker olika ideologier. All
ämnesindelning förutsätter någon form av konsensus, vilken varierar från samhälle till
samhälle. Den förförståelse som denna bygger på går att utläsa i hur socialt accepterade
kunskapsområden placeras på mer framträdande positioner än icke-accepterade. 

Olson (1994, s. 77) menar att en poststrukturalistisk förståelse kan bidra till att identifi-
era de marginaliseringar som dessa förförståelser leder till: genom att studera de kate-
gorier och begrepp som används är det också möjligt att identifiera de kategorier som
utesluts, eftersom det uteslutna alltid är närvarande i de använda kategorierna. I artikeln
Cultural discourses of classification (1999) visar Olson hur Aristoteles lagt grunden för
vårt klassifikationstänkande genom att sammanställa tre idéer som är avgörande för alla
de sociala system av kategorier som konstruerar vår vardagsverklighet. Från Parmenides
lånade han tanken om en binär definition av existensen, som är utgångspunkten för
tanken på ömsesidigt uteslutande kategorier (det som är, är; och det som inte är, är inte).
Från Platon hämtade han dialektikens idé, dvs. en serie frågor med två varandra uteslut-
ande svar som skapar en linjär, eller teleologisk, progression mot ett mål. Denna idé la i
sin tur grunden för den logiska syllogismen (t.ex. alla människor är dödliga; Sokrates är
människa; alltså, är Sokrates dödlig). Därmed hade en hierarki skapats mellan kategori-
erna (dvs. Sokrates är en del av den bredare kategorin Människa). (Olson 1999) 

Att resurser i klassifikationssystem ordnas i hierarkier leder till att grupper högt upp i
hierarkin samlas, medan grupper lägre ner sprids ut, vilket får som konsekvens att de
likheter som anses mindre viktiga också blir mer splittrade i systemet. Olson använder
bilden av en stor hall med en rad liknande dörrar motsvarande en fasett i ett klassifika-
tionssystem: när man går in genom en av dörrarna kommer man till en ny rad dörrar, och
innanför varje dörr följer en ny rad, osv. Om den första raden dörrar t.ex. står för kate-
gorin kön och nästa för ras blir konsekvensen att material om kvinnor eller män samlas,
medan resurser som berör människor utifrån etnisk tillhörighet sprids ut, etc. (Olson
2001b, s. 652-655) Denna tendens förstärks av den linjära proximitetsprincipen, som
innebär att t.ex. en bok i en bokhylla bara kan stå bredvid två böcker; dvs. den kan endast
uttrycka likhet i två riktningar (Olson 1998), till skillnad från en karta eller en tredimen-
sionell figur. 

De antaganden som detta sätt att dela in och ordna kunskap bygger på kan för en väster-
länning tyckas självklara, men Olson (1999) visar att det i själva verket strider mot
grundläggande tankesätt i många ursprungskulturer (”indigenous cultures”). (s. 97-101)
Även Hartsock (1990) påpekar att logikens principer om identitet (om något är A så är
det A), motsägelse (inget kan vara både A och inte A) och ”the excluded middle” (allting
måste vara antingen A eller inte A) inte är utsagor om den empiriska världen, utan
ordningsprinciper för denna. I den empiriska världen är det mesta tvärtom föränderligt
och ständigt indraget i processer. Den fråga vi då måste ställa oss är alltså vem det är
som tjänar på att dessa dikotomier vidmakthålls. (Ibid, s. 162f) Utifrån ett studium av de
likheter och olikheter som karakteriserar olika klassifikationssystem menar Olson att
man kan identifiera den kultur som frambringat klassifikationssystemet ifråga. (Olson
2001a) 
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Klassifikationssystem som gränsobjekt

Elin Jacob22 skriver i artikeln The everyday world of work (2001) att språkets grundlägg-
ande funktion är att länka samman människor. Språket ger struktur åt verkligheten och
all mellanmänsklig kommunikation är del av en social, verklighetsskapande process.
Men vid varje given tidpunkt finns det i olika kontexter eller diskursiva gemenskaper en
mängd olika, delvis överlappande och konkurrerande språk, något hon med ett ord från
litteraturkritikern Mikhail Bakhtin kallar ’heteroglossia’. Vid varje givet ögonblick, i
varje given kontext, har ord betydelser som är specifika för just det sammanhanget och
för att förståelse och dialog ska möjliggöras mellan dessa krävs en aktiv kontextuali-
sering av orden. För att skapa en språklig stabilitet krävs ett välstrukturerat språk som
minimerar tolkningsmöjligheterna. Sådana exakta och välavgränsade språk, menar Jacob,
är utmärkande för vetenskapliga discipliner och dessa språk sätter disciplinens gränser.
Vidare menar hon att ’traditionella’ klassifikationssystem erbjuder en sådan stabilitet, ett
system där inget ord är neutralt utan alla hänger ihop och ger en spegelbild av skaparnas
världsbild:

”When imposed upon a particular domain of knowledge, a classification scheme
establishes the physical parameters of the domain and ensures that the meaning of
each term – each class label – is not susceptible to the vagaries of natural language or
individual bias. This imposition of absolute meaning establishes and constrains the
phenomena of study and prescribes the conceptual content that can be accommodated
within the classificatory structure. In this way, the classification both formalises the
intellectual content of the domain and instantiates a discipline-specific perspective –
a particular socio-cultural or ideological world view that is reflected in the way the
language conceptualises the phenomena of experience” (Ibid, s. 87).

Även om sådana välstrukturerade klassifikationsspråk underlättar kommunikationen
inom ett visst kunskapsfält försvårar de kommunikationen mellan kunskapsområden med
olika världsbilder. (Ibid, s. 85-89) Detsamma gäller rimligen, om än inte i lika hög grad,
även betydelsegemenskaper utanför de vetenskapliga disciplinerna. Jacobs slutsats är att
generella klassifikationssystem med större flexibilitet eller ’plasticitet’ i språket kan
underlätta kommunikationen mellan olika discipliner. (Jacob 1994) Dessa kan då, i
egenskap av strukturer som delas av flera kunskapsdomäner, fungera som ett slags
gränsobjekt. För att det ska vara möjligt måste systemen vara så allmänna så att de kan
användas av forskare och lekmän utan gemensam förståelse av objekt eller gemensamma
mål, men samtidigt tillräckligt flexibla för att kunna anpassas till behov inom individu-
ella domäner eller ’informationsekologier’. (Albrechtsen & Jacob 1997) 

Även Frohmann (1994a, s. 130f) anknyter till frågan om de akademiska disciplinerna och
menar att vi måste ställa frågan om det är så att gränserna mellan dessa i biblioteks-
klassifikation bidrar till konstruktionen av intellektuellt kapital på ett sätt som vidmakt-
håller vissa gruppers kontroll över kunskapens former och uttryck. Hjørland och
Albrechtsen (1999), å andra sidan, tar sin utgångspunkt i frågan om kunskap bör organ-
iseras efter disciplin eller efter ämne och menar att det senare alternativet skulle leda till
en rationalistisk eller systemteoretisk kunskapssyn. Istället förespråkar de en kunskaps-

22 Elin Jacob är docent vid School of Library and Information Science vid Indiana University i USA.
Hon forskar bl.a. kring kognitiva och sociokognitiva aspekter av klassifikation och pragmatisk
tillämpning av klassifikationsteori (http://www.slis.indiana.edu/Faculty/ejacob.html [2004-08-16]).
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organisation som utgår från en historiskt och pragmatiskt orienterad epistemologi och
bygger på samhällets fördelning av intellektuellt arbete. Liksom Jacob betonar de behov-
et av flexibla klassifikationssystem utifrån insikten om den sociala kunskapsorganisa-
tionens dynamiska och föränderliga natur. De betonar vidare att detta inte bör ske på ett
förment neutralt sätt, utan genom aktiva ställningstaganden. Olson går ett steg längre och
skriver att vi måste låta den Andre tala för sig själv, genom att utveckla ”an ethical
relationship with the other” (2001b, s. 659), något hon menar kan vara obekvämt efter-
som det handlar om att lämna ifrån sig makt.

2.5 Sammanfattning

I det här kapitlet har jag presenterat grunddragen i Foucaults arkeologiska metod. Denna
har jag läst med poststrukturalistiska glasögon, vilket ger utrymme för att förstå språkliga
betydelsestrukturer som öppna och föränderliga över tiden. Syftet med den arkeologiska
metoden är att genom en analys av centrala texter klargöra de diskursiva förutsättningar
som gör det möjligt att i en specifik historisk situation tala och tänka på vissa sätt men
inte på andra. I den metod som Foucault presenterar har jag framförallt tagit fasta på de
element som han menar kan ligga till grund för att blottlägga dessa diskursiva förutsätt-
ningar: objekt, utsagor, begrepp och strategier. Dessa element har jag sedan i begrepps-
formuleringen försökt knyta till den diskursiva verklighet som utgörs av ämneskataloger
på Internet. Där har jag också gjort en preliminär avgränsning av själva diskursen i enlig-
het med min förståelse av Foucaults arkeologi. 

Slutligen har jag ägnat visst utrymme åt att presentera några olika, men relaterade, teore-
tiska sätt att studera klassifikationssystem, såsom de använts inom den biblioteks- och
informationsvetenskapliga forskningen. Den gemensamma nämnaren för dessa är att de
söker förstå klassifikationssystemen i relation till deras samhälleliga kontext. I det föl-
jande kapitlet kommer jag nu att ge några exempel på sådan forskning kring de generella
klassifikationssystem som skapats för att ordna biblioteksböcker.
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3. Moderna klassifikationssystem
”Because the creation and dissemination of knowledge depends not only on
the cognitive ability to identify new relations among phenomena but also on
the ability to represent and communicate those relations, a classification
scheme determines not only what can and cannot be said within a knowledge
domain but, more importantly, what can and cannot be known.” (Jacob 2001,
s. 89)

Biblioteksklassifikationens moderna resa börjar under andra halvan av 1800-talet, med
idéer som lånas från den rörelse för klassifikation av kunskap som under 1800-talet
kommit att kallas klassifikation av vetenskaperna. Denna rörelse, med rötter i 1600-talets
klassicism,23 hade under 1800-talet hunnit växa till en stark rörelse, vars motiv Francis
Miksa24 (1998, s. 40) beskriver som att förklara värdet av den nya vetenskapliga
kunskapen. Denna byggde på följande antaganden: 1) kunskapen som en samhällelig
produkt är en sammanhängande helhet; 2) dess element fastslås genom en tankens
upptäcktsfärd (”a social process of mental discovery” (Miksa, 1992, s. 105)); 3) elemen-
ten står i en ’genus/species’-relation25 och målet är att spegla dessa i en essentialistisk26

klassifikationsprocess; 4) kunskapen måste ordnas klassifikatoriskt för att kunna möta
mänskliga behov; samt 5) detta ordnande handlar om att upptäcka och metodiskt tillämpa
principerna för de klassificerade elementens naturliga relationer på tankens område.
(Miksa 1992, s. 105) Denna rörelse svarar mot en grundläggande strävan att skapa
ordning i naturen och den mänskliga kunskapen. Jens-Erik Mai27 (1999, s. 548-551)
skriver att det är en neutral beskrivning av naturen, och den därigenom upprätthållna
dualismen mellan den naturliga och den av människor skapade världen, som genom
vetenskapen är det moderna projektets främsta uppgift. Denna strävan efter neutrala
beskrivningar menar han präglar även den moderna klassifikationen: 

”Just as the aim of modern (natural) science is [to] discover and reveal the causal
connections in nature and thereby to represent the a priori of things, the aim of the

23 Maj Klasson spårar denna encyklopediska strävan inom biblioteksklassifikationen till bibliotekarien
Leibniz, som i slutet av 1600-talet hade en vision om all kunskap organiserad utifrån ”the alphabet of
human thought”. (Klasson 1996, s. 9) De sista av dessa encyklopediska kunskapsindelningar gjordes i
slutet av 1700-talet, men trots det tycks tanken på människans förmåga att omfatta alla kunskap ha levt
kvar i biblioteksklassfikationen ända in på 1900-talet. Hansson beskriver denna rörelse som ett uttryck
för ”en idealistisk världsbild av närmast platonsk karaktär” (1999, s. 32).

24 Francis Miksa är professor vid The University of Texas i Austin och forskar bl.a. kring biblioteks-
klassifikation och sociala aspekter av den moderna biblioteksrörelsen
(http://www.gslis.utexas.edu/~miksa [2004-08-12]).

25 Det aristoteliska ’genus/species’-begreppet (lat: släkte/art) används ”för att beteckna distinktionen
mellan en mer eller mindre omfattande gruppbestämning” (Filosofilexikonet 1988; jfr. avsnitt 2.4
ovan).

26 Essentialismen bör här förstås som antagandet att det finns naturliga kategorier hos kunskapen, vilken
klassifikationsprocessen syftar till att synliggöra.

27 Jens-Erik Mai är lektor vid The Information School vid University of Washington i USA
(http://www.ischool.washington.edu/mai [2004-05-05]).
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modern classificationists is to discover, represent and organize the universe of
knowledge already there.” (Mai 1999, s. 551). 

Det enda som behövs för att bygga säkra kunskapsstrukturer i denna tankevärld är
skapandet och användandet av effektiva standarder och tekniker, vilket det moderna
vetenskapliga tänkandet erbjuder. Den moderna klassifikationen kommer då främst att
handla om att i en rationell och universell kunskapsstruktur och med ett neutralt och
objektivt språk översätta eller beskriva den naturligt ordnade verklighet som finns där
före språket. Det är i denna mening jag väljer att skriva om de ’traditionella’ bibliogra-
fiska klassifikationssystemen som har sitt ursprung i det sena 1800- och tidiga 1900-
talets biblioteksrörelse som moderna. Det ger mig en referensram att förstå dessa utifrån
och att sätta ämneskatalogernas ämnesstruktur i relation till. 

I det här kapitlet kommer jag därför att ge visst utrymme åt vad som i vid mening kan
kallas sociologisk klassifikationsforskning kring dessa: forskning som studerar sociala
faktorer kring bildandet av de moderna klassifikationssystemen och de verkligheter de
(av)bildar. Beskrivningen kommer att koncentrera sig på den enhet som går att spåra
mellan dessa system och inom dem, trots deras inbördes motstridigheter och utveckling
över tiden.28 Intrigen strävar alltså, inte omedvetet, på bekostnad av den mångfald som
naturligtvis finns, efter en enhet som i viss mån ’tvingas på’ de objekt som beskrivs
utifrån den tolkningsram som jag har valt. De klassifikationssystem som framförallt
kommer att stå i fokus är det amerikanska Dewey Decimal Classification (DDC) och det
svenska Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet). Kapitlet är indelat i
två huvudavdelningar, där jag först placerar de moderna klassifikationssystemen i deras
uppkomstmiljö (3.1), för att sedan se hur denna, enligt litteraturen, i sin tur återspeglas i
systemens innehåll och struktur (3.2). Kapitlet avslutas med ett kort sammanfattande
resonemang, där jag tydliggör några drag utifrån min förståelse av moderniteten och
återknyter till och utvecklar uppsatsens frågeställning.

3.1 Uppkomst: universalism och standardisering

Rörelsen för klassifikation av vetenskap och kunskap utgick alltså från att den samlade
kunskapen, som ett sammanhängande helt, utgör en naturlig hierarkisk ordning, vilken
bäst kommer till uttryck i system som utarbetas genom tillämpande av de strikt rationella
klassifikatoriska principer som ytterst sträcker sig tillbaka till Aristoteles. Utifrån denna
utgångspunkt, som var djupt rotad i upplysningens tänkande kring  kunskap och bildning,
var det ett självklart antagande att det bästa sättet att ordna bibliotekens böcker var i en
sådan hierarkisk struktur. Detta byggde enligt Miksa (1992, s. 104ff) på en utbredd upp-
fattning vid denna tid att böcker skulle läsas utifrån den position deras ämne har i kun-
skapsuniversums övergripande kunskapsstruktur. Om böcker lästes på detta sätt skulle
det ’kultivera tanken’ och föra den bortom de enskilda, konkreta ämnena till verklig-
hetens grundläggande, abstrakta principer och göra läsaren till en lärd och moralisk
person med förnuft, smak och omdöme.

28 Hansson (1999, s. 232) pekar t.ex. på skillnaden mellan DDCs kartesianska framstegoptimism och
SAB-systemets rötter i en idealistisk ämbetsmannatradition. 
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Hansson (1999, s. 77-121) visar hur denna tanke kom att prägla även den svenska folk-
biblioteksrörelsens etablering som en folkbildande statlig institution i början av 1900-
talet och tillkomsten av det svenska SAB-systemet. Folkbibliotekens identitet formulera-
des inom ramen för en institutionell diskurs, kopplad till en strävan att under början av
1900-talet inlemma de framväxande folkbiblioteken i den offentliga institutionsstruktur-
en. Folkbiblioteksrörelsen hyste en stark tilltro till att upplysning och utbildning, genom
att ge medborgarna rätt och möjlighet till kunskap, skulle göra samhället mer demokra-
tiskt. Men samtidigt präglades diskussionerna kring SAB-systemet, menar Hansson, av
en konservativt moralisk diskurs, vilken kan spåras tillbaka till de klubbliknande läse-
sällskap som utgjorde de allmänna bibliotekens föregångare i USA och England. Deras
motiv för att stödja folkbiblioteken beskriver han som socialt stabiliserande: ”att höja
massan till rättskännande, konservativa och nöjda människor som accepterade sin plats i
samhället” (Ibid, s. 100).29 Biblioteksklassifikationens uppgift blev i detta sammanhang
att skapa system som var strukturerade på ett sådant sätt att de skulle avspegla tankens
naturliga sätt att ordna världen, från generellt till specifikt, från abstrakt till konkret, och
på så vis leda läsarna till de bästa böckerna av de bästa författarna, dvs. den främsta
vetenskapliga litteraturen. (Miksa 1998, s. 39-41). 

Hansson (1999, s. 31ff) menar att de moderna klassifikationsteoretikerna, åtminstone
fram till Ranganathan, utmärks av en idealistisk kunskapssyn kombinerad med en stark
framstegsoptimism, vilket placerar dem alla inom den grundhållning som bygger på
antagandet om en korrespondens med ett objektivt kunskapsuniversum (jfr. stycke 2.4).
Olson visar i artikeln Universal models (1994) hur föreställningen att det är nödvändigt
och önskvärt att skapa universella modeller för kunskapsklassifikation präglat norm-
givande moderna klassifikationsteoretiker ända in i vår tid: inte heller i det kognitiva
synsätt som dominerat den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen under
de senaste decennierna har denna universalistiska strävan övergetts. Insikten om att olika
människor har olika kognitiva strukturer har snarare, skriver hon, lett till nya universal-
itetssträvanden, byggda på ett konsensustänkande. 

Den strävan efter ett språk fritt från subjektivitet och godtycklighet som präglar hela
biblioteks- och informationsvetenskapens moderna historia spårar Olson (2001b) tillbaka
till den som brukar anges som den första moderna klassifikationsteoretikern, Charles
Cutter. Denne menade, i ett resonemang kring sin Printed Dictionary Catalog från
1876,30 att en bra katalog för att tjäna allmänheten bör konstrueras med ett rationellt
språk ”’free of emotional difficulties’” (Cutter, i Olson 2001b, s. 644). Universalismen
sträcker sig emellertid, som vi har sett, utöver innehållet och omfattar även själva
strukturen. För Cutter var två ordningar möjliga: en logisk, hierarkisk struktur – som en
välordnad armé – eller en absurd, alfabetisk struktur – som en mobb. (Olson 2001b, s.

29 Hansson beskriver att de svenska folkbiblioteken demokratiska självbild under denna period som ett
uttryck för ”the dominant ideology thesis” (1999, s. 120), dvs. genom att säga sig inkludera sina
ideologiska motståndare och använda en avpolitiserande retorik osynliggörs de exkluderingar som i
själva verket görs. Hansson visar vidare hur ett nationellt tema var centralt i diskursen: folkbiblioteken
skulle bidra till stärkandet av en nationell identitet; ett tema som även kom att spela en avgörande roll
för SAB-systemets utformning. 

30 Det bör noteras att denna, i likhet med ämneskataloger på Internet, inte är ett klassifikationssystem
utan endast var tänkt att fungera som en organiserad förteckning över böcker, men det gör inte
resonemanget mindre relevant.
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641-645) Metaforen med mobben återkommer även hos Melvil Dewey, men kontrasteras
här mot ”’a successful man’” (Ibid, s. 648f) vars begåvade hjärna kan bringa ordning,
varigenom mening skapas i det råa materialet. Dewey ställer oss därmed inför en hierarki
där (mannens) tanke står över materien. Uppgiften är att skapa ett universellt språk för att
undvika förvirring: ”these numbers ar the only international languaj of perfectly definit
meaning amung all civilized nations; and also cheapest and quickest in application”
(Dewey, i Olson 2001b, s. 648).31  

Boyd Rayward32 (1994) visar hur denna universalistiska strävan kommer till uttryck
också hos den belgiske klassifikationsteoretikern och en av skaparna av Universal
Decimal Classification (UDC), Paul Otlet. Otlet var positivist och beskrev tidigt ett
dokumentationssystem byggd på den ’monografiska principen’. Grunden för skapandet
av detta system var den oordning som uppstått i den snabbt växande vetenskapliga
litteratur-mängden. Böckerna sågs av Otlet som ett råmaterial, vilket det var dokument-
alisternas uppgift att vidareutveckla genom att, bortsett från vem som skrivit dem och
dokumentens struktur, extrahera själva de informationsbärande elementen. Dessa fördes
sedan över på standardiserade kort som indexerades/klassificerades för sig. Kunskapen
kunde i grunden bestå av fyra kategorier: fakta, tolkningar av fakta, statistik och källor.
Rayward skriver att: ”The idea was to ’detach what the book amalgamates, to reduce all
that is complex to its elements’”, för att dela upp innehållet i dokumenten enligt ”’the
intellectual division of ideas’” (Otlet, i Rayward 1994, s. 240). Denna uppdelning gjordes
enligt den hierarkiska strukturen i UDC, varigenom 'länkar' skapades mellan de olika
filerna, och på så sätt kunde en universell bibliografi skapas: den universella Boken.
UDC-systemets klass-ifikationskoder utgör på detta sätt, i Otlets tänkande, 

”’a veritable new language whose phrases, here numbers, are formed according to
constant syntactical rules from words... they translate ideas absolutely common to the
entire scientific world and express them in universally understood signs–numbers. In
this twofold way the Decimal Classification actually constitutes and [sic] internation-
al scientific language, a complete system for representing science’” (La Fontaine &
Otlet, i Rayward 1994, s. 241)

Även här återkommer alltså en syn på själva kunskapsinnehållet som något helt skilt från
språk och form: klassifikationssystemet utgör det perfekta språk som ’oförmedlat’ kan
förmedla detta innehåll. Otlets intresse var inte själva texten, dess författare eller
användaren, utan den objektiva kunskapen som förväntades finnas där, redo att plockas
ut och klassificeras. (Rayward 1994)

En gemensam nämnare för de moderna klassifikationsteoretikerna är deras starka tilltro
till vetenskapens förmåga att ordna världen. Ett exempel på detta är SAB:s klassifika-
tionskommitté. Denna tillsattes1917 för att utforma ett klassifikationssystem som skulle
användas på svenska folk- och skolbibliotek. Trots detta användningsområde kom
kommittén nästan uteslutande att bestå av akademiska bibliotekarier, och systemets
närmaste förebild var en katalog från ett akademiskt bibliotek: Kungliga Bibliotekets

31 Olson (2001b, not 4) påpekar att Deweys strävan efter ett universellt språk sträckte sig längre än själva
klassifikationsspråket: han skapade också ett eget system för ”’simpler speling’”.

32 Boyd Rayward är professor vid Graduate School of Library and Information Science vid University of
Illinois (http://www.lis.uiuc.edu/~wrayward [2004-08-12]).
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accessionskatalog (AK). De akademiska bibliotekarierna som från början inte visat något
intresse för biblioteksföreningen kom nu helt att dominera diskussionen kring utarbetan-
det av SAB-systemet, något som vid den tiden tycks ha framstått som helt oproblem-
atiskt. (Hansson 1999, s. 139-141) Hansson prövar tanken att de akademiska biblioteka-
riernas intresse för klassifikationssystemet kan tolkas som uttryck för ”hegemoniska
anspråk gällande bibliografisk kontroll” (Ibid, s. 141). 

Denna moraliska, idealistiska diskurs kan emellertid ställas mot en affärsmässig, prag-
matisk: ett tänkande som framförallt Dewey fått representera i forskningen (se t.ex.
Frohmann 1994a; Miksa 1998). Dewey hade tidigt en vision av biblioteket som ett slags
affärsimperium och DDC var, skriver Miksa, ett för sin tid grandiost projekt;

”an entrepreneur’s dream, a brilliant invention […] like an 1870s DOS or
Netscape in that it did something that no one else had ever successfully done
before–it organized books in a reasonably efficient way in libraries” (Miksa
1998, s. 42).

Dewey framstår som driven av en närmast manisk fixering vid rutiner och standardise-
ring (Frohmann 1994a). Till de som menar att klassifikationssystemet, med sina tio fack i
varje hylla, är alltför stelbent svarar Dewey exempelvis att, precis som för järnvägen
måste ekonomi och effektivitet värderas högre än flexibilitet, vilket av Olson tolkas som
att ”the pigeonhole is more important than the shape of the object” (Olson 2001b, s.
652). Frohmann (1994b) menar dock att just detta är en central aspekt i klassifikations-
systemets framgång. Med hjälp av ”Collin’s ’empirical programme of relativism’”33 visar
han hur DDCs slutliga form och ’seger’ över alternativa system inte främst beror på
effektiva lösningar av epistemologiska problem, utan på lyckade förhandlingar i sociala
processer. Frohmann skriver att Dewey, genom att utforma standardiserade rutiner för de
allmänna amerikanska biblioteken och bygga ett nätverk för en modern bibliotekariekår
lyckades skapa en kontext för sitt klassifikationssystem: 

”For the DDC to succeed, the authority to define ’subjects’ must be turned
away from the guardians of a passing cultural order and turned over to a new
professional class of managers and technical experts” (Ibid, s. 114).  

Framgången för denna process vilar enligt Frohmann på tre omständigheter: a) att Dewey
lyckades skapa en tillslutning av debatten om alternativa system för kunskapsorganisa-
tion (främst Cutters nämnda katalog), b) det framgångsrika etablerandet av stödjande
institutioner (omvandlingen från regionala bibliotek till ”the Library”), samt c) att han
lyckades skapa band till viktiga sociala organisationer och visa att hans system låg i linje
med den dåvarande samhällsutvecklingen, närmare bestämt en mekanisering och
standardisering av det amerikanska samhället.

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det är ett komplext mönster av relationer
som lett till uppkomsten av de moderna bibliografiska klassifikationssystemen. Pragma-
tiska och affärsmässiga överväganden och osynliga värderingar har blandats med

33 Denna modell består i att (i) visa på flexibiliteten i de ursprungliga tolkningsmöjligheterna av de
studerade objekten; (ii) beskriva de sociala mekanismer som gör att någon part lyckas skapa en
tillslutning i debatten och därmed begränsa tolkningsutrymmet; samt (iii) att koppla denna tillslutning
till en vidare ekonomisk, politisk och social kontext. (Frohmann 1994b, s. 112)
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strävanden efter att skapa system som på ett neutralt och objektivt sätt ska avspegla en
universellt existerande ordning. Framförallt menar jag att den sammantagna bilden i den
forskning jag lyft fram sätter fingret på några epistemologiska antaganden som haft en
avgörande roll för utformningen av dessa system: främst den moderna berättelsen om en
universell ordning, och om det rationella subjektets möjlighet att med hjälp av standard-
iserade metoder avspegla denna; antaganden som har en tydlig förankring i ett modernt
episteme. Det har också antytts hur dessa faktorer kan kopplas till ett institutionellt pers-
pektiv. Jag ska nu gå vidare med att visa några exempel från klassifikationsforskningen
på vilka konsekvenser denna bakgrund fått för den verklighetsbild som kommer till
uttryck i de moderna klassifikationssystemen.

3.2 Avspegling: normer och marginaler

En av de första kritiska studierna av de moderna klassifikationssystemens världsbild var
A. C. Fosketts34 populärt hållna Mysogynists all (1971), där han granskar världsbilden i
DDC, UDC och LCSH (Library of Congress Subject Headings). Denna följdes 1984 upp
med Better dead than read. Foskett identifierar i alla de studerade klassifikationssystem-
en en negativ bild av framförallt kvinnor och ungdomar. Hans sammanfattande analys är
att de känsligaste ämnena för systemen att handskas med tycks vara religion, politik och
sex. (Foskett 1971; 1984)

En av de som tagit upp tråden efter Foskett och fördjupat analysen av de marginalisering-
ar som de moderna klassifikationssystemen lett till är Hope Olson. Ur ett feministiskt
och poststrukturalistiskt perspektiv har hon visat hur framförallt DDC avspeglar
dominanta intressens världsbild på bekostnad av marginaliserade gruppers utrymme. I
Universal models (1994) använder hon en poststrukturalistisk dekonstruktion för att visa
hur kvinnans plats i samhället behandlats i olika upplagor av DDC. I tidiga upplagor av
systemet placeras exempelvis ”Woman’s position and treatment” under ”Sociology.
Customs Popular life”, mellan ”Etiquet” och ”Gipsies Nomads Outcast races” (Ibid, s.
77). Placeringen bör tolkas mot bakgrund av Deweys avsikt att kollokera angränsande
ämnen. På en mer generell nivå menar Olson att feministisk litteratur är svår för moderna
klassifikationssystem att hantera, eftersom den är tvärvetenskaplig och använder ett
dynamiskt språk. Dokument som spänner över områden som utvecklingspsykologi,
social välfärd, filosofi, litteraturkritik, hemekonomi, utbildning och sjukvård splittras i
klassifikationssystemen – även i sådana system som strävar efter tvärvetenskaplighet –
och därmed osynliggörs litteraturen. Den dualistiska synen på manligt och kvinnligt gör
dessutom att litteratur som behandlar skillnader mellan kvinnor och män klassificeras
tillsammans med litteratur om kvinnor, vilket skapar en bild av att kvinnan som den
annorlunda. Än större problem för hierarkiska klassifikationssystem skapar litteratur som
inkluderar flera former av ’annorlundaskap’. Ett exempel som Olson (2001b, s. 655f) ger
från LCSH är att ”African-American Women”, genom att könet används som en primär
indelningsgrund, skiljs från ”African-Americans”. 

34 Foskett var då rektor vid School of Library and Information Management vid South Australian
Institute of Technology och pensionerades 1991 som professor i Library and Information
Management.
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Jag nämnde i föregående avsnitt att Cutter menar att ett språk fritt från godtycklighet
gynnar allmänheten (”the public”). Olson (2001b, s. 641ff) visar dock att denna ’allmän-
het’ i själva verket representerar en singularitet, och att detta antagande innebär ett
uteslutande av minoritetsståndpunkter. Än idag strävar exempelvis DDC hellre efter
”sameness” eller ”equality” än att representera ”diversity”, menar hon. Men den binära
motsättningen mellan likhet och skillnad, visar Olson med ett citat från Joan Scott, är
omöjlig att upprätthålla: 

“The political notion of equality thus includes, indeed, depends on an acknowledge-
ment of the existence of difference [...]; if individuals or groups were identical or the
same there would be no need to ask for equality. Equality might well be defined as
deliberate indifference to specific differences” (Scott, i Olson 2001b, s. 652f).

Det är fortfarande vissa fasetter som prioriteras medan andra marginaliseras, företrädes-
vis sådana som inte svarar upp mot normen – vit, kristen, heterosexuell, amerikansk,
man från medelklassen; en norm som när det kommer till kritan själv utgör en minoritet. 

Samma typ av marginaliseringar visar Hansson (1999, s. 142ff) förekommer i SAB-
systemet, genom att etablerade normer, t.ex. offentliga institutioner som statskyrkan och
det allmänna skolväsendet eller ’allmän politik’, placeras högt i hierarkin, medan
marginaliserade eller alternativa ämnen, t.ex. frikyrkor och folkbildning respektive
socialism, anarkism och kommunism, kommer längre ner. Hansson skriver att:

”Det är ett generellt drag i SAB-systemet att det etablerade och traditionella inte
definieras, utan blir synligt först då det ställs mot något alternativ [...]. Speciellt tydlig
blir denna normens tysta närvaro då systemet upprättar språkliga, geografiska och
kronologiska indelningar som alla, utan att problematiseras, utgår från ett snävt
nationalistiskt perspektiv för att i en rörelse från det nära till det fjärran förmedla en
bild inte bara av geografisk distans, utan också kulturell” (Ibid, s. 197).

En aspekt av den moderna kunskapssynen är, som nämnts, att vetenskaplig kunskap
värderas mycket högt. Hansson (Ibid, s. 142ff) skriver, med utgångspunkt i Machlups
kunskapsformer (jfr. Miksa 1985, s. 162), att vetenskaplig kunskap traditionellt haft
företräde och att annan kunskap existerat på den vetenskapliga kunskapens villkor. I
SAB-systemet märks detta tydligt då detta, trots sin roll att fungera i allmänna bibliotek,
har en ämnesindelning som i grunden bygger på de svenska universitetens organisation,
med dess rötter i romantikens bildningssyn. Hansson menar i det här sammanhanget,
med Klasson (1996), att SAB-systemets huvudkategorier ger uttryck för en filosofisk
idealism med rötter i Platons dualism mellan andligt och materiellt. Karakteristiskt för
denna dualism är uppdelningen mellan det kroppsliga och det själsliga. Hansson iden-
tifierar i SAB-systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997) en grund-
läggande narrativitet i form av ett ’idealistiskt fall’ från människan som själslig och
intellektuell varelse (huvudklasserna C. till I.) via samhället som konstruktion och social
praktik (huvudklasserna J. till S.) till naturen (huvudklasserna T. till V.). Detta fall är
tydligast i systemets huvudavdelningar (textens mythos), men återfinns i hög utsträckning
även inom respektive avdelningar (textens praxis). (Hansson 1999, s. 142-200) 

Allan Wilson tar i artikeln The hierarchy of belief (1992) ett brett grepp på den väster-
ländska universella klassifikationen och jämför LCC (Library of Congress Classification)
DDC, UDC, Bliss och det sovjetiska klassifikationssystemet BBK (Bibliothecal-
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Bibliographic Classification). BBK tar sin utgångspunkt i en materialistisk vetenskaps-
syn, utifrån vilken vetenskapen uppfattas som samhällets ordnande princip, med sin bas i
marxism-leninismen, och utgör i den bemärkelsen ett öppet ideologiskt system. Men
även t.ex. DDC och LCC ger uttryck för tydliga ideologiska tendenser, menar Wilson, då
kristendomen t.ex. upptar nästan hela utrymmet i  religionsavdelningarna, medan social-
ismen och kommunismen stigmatiseras genom att placeras tillsammans med terrorism,
nazism och fascism. 

Alla de nämnda systemen har emellertid det gemensamt att de bygger på vetenskaplig
konsensus, och därmed bortser från deras egen sociala kultur. I alla systemen utgör den
vita mannen normen, vilket leder till att kvinnor och andra kulturer än den västerländska
behandlas som undantag. Sammanfattningsvis är normen i LCC och DDC en vit, protes-
tantisk, engelskspråkig man, medan den i BBK är en vit, ateistisk, rysk partimedlem.
Wilson pekar också, liksom Hansson och Frohmann, på det institutionella perspektivet:
alla klassifikationssystem är beroende av ekonomiska finansiärer. Enligt Wilson är det
tydligt att de system som är finansieras av myndigheter, LCC och BBK, är mer tenden-
tiösa än de som finansieras av intresseorganisationer, i det här fallet DDC, UDC och
Bliss. (Wilson 1992)

3.3 Sammanfattning och återkoppling till frågeställningen

I det här kapitlet har jag försökt återge en del av den forskning som utifrån ett i någon
mån sociologiskt perspektiv studerat de klassifikationssystem som kommit till som en
del av den moderna biblioteksrörelsen. Denna har, under namn av ideal som demokrati
och rättvisa, visats vara driven av en institutionell och moralkonservativ diskurs vars mål
varit att fostra goda och upplysta samhällsmedborgare. Som ett led i detta har de
moderna klassifikationssystemen fyllt en viktig funktion i att visa på den universella och
objektivt existerande kunskapsstruktur inom vars ram den goda litteraturen får sin rätta
plats. Jag har också aktualiserat forskning som visar hur denna idealistiska strävan
kombinerats med en tro på människans rationella förmåga att med hjälpa av standard-
iserade metoder skapa sådana välstrukturerade system för kunskapsorganisation. 

Jag har i beskrivningen tagit fasta på det som jag i forskningen uppfattat som gemen-
samma drag, för att så långt som jag anser rimligt försöka ge en sammanfattande bild av
dessa system som uttryck för ett gemensamt episteme; en epistemologisk konfiguration
som tycks stämma väl överens med det som av Foucault (2002) och andra kallats ’det
moderna’. Flera av de refererade texterna har pekat på den tydliga universalistiska
strävan som präglat klassifikationsteorin från Cutter till dagens kognitiva paradigm. Den
univer-salistiska kunskapssyn som på så sätt kommer till uttryck båda i själva strukturen
och i det företräde som ges åt de vetenskapliga disciplinernas sätt att kategorisera
kunskap och verklighet uppfattar jag som ett uttryck för ett sådant modernt episteme,
som tillåter akademin och dess vetenskapliga discipliner att bestämma de möjliga
kategorierna även för den kunskap som produceras utanför dessa. Därigenom skapas en
ordning mellan tingen där alla de klassificerade kunskapsområdena läses på ett sådant
sätt att de kommer att tillhöra samma ordning. Hansson visar t.ex. hur SAB-systemet,
trots systemets primära användningsområde på folkbibliotek, ordnas enligt samma
idealistiska ordning som präglade 1800-talets universitet. Olson, Frohmann och Miksa
har i sin tur visat hur Dewey i skapandet av DDC drevs av en stark tilltro till och en
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strävan efter rationalisering och standardisering, vilket osynliggjort hur vissa kunskaps-
områden marginaliseras på bekostnad av andra. Både SAB-systemet och DDC utgör på
så sätt uttryck för olika delar av modernitetens diskursiva regelverk.

Med utgångspunkt i denna beskrivning av de moderna klassifikationssystemen är det nu
möjligt att ge en första precisering av uppsatsens huvudfrågeställning om verklighets-
bilden i Open Directory Projects ämnesstruktur, nämligen:

Vilka kontinuiteter och diskontinuiteter kan iakttas i relation till de moderna
klassifikationssystemen?

Denna fråga ger förutsättningar för att placera ämneskataloger på Internet inom ramen för
en bredare historisk kontext och placerar samtidigt denna studie i relation till tidigare
klassifikationsforskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. I det följande
kapitlet kommer jag att ge en möjlig tolkningsram för förändringar i den samhälleliga
och epistemologiska kontext som utgör både de moderna klassifikationssystemens och
den moderna klassifikationsteorins livsutrymme.
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4. Det postmoderna
I relation till den världsbild och kunskapssyn som bland annat de moderna klassifika-
tionssystemen ger uttryck för har det växt fram en rad kritiska perspektiv som ibland
definieras som postmoderna. Vissa av dessa har främst ägnat sig åt att kritisera de
moderna utgångspunkterna, för att hitta alternativ sätt att se och tolka världen, medan
andra hävdat att vi redan lever i en tid som kan beskrivas som postmodern. En av de
miljöer som brukar lyftas fram som exempel på en sådan tendens är Internet. I detta
kapitel kommer jag att söka ge en bild av det som brukar kallas postmoderniteten, för att
på så sätt ge en tydligare inriktning på jämförelsen mellan ämneskataloger på Internet och
moderna klassifikationssystem. Denna bild kommer förhoppningsvis också att förtydliga
min förståelse av moderniteten.

4.1 Postmodernism och postmodernitet

Maj Klasson35 (1996, s. 13f) samlar de centrala dragen i det postmoderna tänkandet i ett
antal punkter. Bland dessa nämns avståndstagandet från totaliserande system som söker
skapa helhetliga beskrivningar av tillvaron, ett starkt intresse för representationens kris,
en övertygelse om att det personliga och det politiska hör ihop, en strävan att skapa mot-
krafter mot globaliseringens repressiva krafter och att formulera en feministisk agenda
som kan ge röst åt tystade minoriteter. Det främsta kännetecknet är dock en misstro mot
den vetenskapliga kunskapen som en grundläggande positiv samhällskraft; ett kritiskt
förhållningssätt till möjligheten att uppnå säker kunskap. Detta  förhållningssätt bottnar i
en djupgående kritik av själva moderniteten och dess tilltro till förnuftets möjligheter att
med vetenskapens och teknikens hjälp skapa ett bättre samhälle, fritt från fördomar,
vidskepelse, fattigdom och misär. (Alvesson 2002, s. 21-27).  Beskrivningar av det
postmoderna måste därför hela tiden ta sin utgångspunkt i det moderna. För att kunna
konstruera en postmodernitet måste man först ha konstruerat en bild av moderniteten.

Heidegger menar, enligt Barry Smart36, att det som kännetecknar det moderna är uppfatt-
ningen av världen som en helhet. Tidigare hade Gud varit subjektet, men i och med att
människan började uppfatta sig själv både som kunskapens subjekt och objekt blev det
möjligt att göra sig en bild av världen i dess helhet, en världsbild. (Smart 1993, s. 129ff)
Det moderna projektet handlade då om att, med vetenskapens och teknikens hjälp, ta
herravälde över denna helhet, en vilja som i det postmoderna förstås som ett uttryck för
viljan att behärska. Grøn (1987b, s. 387ff) menar att postmodernismen, i relation till
detta, bäst förstås som ”en uppgörelse med själva det metafysiska sökandet efter ett

35 Maj Klasson är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås och
forskar kring ”bibliotek och användare i relation till folkbildning, kunskapsorganisation, biblioteks-
förändring, kriser och katastrofer, etc.” (http://www.hb.se/bhs/personal/mk.htm [2004-08-14]).

36 Barry Smart är professor i sociologi vid University of Portsmouth och forskar bl.a. kring modernitet,
postmodernitet och idrottens sociala och kulturella funktion  (http://www.port.ac.uk/departments/
academic/sshls/staff/title,2287,en.html [2004-08-14]). Hans bok Postmodernity (1993) sammanfattar
vad olika forskare och filosofer tänkt kring postmodernitet och det är denna, tillsammans med Lyotard
(1984), som utgör stommen i min beskrivning av det postmoderna.
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helhetsperspektiv” (Grøn 1987b, s. 387), vilket leder till en radikal kritik av alla försök
till helhetstolkningar.

I denna mening är postmodernismen, som ett filosofiskt samlingsbegrepp, nära kopplad
till den filosofiska och vetenskapsteoretiska poststrukturalismen som den kommer till
uttryck hos bl.a. Foucault och Derrida (jfr. stycke 2.1), och denna anges också ofta som
en viktig del av postmodernismen. Därifrån känner vi igen intresset för representationens
kris (dvs. språkets oförmåga att representera en yttre, oberoende verklighet och den
därmed sammanhängande ’förlusten’ av meningsstabilitet) och synen på subjektet som
fragmenterat och decentraliserat, vilket underminerar föreställningen om identiteten som
”’a fixed and unified phenomenon’” (Smart 1993, s. 21). Men medan poststrukturalism-
en, enligt Andreas Huyssen, framförallt är en teori om det moderna ”’at the stage of its
exhaustion’” (Huyssen, i Smart 1993, s. 21), är postmodernismens strävan att beskriva
det som eventuellt följer på det moderna.

Grøn (1987b) menar att det är framförallt efter Jean-François Lyotards37 bok La
condition postmoderne38 från 1979 som man börjar använda begreppet postmodernism.
När jag i det följande använder begreppet ’postmodernitet’ eller ’det postmoderna’ är det
dock inte denna filosofiska idériktning – även om den varit central för beskrivningen av
postmoderniteten – som avses, utan ett mer allmänt sätt att förstå och relatera till sin
omvärld. Detta kännetecknas av allt från politiska förändringar till förändringar i synen
på kunskap och teknologi till frågor om identitet. Postmoderniteten har bl.a. beskrivits
som ett samhälle där konsumtion är viktigare än produktion, där identiteten är fragmen-
tariserad och instabil, där simulering är viktigare än ’verklighet’, etc. (Alvesson 2002, s.
21ff) Men framförallt bottnar postmoderniteten i denna bemärkelse, precis som den
filosofiska postmodernismen, i en upplevelse av att idén om relationen mellan förnuft
och frihet – modernitetens kärna – inte längre håller. (Smart 1993, s. 26) Smart beskriver
detta tillstånd som

”a contemporary social, cultural and political condition [...] a form of life, a form of
reflection upon and a response to the accumulating signs of the limits and limitations
of modernity [...] a way of living with the doubts, uncertainties and anxieties which
seem increasingly to be a corollary of modernity, [...] a condition necessarily closely
articulated with modernity, postmodernity as modernity in its nascent state perhaps,
or postmodernity as a more modest modernity, a sign of modernity having come to
terms with its own limits and limitations” (Ibid, s. 12).

Postmodernitet i denna bemärkelse står alltså nödvändigtvis i relation till moderniteten,
vilken främst förstås genom upplysningen och dess tilltro till det rationella subjektet. Det
innebär emellertid inte att postmoderniteten nödvändigtvis är ett stadium eller en epok
som följer efter (post-) moderniteten, utan den är, menar postmodernisterna, så att säga
inneboende i de moderna förutsättningarna. Lyotard  (1984, s. 79) menar rentav att post-
moderniteten föregår det moderna. Smart (1993, s. 28) betonar också att postmodernitet-
en i det att den ifrågasätter den moderna upplysningsidén om framåtskridandet, inte själv
kan utge sig för att vara ytterligare ett steg framåt i mänsklighetens historia.

37 Jean-François Lyotard (1924-1998) var 1972-1987 professor i filosofi vid universitetet i Paris.

38 Jag kommer att använda mig av en engelsk översättning (Lyotard 1984).

31



Kunskap i det postmoderna

Lyotard tar i sin bok The postmodern condition sikte på det som han identifierar som den
centrala problematiken i moderniteten, nämligen den vetenskapliga kunskapen. Han
menar att vetenskapen i det moderna legitimerats med hjälp av två metaberättelser, två
grundläggande myter: den ena handlar om vetenskapen som vägen till mänsklighetens
befrielse och den andra om den spekulativa enheten mellan all kunskap. Den första har
sitt ursprung i den franska revolutionen. Denna menar att alla människor har rätt till
vetenskap och fungerar som en legitimitet för statens kontroll över utbildningsväsendet.
Den senare legitimeringsformen, som närmast korresponderar mot den bild av det
moderna som jag gett i det föregående, har sin grund i en önskan att skapa en totalisering
av all vetenskap; en vetenskapernas helhet. Denna kommer bland annat till uttryck i de
encyklopediska strävanden som nämndes i det föregående kapitlet och i universitets-
tanken: 

”The great function to be filled by the universities is to ’lay open the whole body of
learning and expound both the principles and the foundations of all knowledge.’ For
’there is no creative scientific capacity without the speculative spirit’”
(Schleiermacher, i Lyotard 1984, s. 33).

Filosofins uppgift blir i detta perspektiv att återställa denna kunskapens enhet genom att
skapa ett gemensamt språk som binder de olika disciplinerna samman. (Lyotard 1984, s.
31-37)

Det är dessa modernitetens stora berättelser – den spekulativa enhetens och emancipa-
tionens narrativitet – som under 1900-talet har genomgått en stor kris, menar Lyotard.
Sedan 1950-talet har det pågått en förändring, samhälleligt mot en postindustriell och
kulturellt mot en postmodern era; en förskjutning som påverkar sättet att tillgängliggöra,
klassificera och använda kunskap. Lyotards hypotes är att lärande allt mer cirkulerar
längs samma linjer som pengar i en liberal ekonomi och att man kommer att göra en
skillnad på ”payment knowledge” och ”investment knowledge” (Ibid, s. 3-6). 

Mot den vetenskapliga kunskapens språkspel, menar Lyotard, står den narrativa, eller
’traditionella’, kunskapen. Från vetenskapligt håll har det alltid funnits ett behov av att
avgränsa sig från denna, som har betraktats som fabler och myter (Ibid, s. xxiii). Den
vetenskapliga och den narrativa kunskapen använder helt olika språkspel: det veten-
skapliga språkspelet är frikopplat från sociala band, men i gengäld starkt reglerat, till
skillnad från den narrativa kunskapen, där legitimiteten är invävd i själva berättelsen och
tillåter flera olika språkspel. Människornas funktion i de senare är att aktualisera berättel-
serna och därigenom återberätta sig själva genom dem. Lyotard menar att dessa små
narrativiteter, med lokala språkliga regler som bestäms av de för tillfället spelande,
vinner nytt gehör i det postmoderna, då den stora berättelsen, vetenskapens metanarrativ-
itet, förlorat sin legitimitet. Konsekvensen blir att många språkspel existerar samtidigt,
sida vid sida, parallellt med att tillfälliga sociala kontrakt ersätter permanenta institut-
ioner: professionellt, emotionellt, sexuellt, politiskt och kulturellt. (Ibid, s. 18-37; 60-67)

Lyotard poängterar vidare att även vetenskapen, sedan 1800-talets början, har splittrats i
olika språk, och det vetenskapliga språkspelet framstår i postmoderniteten som ett bland
många andra. En av de faktorer som lett fram till denna den vetenskapliga kunskapens
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kris, skriver Lyotard, är den ökade teknologiseringen av vetenskapen. Kraven på
produktion av objektiva bevis, tillsammans med insikten om de mänskliga sinnenas
otillräcklighet har fört in ett moment av ekonomi i det vetenskapliga arbetet som gjort
vetenskapen till de rikas spel. Teknologin söker inte uppnå det ’sanna’ eller ’goda’, utan
effektivitet. Produktionen av bevis har därför under 1900-talet alltmer fallit under ett
språkspel där målet inte längre är sanning utan ’performativitet’, dvs. bästa möjliga
relation mellan ’input’ och ’output’, vilket tvingat finansiärerna – oavsett om det är stater
eller företag – att överge de idealistiska och humanistiska metaberättelserna. Allt detta
har kommit att undergräva vetenskapens legitimitet. (Lyotard 1984, s. 37-47) 

Språk och identitet i det postmoderna

Så långt om förändringar i sättet att tänka kring den vetenskapliga kunskapens legitim-
itet. Lyotard pekar på hur denna utveckling hänger samman med en förskjutning mot
språket som en allt viktigare komponent i människors sociala band och identitets-
skapande. I sin analys använder han sig av Wittgensteins språkspelsbegrepp och menar
att språkliga yttringar kan förstås som ’drag’ i ett spel, vars regler legitimeras av öppna
eller tysta överenskommelser mellan dess spelare. Dessa språkliga drag definierar
spelarnas sociala band. (Lyotard 1984, s. 9-11) I ett samhälle där kommunikationen får
en central roll blir det allt viktigare att hela tiden positionera sig, för att skapa en egen
identitet. Olika typer av diskurser skapar olika regelverk och privilegierar olika typer av
utsagor. Medan exempelvis institutioner skapar relativt strikta och välordnade språkspel
så styrs den vardagliga kommunikationen av mer flexibla normer. Parallellt med att
stater, institutioner och traditioner förlorar sin betydelseskapande kraft och ersätts av
flexibla sociala band menar Lyotard att även de språkliga regelverken blir alltmer
dynamiska i det postmoderna samhället. Istället för starka institutioner utgörs samhället i
allt högra grad av enskilda individer, i sina olika nätverk av relationer, vilka kan ses som
punkter eller poster i ett nätverk, genom vilka meddelanden ständigt passerar. (Ibid, s.
14-17)

I denna miljö ges individen större utrymme än i det moderna att själv forma sin identitet.
Jane Flax39 (1990) menar att feminismen, som en del av den dekonstruktivistiska post-
modernismen, kan bidra till att resa metateoretiska frågor om föreställningar om individ-
ualitetens natur. Ifrågasättandet av den moderna föreställningen om ett stabilt och
sammanhängande subjekt leder till slutsatsen att ”Gender relations [...] have no fixed
essence; they vary both within and over time” (Ibid, s. 40). Flax skriver att kvinnan inte
haft någon plats i det moderna upplysningsprojektet, utan att detta, i sin grund, bygger på
”a deeply gender-rooted sense of self and self-deception” (Ibid, s. 43), baserad på förnuft
och rationalitet. Denna moderna syn på kön skapar två ömsesidigt uteslutande kategorier:
män och kvinnor. Ofta ses män som fria från dessa relationer och endast kvinnor bestäms
utifrån sitt kön, vilket leder till att man inte ägnar särskilda studier åt t.ex. mäns psyko-
logi eller männens historia. Flax anser att även feminismen bidragit till denna syn genom
att konstruera kvinnor som sitt forskningsobjekt. Sammanfattningsvis menar hon att de
universella erfarenheter som moderniteten ger uttryck för i själva verket endast avspeglar
ett fåtal människors livsvärld, nämligen vita, västerländska mäns, medan:

39 Jane Flax är professor i statsvetenskap vid The College of Arts and Science, vid Howard University i
Washington (http://www.coas.howard.edu/faculty/fdirectory/fdirectory.php [2004-08-16]).
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”Contemporary feminist movements are in part rooted in transformations in social
experience that challenge widely shared categories of social meaning and
explanation. In the United States, such transformations include changes in the
structure of the economy, the family, the place of the United States in the world
system, the declining authority of previously powerful social institutions, and the
emergence of political groups  that have increasingly more divergent ideas and
demands concerning justice, equality, social legislation, and the proper role of the
state” (Flax 1990, s. 44). 

Denna rörelse väcker emellertid också en stark motreaktion, en rörelse som speglar ”a
desire to go back to a time when people and countries were in their ’proper’ places”
(Ibid, s. 44).

En liknande tendens beskriver Smart (1993, s. 85-126) på religionens område. Han
menar att moderniteten kännetecknats av en sekularisering som sökt förpassa religionens
område till det irrationella (dvs. det Andra), och ersätta de gamla religiösa värdesystemen
och institutionerna med förnuft och vetenskap (Ibid, s. 116ff). Efterhand som det blivit
tydligt att vetenskapen inte kan besvara de mest grundläggande frågorna om dess egna
fundament och inte heller lett till en ökad medvetenhet om våra livs förutsättningar, så
har denna ”charisma of reason” (Ibid, s. 87) dock tappat mark och utmanas av den
postmoderna fantasin (”imagination”), bl.a. uttryckt i det förnyade intresset för religiösa
trossystem.40 Men han pekar också på att det i mötet mellan förmoderna, moderna och
postmoderna världar uppstår friktioner och förutom nya religionsbildningar har protest-
erna mot den moderna relativiseringen av trossystem även tagit sig uttryck i fundament-
alistiska strömningar inom alla (de monoteistiska) världsreligionerna. 

Detta hänger samman med en annan av vår tids stora berättelser, den om globaliseringen:
om öppnandet av världsmarknaden och den amerikanska ekonomins hegemoni.
Heidegger menar, enligt Smart, att den moderna teknologiseringen av vetenskap och
kunskap som ett uttryck för viljan att behärska naturen har bidragit till ”the ’complete
Europeanisation of the earth and man’” (Heidegger, i Smart 1993, s. 133). Om det inte
ges några alternativ till teknologisering och industrialisering, resonerar Heidegger vidare,
så finns det inte heller något alternativ till det europeiska förnuftets dominans, eftersom
det är den europeiska kulturens värden som bestämmer det språk som format den
moderna diskursen – och på vilket diskursens förutsättningar inte kan formuleras. Smart
hävdar emellertid att globaliseringen samtidigt utmanar denna västerländska modernitet
genom att bidra till ”the (re)production and (re)constitution of difference and diversity”
(1993, s. 135). Han förhåller sig tveksam till talet om en global kultur som tränger ut det
lokala och nationella, och hävdar tvärtom att förmoderna traditioner fortfarande har ett
starkt grepp och förnyas i relation till det moderna. Genom att globaliseringen tas emot
och omtolkas i olika kulturer kan det västerländska inte längre representeras som något
universellt: när det moderna globaliseras framstår det alltmer som fragmentariskt och
förlorar sin förmåga att ordna människors liv. På så vis undergräver fragmentariseringen
hela tiden universaliteten. (Ibid, s. 129-135)

40 Flera författare inom religionshistoria och -sociologi har under det senaste tiotalet år pekat på en tydlig
förändring av det religiösa livet, vilket inte sällan beskrivs som ett slags smörgåsbord av olika trosföre-
ställningar och -inriktningar. I Sverige har bl.a. Håkan Arlebrand (1995) och Olav Hammer (1997)
bidragit till kartläggningen av detta område.
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Kritik av postmodernismen

Postmodernismen uppfattades ursprungligen i vissa sammanhang främst som en neokon-
servativ tendens i konst och filosofi, ”a culture of eclecticism which celebrates the status
quo” (Smart 1993, s. 20). Den främste representanten för denna kritik tycks ha varit
Jürgen Habermas.41 Denne menar (1981) att moderniteten visserligen misslyckats i flera
avseenden, men att det inte för den skull finns anledning att överge denna helt och hållet.
Strävan efter det moderna tolkar Habermas som en strävan hos mänskligheten som
sträcker sig tillbaka åtminstone till 400-talet att skilja sig från det gamla, men att vi i och
med upplysningen kan tala om en radikaliserad modernitet, som genom en romantisk
anda frikopplats från historien. Målet för det moderna projektet, såsom det formulerades
av upplysningsfilosoferna, var enligt Habermas

”to develop objective science, universal morality and law, and autonomous art,
according to their inner logic. At the same time, this project intended to release the
cognitive potentials of each of these domains to set them free from their esoteric
forms [...] to utilize this accumulation of specialized culture for the enrichment of
everyday life, that is to say, for the rational organization of everyday social life”
(Habermas 1981, s. 9).

Kärnan i detta projekt, menar Habermas, var att knyta ihop den moderna kulturen med
vardagslivets praktik och denna process består av två delar: en samhällelig och en kultur-
ell. Habermas skriver att modernitetens misstag är separationen mellan vetenskap, moral
och konst som uttryck för samhällets kulturella utveckling, vilket lett till skapandet av
dessa som tre helt skilda rationaliteter och en proffessionalisering av dessa som skapat en
distans mellan specialister och allmänheten och nedvärderat ’livsvärlden’. Resonemanget
koncentreras till den estetiska moderniteten och Habermas skriver att det utmärkande för
denna är dess ständiga intresse för samtidens förändrade medvetande, präglad av en
känsla av att ständigt bryta ny mark, att vara där ingen annan varit, vilket också innebär
att moderniteten ständigt står i ett revolterande förhållande till alla de normer som
bestämmer det hittillsvarande och traditionella. Motståndet mot denna modernitet tolkar
Habermas följdriktigt som en neokonservativ tendens i samtiden, som ett svar på att
denna radikala modernitet blivit gammal och förlorat sin kreativitet och förmåga att
representera livsvärlden.

Smart (1993, s. 20; 32ff) menar att även om denna kritik ursprungligen rymde en viss
sanning så utgör postmodernismen idag lika mycket en del av radikala kritiska teori-
bildningar inom t.ex. marxistisk och feministisk forskning. Den grundläggande frågan
handlar enligt Smart om ifall man ser modernitetens negativa konsekvenser som avarter
av det moderna eller, som postmodernisterna gör, som inneboende i själva modernitetens
grundantaganden (Ibid, s. 90-95). Lyotard uppfattar kärnan i all den kritik som post-
modernismen utsatts för som nostalgi över en föreställning om helhet och representativ-

41 Jürgen Habermas är professor i filosofi och sociologi och har bl.a. intresserat sig för kunskapsteori,
språkfilosofi och vetenskapens roll i det kapitalistiska samhället. Han skiljer då på ”det tekniska, det
praktiska och det frigörande kunskapsintresset” som olika vetenskapliga sätt att nå kunskap om
världen (Filosofilexikonet 1988). Hans kritik av det postmoderna besvaras av Lyotard i essän
’Answering the question: What is postmodernism’ som ingår i den refererade utgåvan av The
postmodern condition (Lyotard 1984, s. 71-82). Denna, liksom Habermas artikel, handlar framförallt
om konst och litteratur, och jag väljer att inte gå på djupet med denna diskussion eftersom den faller
utanför ramen för min berättelse, men återkommer ändå kortfattat till Lyotards svar nedan. 
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itet som gått förlorad i det moderna, en föreställning som han själv är djupt kritisk till:
”Simplifying to the extreme, I define postmodern as incredulity toward metanarratives”
(1984, s. xxiv); en misstro som samtidigt är en produkt av vetenskapens framsteg och en
förutsättning för dessa. 

Den fragmentarisering av subjektet och frånvaron av en stabil mening förankrad i en
objektiv yttre verklighet som postmoderniteten representerar kan naturligtvis, utifrån en
modern horisont, uppfattas som en förlust av meningsbärande strukturer och som att
’allting flyter’. Men den kan också tolkas positivt, i meningen att om verkligheten konst-
rueras av föränderliga, sociala strukturer är dessa också möjliga att förändra. Smart
(1993, s. 95ff) beskriver detta som att frånvaron av nödvändighet ger individer möjlighet
att forma sig själva som subjekt, ett utrymme som skapas av det kontingenta nuet i vilket
inget är förutbestämt. Individen har då möjlighet att genom att välja sin tillhörighet till
olika diskursgemenskaper skapa sin egen identitet och sin egen mening. Lyotard  (1984,
s. 79-82) menar att vi i betraktandet av postmoderniteten har att välja mellan att fokusera
på människans oförmåga att förstå sin omgivning eller på glädjen i att hitta på nya spel-
regler. 

4.2 Klassifikation i det postmoderna

Jag har i det föregående kapitlet placerat de generella bibliografiska klassifikations-
systemen inom ramen för den moderna biblioteksrörelsen, som ett redskap i skapandet av
det nya samhälle som 1800- och 1900-talets klassifikationsteoretiker såg framför sig. I
det sammanhanget pekade jag på den moderna klassifikationsteorins antagande om
kunskapsorganisation som en neutral aktivitet, som bör fungera som en spegelbild av en
verklighet som s.a.s. föregår alla försök att beskriva den, och därigenom bidra till biblio-
tekens moraliska och folkbildande funktion. Jens-Erik Mai beskriver i enlighet därmed
den moderna klassifikationens främsta mål som ”’purification’ and ’translation’” (1999,
s. 548); mål som den delar med den moderna vetenskapen. Reningen bygger då på en
dualistisk uppdelning mellan två olika ontologiska zoner: det som rör människan och det
som rör naturen. Den första består av idéer, objekt och ting som skapats av människan
och den andra omfattar den naturliga världen. Att dessa båda zoner i själva verket hänger
ihop, menar Mai, är modernitetens blinda fläck: de uppfattas inom moderniteten följa
helt olika lagar. Att de inte blandas ihop säkras genom den standardiserade metodologin,
vars uppgift är att ge en neutral beskrivning av naturen; en översättning. (Ibid, s. 548-
551) Denna dualism svarar också mot en radikal uppdelning i det moderna mellan män-
niskans kropp, som en del av naturen, och människans själ, kopplad till idéernas värld.

Mai skriver vidare att den moderna klassifikationsteorins starka fokus på tekniker och
standardiserade system har skett på bekostnad av de kunskapsområden som ska
beskrivas. Istället skapas bilden av att det finns en uppsättning logiska, universella regler
som kan garantera neutrala beskrivningar av olika kunskapsdomäner. I skarp kontrast till
detta bygger den postmoderna epistemologin på  antagandet att det inte finns någon ”key
denominator” – en strukturens mittpunkt – vilket är en förutsättning för en sådan neutral
beskrivning. Postmoderna tänkare menar att det inte finns något (idéer eller tankar) som
föregår språket. Fakta och sanningar konstrueras och klassifikationssystem är således
alltid aktiva konstruktioner av en verklighet eller en världsbild, bestämda av sin sociala
kontext; en kontext som i grunden är språklig. Språket kan då inte betraktas enbart som
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ett redskap för att beskriva en yttre verklighet utan utgör själva den kontext i vilken
språket får sin mening, dvs. språket refererar ytterst sett inte till något annat än sig självt.
(Mai 1999, s. 551ff) Kunskapsorganisation i det postmoderna måste därför utgå från ”the
social practice and the language of the community for which the knowledge organization
is created” (Ibid, s. 548). En större del av arbetet måste överlåtas till de som behärskar
olika kunskapsområden och fokus flyttas från teknikerna till de specifika uppgifter och
användargrupper som systemen är avsedda för. 

En liknande uppfattning uttrycker Miksa (1998), då han mot den moderna ontologin, där
vetenskapen uppfattades som den högsta sanningen, ställer det postmoderna antagandet
att all sanning är färgad av de diskurser de kommer till och formas inom och kan ses som
uttryck för mänskliga intressen och maktanspråk. Det innebär att det inte går att skapa
någon ”one best classification” (Ibid, s. 86) och att strävanden att bygga generella
klassifikationssystem närmast uppfattas som ”exercises in ’losing information’ so as
better to build a construction of reality that is satisfying for the moment or for a given set
of purposes” (Ibid, s. 87). 

4.3 Internet och det postmoderna

Den sociala kontext som ämneskataloger på Internet har att ordna och formuleras inom
är i flera bemärkelser en öppen miljö. På Internet kan man (nästan) obemärkt röra sig in
och ut och själv välja hur delaktig man vill vara och hur stor del av sitt sociala liv man
väljer att förlägga dit. Här skapas i olika subkulturer delvis egna sociala regler, samtidigt
som det är rimligt att anta att det i stora stycken är normer och värderingar från omgivan-
de samhällen och kulturer som kommer till uttryck i dess återspegling av verkligheten.
Denna miljö, tillsammans med begrepp som ’den nya informationstekniken’ eller
’informationsåldern’, har inte sällan kopplats till det postmoderna. Berthon, Pitt &
Watson42 (2000) hör till de som menar att  Internet utgör det kanske främsta förkropps-
ligandet av den postmoderna tanken. I sin analys tar de fasta på fem teman i det post-
moderna, nämligen 1) relationerna mellan elementen i olika system, vilken präglas av
fragmentarisering och dedifferentiering; 2) verklighetens natur, som i det postmoderna
uppfattas som konstruerad; 3) tids-rums-aspekten, vilken uppfattas som cyklisk och
fragmentariserad; 4) underliggande värden, i postmoderniteten kännetecknade av para-
dox, reflexivitet och pastisch; samt 5) attityder i relation till metanarrativiteten och dess
institutioner, vilka i grunden kännetecknas av ”antifoundationalism”43 (Ibid, s. 268) De
menar att i denna miljö upplöses politiska, ekonomiska och sociala gränser och moderna
distinktioner mellan hög och låg kultur, mellan utbildning och underhållning, mellan
politik och showbusiness, mellan fakta och fiktion, mellan vetenskap och religion, mel-
lan författare och läsare, mellan producent och konsument, förlorar sin mening. Verklig-
hetsuppfattningen på Internet förändras så att artefakten uppfattas som mer verklig och

42 Berthon, Pitt & Watson (2000) tycks främst inrikta sin forskning mot Internet som ett medium för
marknadsföring och reklam (se t.ex. http://ecampus.bentley.edu/dept/cmt/research_emarket.html
[2004-04-14] för exempel på deras övriga forskning).

43 Med detta avses att postmoderniteten inte erkänner några grundläggande värden. Jfr. t.ex. Heideggers
fundamentalontologi (Filosofilexikonet 1988). 
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sann än den ’objektiva’ verklighet som de menar att moderniteten varit besatt av.44

Upplevelsen av tid och rum förändras då man när som helst kan vara uppkopplad till den
’globala byn’. Paradoxen och pastischen utgör centrala uttrycksmedel på Internet, där det
annorlunda och det excentriska – det som står i periferin, utanför centrum – blir till
centrala värden. Till sist menar författarna att Internet, genom sin decentraliserade och
icke-hierarkiska struktur och sin ständiga rörelse och förändring, förbjuder alla
kontrollerande centra och hierarkier. Kvar blir ett spel mellan olika ”signifiers”, vilka
endast refererar till andra ”signifiers”. (Berthon, Pitt & Watson 2000) 

Men samtidigt som författarna menar att Internet är det kanske tydligaste uttrycket för en
postmodern världsbild så påpekar de också att den infrastruktur som utgör Internets
förutsättning är ett resultat av det moderna; att Internet också kan tolkas som ”the latest
incarnation of the modernist dream of adventure, progress, and liberation” (Ibid, s. 268).
Leslie Regan Shade45 (2002) följer denna senare linje och placerar, utifrån ett genuspers-
pektiv, Internet i kontexten av tidigare kommunikationsteknologier och visar hur dessa,
från telefonen och framåt, ’bekönats’ (”have been gendered”). Hon menar att föreställ-
ningar om genus bidrar till konstruerandet av sociala praktiker där män tar större utrym-
me i det offentliga rummet medan kvinnor tar större ansvar i den privata sfären. De
kommunikationsteknologier som utvecklats under 1800- och 1900-talen uttrycker
företrädesvis ’manliga’ attityder och värderingar och bidrar, genom att agera ut dessa
före-ställningar om mäns och kvinnors beteende, till att konstruera och upprätthålla en
köns-maktsordning som i sin tur leder till att kvinnor och män agerar utifrån dessa. (Ibid,
s. 15f) Shade visar t.ex. hur kvinnor konstrueras som en särskild målgrupp på den
kommersiella marknaden på Internet, men pekar också på hur kvinnor använder Internet
på kreativa och subversiva sätt för att skapa eget utrymme, en dikotomi som är parallell
till användningen av tidigare kommunikationsteknologi. Shade ställer slutligen frågan
om hur vi tilltalas på Internet: som medborgare eller konsumenter (Ibid, s. 107-109).

”If, indeed, cyberspace is a metaphor for community, if it constitutes a network of
varied relationships, and if digital citizenship is a prerequisite for participation and
engagement in society, then we need to look closely at who is being included, and
who is being excluded” (Ibid, s. 2). 

Ett sätt att studera dessa in- och exkluderingar är genom språket. Donna Gibbs46 (2000)
hävdar att det inom Internet växer fram ett nytt och kreativt språk, vilket ligger i linje
med de flexibla språkliga strukturer som Lyotard beskriver. Det karakteristiska för detta,
och det som samtidigt gör det användbart, är enligt Gibbs dess ”fuzziness”. Hon menar

44 Denna uppfattning om verklighetens natur i det postmoderna har av Baudrillard beskrivits som att
motsättningen mellan det simulerade och det äkta har upphört. Då språket inte längre har någon
referent menar han, enligt Smart, att bilder, modeller och koder blir verkligheten, vilket i elektronisk
massmedia leder till en neutralisering av all mening och signifikans, och att hyperverkligheten s.a.s.
föregår verkligheten. (Smart 1993, s. 51ff; 121ff)

45 Leslie Regan Shade är docent  vid Concordia University i Kanada och forskar kring sociala, politiska
och  etiska aspekter av informations- och kommunikationsteknologi
(http://artsandscience.concordia.ca/comm/shade.html [2004-08-14]).

46 Donna Gibbs är docent vid Macquarie University i New South Wales i Australien och forskar för
närvarande kring den engelska läroplanen och dess teknologiska implikationer för skolundervisningen
(http://www.aces.mq.edu.au/educ_staff_bio.asp?sid=32 [2004-08-14]).
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att det är demokratiskt i bemärkelsen att alla kan bidra med sin världsbild och knyter
detta till värderingar som alla människors lika värde, yttrande- och valfrihet och noterar
vidare vad hon uppfattar som en informell och familjär ton på många webbplatser. Men
hon pekar också på att det ofta är ett språk som är ”larger-than-life”, ett språk fullt av
försäljarjargong och varumärken, ett språk som ’lovar hela världen’, en tendens som hon
knyter till ett amerikanskt inflytande (Gibbs 2000, s. 16-19). Ett annat karakteristiskt
drag tycks vara den snabba föränderligheten i språket, vilket Gibbs menar är typiskt för
ett samhälle som hela tiden är ”on the move”, med lite tid för reflexion (Ibid, s. 25).
Detta kombineras med vad hon uppfattar som ett övervägande manligt språk – konstru-
erat av och för män, med tekniskt/naturvetenskapligt orienterade metaforer – vilket i
stora stycken gör Internet till en ovänlig miljö för kvinnor.

4.4 Sammanfattning och återkoppling till frågeställningen

Det här kapitlet har i sin beskrivning av postmoderniteten fungerat som en förlängning
av det föregående kapitlets beskrivning av de moderna förutsättningarna för de biblio-
grafiska klassifikationssystemen. Jag har beskrivit postmoderniteten som en reaktion på
att de mål och värden som uttrycks i de moderna (euroamerikanska) metaberättelserna
om förnuft och utveckling inte längre framstår som trovärdiga. Det moderna projektet
uppfattas i det postmoderna istället som ett uttryck för en vilja att, med teknik och
(natur-)vetenskap som hjälpmedel, kontrollera och behärska människa och natur. Den
moderna strävan att skapa ett samhälle som är bättre för alla tycks utifrån ett postmodernt
perspektiv i stora stycken ha misslyckats och istället ha lett till att man i rationalitetens
namn bibehållit eller förstärkt marginaliseringar som tvingat in både människor och natur
i former som passar de teoretiska ramarna. 

Som en motbild till detta ställs det postmoderna, som ett kritiskt sätt att förhålla sig till
själva fundamenten för det moderna utvecklingstänkandet och sökandet efter ordning.
Modernitet och postmodernitet handlar i den bemärkelsen om två olika sätt att förhålla
sig till sin egen sociala och historiska kontext. I moderniteten konstrueras samtiden i
positiv mening som det moderna, det nya, i relation till det traditionella eller gamla,
vilket avspeglas i en ovillighet att betrakta sin egen tid som en historisk epok. Post-
moderniteten, som en del av moderniteten, placerar däremot samtiden i ett historiskt
sammanhang och upphäver därmed dualismen mellan gammalt och nytt. På motsvarande
sätt ställer postmoderniteten, mot modernitetens tro på möjligheten att nå universell och
objektiv kunskap, uppfattningen att all kunskap är lokal och tidsbunden. Denna världs-
bild uppfattas av vissa som ’förkroppsligad’ i Internet som social miljö, medan andra i
Internet ser en förlängning av det modernas strukturer och utvecklingsoptimism.

Den postmoderna verklighetsuppfattningen får konsekvenser även för organisationen av
kunskap. Medan denna i det moderna delade vetenskapens strävan att neutralt beskriva
och ’översätta’ ett universum av kunskap ’som det är’, måste klassifikation i postmoder-
niteten utgå från olika diskursgemenskapers språkbruk och verklighetsuppfattning.

Det har knappast undgått den uppmärksamme läsaren att jag själv delar stora stycken av
den kritik som riktats mot det moderna projektet, framförallt som denna uttrycks i den
filosofiska postmodernismen och poststrukturalismen. Mina teoretiska utgångspunkter
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vilar på en kritik av den moderna vetenskapliga traditionens fundament, men det leder
inte utan vidare till uppfattningen att vi idag lever i en postmodern kultur. Jag delar
Scheurichs åsikt att postmodernismen, som ett samlingsnamn för ett antal vetenskaps-
kritiska teoretiska perspektiv, är ”Western civilization's best attempt to date to critique its
own most fundamental assumptions, particularly those assumptions that constitute
reality, subjectivity, research, and knowledge” (1997, s. 2), men är samtidigt ambivalent
inför stora delar av det som kallas för postmodernitet; framförallt i den tappning som
kopplar postmoderniteten till en oundviklig utveckling mot ökad marknadsekonomi och
konsumism.

Avsikten med det här kapitlet har varit att föra in postmoderniteten som en möjlig
tolkningsram för den analys som följer. Jag har utifrån dessa utgångspunkter strävat efter
att ge en möjlig och rimlig, men absolut inte nödvändig, beskrivning av postmodernitet-
ens ’världsbild’.

Att studera ämneskatalogers ämnesstruktur och innehåll i relation till denna verklighets-
uppfattning tror jag kan bidra till vår förståelse av den verklighetsbild som avspeglas och
konstrueras genom dessa. Jag tror att det kan ge mig en punkt att ta fasta på i jämförelsen
mellan verklighetsframställningen i ämneskataloger på Internet och äldre bibliografiska
klassifikationssystem. Det innebär att uppsatsens huvudfråga nu kan kompletteras med
ytterligare en delfråga, nämligen:

Kan ämnesstrukturen i Open Directory Project förstås som ett uttryck för en
postmodern verklighetsuppfattning?

Det postmoderna förstås då, i Foucaults mening, som ett möjligt episteme, ett över-
gripande diskursivt regelverk som styr vad som är möjligt att säga eller tänka under en
bestämd historisk period. Jag kommer i slutdiskussionen att återknyta till detta och även
föra ett kort resonemang om huruvida det är rimligt att, med utgångspunkt i de studerade
ämneskatalogerna, tala om ett sådant episteme.
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5. Analys
Utgångspunkt för den här framställningen är att de kategorier vi använder för att dela in
världen är socialt konstruerade och föränderliga. Jag kommer i ämneskatalogen Open
Directory Project (ODP) att utifrån min förförståelse och den litteratur som har present-
erats leta efter sådana kategorier och söka ge svar på hur dessa, genom deras relationer
till andra över-, under- och sidoordnade kategorier, rekonstrueras där. Detta sker genom
en läsning av katalogens yttre ämnesstruktur, från den ’högsta’ nivån och en liten bit ner
i hierarkin. I de flesta fall är det inte fruktbart att gå djupare än till den andra eller tredje
nivån, men i vissa fall har jag gått ytterligare lite djupare. Som jämförelsematerial, då jag
antagit att ODP utgör en del av en diskursiv formation, kommer jag även att göra en ytlig
läsning av ämnesstrukturen i Yahoo!s ämneskatalog. 

Det förtjänar att återigen påpekas att analysen inte söker undersöka ämneskatalogens
korrespondens med någon yttre verklighet, utan att det som är av intresse är den bild av
verkligheten som blir till sanning i denna. Analysen nedtecknas på ett sådant sätt att den,
så långt som jag bedömt rimligt, strävar efter att återge den läsning jag gjort av kategori-
erna, dvs. den ordning i vilken jag studerat deras delar. Det innebär att jag i ODP till
största delen följer katalogens egen struktur och efterhand som jag studerar de olika
kategorierna plockar upp trådar som jag sedan tar med mig vidare. Ibland kan det inne-
bära att jag sedan tar ett steg tillbaka för att knyta an, bekräfta, förtydliga eller nyansera
trådar som jag tidigare rört vid, medan jag ibland hoppar ett steg framåt, och föregriper
katalogens struktur; allt för att skapa en berättelse i analysen som svarar mot min väg
genom katalogen. Användningen av korsreferenser i katalogen gör ett sådant förfarande
naturligt. 

I sammanfattningen söker jag sedan samla ihop trådarna för att identifiera eventuella
övergripande mönster i den väv som förhoppningsvis blottlagts. Eftersom olika
begreppsliga kategorier, utifrån en poststrukturalistisk förståelse, blir till genom sina
relationer till andra kategorier, ställs kategorierna efterhand i relation till varandra, men
även till kategorier utanför katalogernas egna. Dessa hämtas då från de moderna
klassifikationssystemen, som på så sätt får utgöra en referensram och fungera som
exempel på andra möjliga sätt att organisera verkligheten. När jag kommer till Yahoo!s
ämneskatalog låter jag min läsning styras av de mönster som redan identifierats i ODP. I
bilagan i slutet av uppsatsen återfinns skärmbilder från ODPs och Yahoo!s ämnes-
katalogs förstasidor, samt från alla toppkategorierna i ODP.

5.1 Open Directory Project

Open Directory Project47 är, enligt egen utsaga, “the largest, most comprehensive human-
edited directory of the Web” (http://dmoz.org/about.html [2004-06-16]). Drygt 62.000
redaktörer arbetar enligt ODPs hemsida frivilligt med att bevaka olika ämnesområden

47 All information om ODP, där inget annat anges, är hämtad från katalogens hemsida http://dmoz.org
under perioden april-juni 2004. DMOZ, som katalogen också kallas och som gett namn åt webb-
adressen, står för ”Directory Mozilla”, och anspelar enligt ODP på dess koppling, genom Netscape, till
webbläsaren Mozilla. (http://dmoz.org/help/geninfo.html [2004-08-14]).
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och för närvarande indexeras48 drygt 4,5 miljoner webbplatser i ca. 590.000 kategorier.
Katalogen skapades i juni 1998, då under namnet NewHoo, och köptes av Netscape i
november samma år (Sullivan 2004). Den positionerar sig, trots det kommersiella
ägarskapet, inom ”the spirit of Open Source” (http://dmoz.org/help/geninfo.html [2004-
08-14]), och genom en öppen licens kan katalogens information användas av vem som
helst.49 Att listas kostar inte heller någonting, men man betonar att ingen garanteras
listning. Data från ODP utnyttjas för närvarande av flera söktjänster,50 bl.a. Google,
Netscape Search och AOL Search. Sherman (2003) skriver att ODP är den mest spridda
och använda ämneskatalogen, men att det är få som använder dess hemsida, något som
inte heller rekommenderas av Sullivan (2004) eftersom den inte rankar resurserna inom
kategorierna utan endast använder en alfabetisk ordning. 

Beskrivning av den yttre strukturen och analysens genomförande

På ODPs förstasida (se Figur 2 i bilagan) finns länkar till katalogens 16 huvudkategorier,
i ODP kallade ’toppkategorier’ (”top categories”), samt en slags ’försmak’ eller skylt-
ning av innehållet i varje kategori, där tre eller fyra av dess underkategorier förhands-
visas. Dessa försmaker är till stor användning i analysen då de fungerar som ett första,
prelim-inärt urval bland de underordnade kategorierna och därmed ger en bild av vilka
objekt som rekonstrueras som särskilt centrala eller intressanta för katalogens användare.
Genom att klicka på dessa kommer användaren direkt till dessa underkategorier. Annars
klickar hon på någon av toppkategorierna och kommer till respektive kategoris fönster,
där dess underkategorier visas. Varje kategori, oavsett nivå, har på så sätt ett ’eget’
fönster, där dess underkategorier, samt länkar till indexerade webbplatser visas. Hela
tiden ser användaren uppe till vänster i dessa fönster var i relation till toppnivån hon
befinner sig, tillsammans med en uppgift om hur många webbplatser som den aktuella
kategorin indexerar. De olika kategoriernas underkategorier samlas i ’sjok’, ofta två eller
tre grupper av kategorilänkar, vilka, liksom försmakerna, bidrar till förståelsen av
kategorins innehåll. I anslutning till varje kategorirubrik anges inom parentes hur många
webbplatser denna, inklusive underkategorier, listar.51 Dessa siffror, som genereras
automatiskt, väljer jag att räkna till katalogens text, då de är en väsentlig del i det som
kommer användaren till mötes vid informationssökningen och på så vis utgör en del av
textens verklighetsbild. De ger en bild både av de antaganden som är inbyggda i valet av
kategorier och sätter relationen mellan ’literary warrant’ och val av kategorier på spel. 

48 Jag använder termerna ’indexerade’ eller ’listade’ webbplatser för att beteckna de resurser som
katalogen beskriver och länkar till.

49 Belle (2001) beskriver ODPs framväxt i anslutning till GNU-samfundet, som beskrivs som ”a kind of
hippie movement for the Internet age” (s. 49), vars drivkraft är en stark tro på fri programvara. Men
han problematiserar också denna bild och menar att Netscape, som ägs av Time Warner/AOL, profit-
erar på frivilliga redaktörers arbete och den goodwill som kopplingen till ”the Open Source move-
ment” genererar.

50 I ODPs kategori Computers/Internet/Searching/Directories/Open Directory Project/Sites Using ODP
Data listas ca. 300 webbplatser som använder data från katalogen. 

51 Notera att siffrorna endast räknar in de webbplatser som har sin ’huvudsakliga tillhörighet’ inom den
aktuella kategorin och dess underkategorier, men inte de kategorier som kan nås via symlänkar (se
nedan) till andra kategorier. Därför kan siffrorna vara ganska missvisande för kategorier som t.ex.
representerar fasetter av material som har sin huvudsakliga placering på annat ställe i systemet.
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Vid vissa kategorirubriker finns ett @. Dessa rubriker kallas i ODP ’symlänkar’
(”symlinks”, http://dmoz.org/guidelines/category-features.html [2004-08-17]) och
markerar att den aktuella platsen inte är kategorins ’egentliga’ placering i strukturen, utan
att den hör hemma under i någon annan kategori, dvs. den fungerar som en korsreferens
som, när hon klickar på den, tar användaren till kategorins ’riktiga’ placering. Under
kategorierna finns sedan See also-hänvisningar till andra kategorier med liknande eller
angränsande innehåll och därefter en lista med alla språk som kategorin finns på. De
senare fungerar som en genväg till World-kategorin52,53 för respektive ämne. 

Högst upp på varje kategorisida finns en sökfunktion, där användaren kan söka på
ämnesrubrikerna, antingen i hela katalogen eller i den kategori där hon för tillfället
befinner sig. Under denna finns en länk till en beskrivning (”description”)54 av kate-
gorins innehåll. Dessa beskrivningar innefattas också i viss mån i analysen, eftersom de
riktar sig till katalogens användare och beskriver katalogens egen förståelse av själva
ämnesinnehållet. Tillsammans med See also-hänvisningarna ger dessa också en bild av
hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra. Här görs avgränsningar mot andra
kategorier och instruktioner ges om var webbplatser som faller utanför kategorins ramar
istället hör hemma. Det är inte heller oproblematiskt att avgränsa ämneskatalogens
’egen’ strukturella text från dess innehåll, dvs. namnen och beskrivningarna av de sidor
som listas i katalogen. I den text som möter användaren på skärmen ingår både själva
kate-gorierna och de sidor, med deras beskrivningar, som listas på respektive nivå.
Skillnaden mellan länkar till djupare nivåer inom systemet och länkar till indexerade
webbplatser utanför detsamma består endast i att de förra markeras med fetstil. I denna
bemärkelse är en ämneskatalog på Internet, som jag pekade på i stycke 2.3, mer att likna
vid en ämnes-indelad bokkatalog, där även själva referenserna utgör en del av texten.
Själva ’klassifikationssystemet’ i ODP finns inte att läsa separat, såsom i t.ex. tryckta
utgåvor av moderna klassifikationssystem, utan systemet är skapat just för den informa-
tionsmängd den avser att ordna. Det är därför på sin plats att återigen betona att det är
själva ämnes-representationen som står i fokus för min analys, dvs. klassifikations-
systemets rubriker: beskrivningarna av själva webbplatserna handlar snarare om
katalogisering, dvs. dokumentrepresentation. 

Toppkategorierna

De 16 toppkategorierna på ODPs startsida är Arts, Business, Computers, Games, Health,
Home, Kids and Teens, News, Recreation, Reference, Regional, Science, Shopping,
Society, Sports och World.55  Dessa får strukturera min läsning av katalogen.

52 Kategorin World organiserar webbmaterial på andra språk än engelska i språkliga kategorier. Dessa är
i sin tur indelade enligt samma struktur som i den övriga katalogen, vilket innebär att t.ex. World/
Svenska fungerar som en ämneskatalog i miniatyr med enbart svenskspråkiga resurser. 

53 Notera att alla kategorirubriker återges i kursiverad stil.

54 Det är dessa jag hänvisar till när jag skriver om eller citerar kategoriernas beskrivning. Webbadres-
serna till dessa bildas enligt mönstret http://dmoz.org/[Kategorinamn]/desc.html. T.ex. blir webb-
adressen för kategorin Fantasy, som sorterar under Sports, http://dmoz.org/Sports/Fantasy/desc.html.

55 På World/Svenska återfinns följande kategorier (i samma ordning som motsvarande toppkategorier):
Kultur, Näringsliv, Datorer, Spel, Hälso- och sjukvård, Hus och hem, Barn och ungdom, Nyheter,
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De första intrycken

Mina första intryck av ODPs huvudstruktur, såsom den framstår på katalogens förstasida,
präglades av min samlade förståelse av de moderna klassifikationssystemen och en
jämförelse med dessa, framförallt SAB-systemet. Omedelbara skillnader mot detta är att
kategorierna Business, Games, Computers, Recreation, Kids and Teens, News, Regional
och Shopping är områden som får större utrymme här. De första tre är sådana som visser-
ligen fanns representerade i t.ex. SAB-systemet, men då på betydligt mer undanskymd
plats. De fyra senare, Kids and Teens, News, Regional och Shopping, är sådana som är
helt nya som huvudkategorier. Kids and Teens, News och Regional sätter fokus på det
som i klassifikationsteorin kallas fasetter (i det här fallet nivå, tid och plats), medan
Shopping är en ämneskategori som blir möjlig genom Internet som både ett medium där
man kan hitta information om olika saker men där man också kan interagera direkt. Jag
noterar vidare att humaniora och samhällsvetenskap har en undanskymd roll i jämförelse
med SAB-systemet: de ämnen som motsvarar klasserna C.-G., J., K., M., och i viss mån
N. och O.,56 återfinns först på tredje kategorinivån i ODP, under Science/Social Science,
och delvis även under Society. Home och Society är kategorier som jag spontant uppfattar
som ospecifika eller svåra att avgränsa, vilket väcker ett intresse. Home tycks närmast
svara mot stora delar av SAB-systemets klass Q. Ekonomi och näringsväsen: här samlas
material som på ett eller annat sätt traditionellt har med hemmet att göra, medan Society
tycks handla om samhällsrelaterade frågor i största allmänhet.

ODP har alltså, tycks det mig, i flera avseenden en helt annorlunda grundindelning en
SAB-systemet. Men det finns också likheter: Arts tycks svara mot SAB-systemets klass I.
Konst, musik, teater och film, Science mot klasserna T. Matematik, U. Naturvetenskap
och P. Teknik, och Reference i stora drag mot klass A. Bok- och biblioteksväsen. SAB-
systemets omfattande klass Q. får här åtminstone tre egna huvudkategorier: Business,
Home och Shopping, medan R. Idrott, lek och spel får två: Games och Sports. Det tycks
mig därmed vid en första anblick som att de praktiskt och vardagligt orienterade och
underhållningsinriktade ämnena har en mer framträdande roll i ODP än i SAB-systemet,
på bekostnad av de mer akademiskt orienterade ämnena. Verkligheten tycks framställas
som något mindre 'allvarlig'. 

Utifrån denna förförståelse går jag vidare till en analys av var och en av dessa topp-
kategorier, för att efterhand se vilka objekt som konstrueras och hur de definierar
användarens möjliga subjektspositioner.

Arts

Kategorin Arts (se Figur 3 i bilagan) beskrivs som bestående av webbplatser om konst
(’liberal’ och ’fine’ arts) och konstnärer. Den indexerar ca. 307.000 sidor och avgränsas i
beskrivningen mot Shopping, Business, Computers och Recreation. Kategorin överens-
stämmer innehållsmässigt väl med SAB-systemets klass I. Konst, musik, teater och film

Nöjen och fritid, Referens, Regionalt, Vetenskap, Webbutiker, Samhälle, samt Sport. Ibland kan dessa
hjälpa till att belysa de engelska kategorinamnen och plockas då in i analysen.

56 För närmare beskrivning av innehållet i dessa kategorier, se Klassifikationssystem för svenska
bibliotek (1997).
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och det som vi finner på svenska dagstidningars kultursidor: arkitektur, hantverk, design,
litteratur, dans, musik och teater. På World/Svenska ges kategorin också namnet Kultur,
vilket är ett något bredare begrepp än engelskans Arts. Det som lyfts fram i försmaken är
dock de modernare aspekterna av kulturbegreppet: Movies, Television och Music. Där
konstrueras Arts alltså som en kategori som främst utgörs av rörliga bilder och musik.
Denna bild bekräftas också i viss mån av mängden indexerade webbplatser, där framför-
allt Music dominerar bilden med över 110.000 platser. Men exempelvis kategorin
Literature, som indexerar dryga 30.000 webbplatser, kan inte hävda sig mot kategorin
Television, med dess ca. 15.000 platser, vilket visar att ett aktivt val till förmån för de
rörliga bilderna görs när kategorin Arts konstrueras på ämneskatalogens förstasida.

Underkategorierna i Arts är indelade i två huvudgrupper: först en som huvudsakligen
följer en ämnesindelning av olika konstformer, sedan en grupp med referensorienterade
kategorier. Vad gäller relationen mellan kategorierna framstår det inte som något
problem att placera överlappande kategorier, från ’olika nivåer’, sida vid sida: t.ex. listas
Photography och Video vid sidan av Visual Arts; och Dance och Theatre vid sidan av
Performing Arts, en kategori som de egentligen är underkategorier till. I det senare fallet
är dans och teater symlänkade som en underkategori till scenkonsten, medan foto och
video inte alls förekommer under bildkonst, vilket ger bilden av att den hierarkiska
logiken är underordnad att skapa en struktur som bedöms vara lätt för användaren att
hitta rätt i. 

I fråga om konstruktionen av olika sociala grupper och deras uttryckssätt är Literature/
Cultural en intressant underkategori: här listas African American, Gay, Lesbian, and
Bisexual, Latino, Native American, Romani och Women, vilket konstruerar kvinnor,
homo- och bisexuella som kulturella grupper. American, British och Canadian
Literature konstrueras i relation till dessa kulturella grupper, genom att placeras direkt
under Literature, som ’ren’ litteratur. I kategorin American Literature ingår däremot inte
t.ex. African American, som istället återfinns under Literature/ Cultural, men med en
symlänk till Society/Ethnicity/African/African American/Literature. Dvs. den afroameri-
kanska litteraturen konstrueras som ett samhälleligt uttryck snarare än ett litterärt sådant
och för definierandet av detta är etniciteten överordnad kulturen. Under kanadensisk
litteratur finns det en underkategori som heter Women's Writing, en kategori som saknar
motsvarighet för författare som är män, vilket kan tolkas antingen som att det inte finns
någon väsentlig litteratur skriven av män, eller som att litteratur skriven av kvinnor utgör
en särskild kategori vid sidan av den ’vanliga’ litteraturen, dvs. att den till skillnad från
litteratur skriven av män utgör ett kunskapsobjekt i sig, att den är av annorlunda natur.
Det senare framstår som en rimligare tolkningsram mot bakgrund av t.ex. andelen
nobelpris i litteratur som tilldelats män respektive kvinnor. Denna särskilda kategori
litteratur är i ODP emellertid unik för Kanada, då det inte finns någon motsvarighet
under de andra nämnda kategorierna. En liknande kategori under Canadian Literature är
Children's Literature, dock med skillnaden att här är det litteratur för barn, inte av barn:
det senare återfinns under Kids and Teens, vilket kan tolkas som att denna litteratur inte
antas ha något intresse för vuxna. Dvs. vuxna kan skriva litteratur för barn, men inte
tvärtom.

Samma mönster återfinns under andra konstformer i Arts. Om konst i ODPs framställ-
ning främst handlar om rörliga bilder och modern popmusik, så är det också helt naturligt
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att det är den nordamerikanska och engelska kulturen som utgör normen för vad som är
’ren’ konst, eftersom det är dessa områden som är helt dominerande på den mediemark-
nad som Internet utgör. De filmer, den musik och de tevekanaler som tillsammans utgör
mer än hälften av de indexerade webbplatserna i kategorin Arts tycks till klart övervägan-
de del vara produkter av den angloamerikanska kultursfären. Under Music/Styles
omfattar t.ex. Regional and Ethnic, vilket i likhet med den ’kulturella’ litteraturen i ODP
konstrueras som det icke-angloamerikanska, knappt 1.900 av de sammanlagt drygt
29.000 webbplatserna. Denna glidning i kulturbegreppet, från finkultur till massmedie-
kultur, fullföljs sedan under t.ex. toppkategorin Business, där gränsen mellan konst och
underhållning helt upplöses i kategorin Arts and Entertainment. 

Business

Toppkategorin Business (se Figur 4 i bilagan) indexerar ca. 239.000 webbplatser. Dess
kategorier fördelas i tre huvudgrupper, där den första enligt beskrivningen, omfattar
”Business as an activity” och den andra ”Business as an entity”. Den tredje huvud-
gruppen består av mer referensorienterat material. Försmaken på förstasidan utlovar
jobb, fastigheter och investeringar, trots att varken arbete (i bemärkelsen Employment)
eller fastigheter är särskilt framträdande bland kategorierna på Business-sidan. Snarare
domineras bilden här av stora företag och industrier, en dominans som bekräftas av
mängden indexerade webbplatser för Major Companies (ca. 4.400) jämfört med Small
Business (ca. 800) och Cooperatives (ca. 80). Den enskildes möjligheter ryms inom
kategorierna Opportunities  och Employment. Kategorin Opportunities samlar enligt
beskrivningen ”general information about business opportunities for individuals”. Under
denna återfinns länkar till webbresurser som framställs som mer eller mindre oseriösa
och som det finns anledning till misstänksamhet mot. Som första kategori, i en egen
'undergrupp', finns kategorin Opposing Views, vilken samlar länkar till webbplatser med
kritisk information om olika företag, framförallt inom nämnda branscher. Det betonas
också gång på gång i beskrivningen av kategorierna att webbplatser av enskilda represen-
tanter för ”multi-level marketing”- och pyramidföretag inte indexeras. Under kategorin
Employment återfinns bl.a. kategorin Job Search, vilken har en kusin under Society/
Work. Det är dock i Business-kategorin som arbetssökandet har sin huvudplacering,
vilket konstruerar arbete som en ekonomisk fråga snarare än en samhällelig. Kategorin
Business framstår här, tillspetsat, som de stora företagens spel, där den enskilde har att
välja mellan att ta anställning eller att satsa på de riskfyllda chanser som ges inom
företag som framstår som mindre seriösa.

Computers

Datorer och Internet utgör  ODPs omedelbara sociala kontext, och precis som böcker och
bibliotek (klass A.) har en framträdande plats i SAB-systemet, så utgör datorer och
Internet troligen ett centralt intresseområde för många av dem som anser det nödvändigt
att skapa en ordning i den informationsmängd som görs tillgänglig med hjälp av dessa
verktyg. Det märks i toppkategorin Computers (se Figur 5 i bilagan), där Internet,
tillsammans med Software, utgör de största kategorierna. Eftersom allt det material som
indexeras i ODP per definition förmedlas via Internet och datorer så betonas det i
beskrivningen av kategorin att den angränsar till alla andra kategorier: datorer är ett
centralt objekt i den verklighetsbild som ODP ger uttryck för.
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Denna tendens att skapa stort utrymme åt de egna kunskapsorganisatoriska verktygen
kommer till uttryck även under Internet/Searching, där nästan 1.300 webbplatser listas
under Directories, men bara drygt 300 under Search Engines. Av dessa 1.300 ägnar i sin
tur nästan 1.200 sin uppmärksamhet åt just Open Directory Project, 19 åt Looksmart och
13 åt Yahoo!. Bland de kategorier som ämneskataloger delas in i märks Family Friendly,
Non-Commercial, Regional och Volunteer-Edited vilket pekar mot central gränsdragning
mellan kommersiella och icke-kommersiella tjänster. 

Games

Kategorin Games (se Figur 6 i bilagan) med dess ca. 62.000 webbplatser är en av ODPs
mindre toppkategorier. Spel beskrivs i ODP som ”any activity that is meant to entertain
the participants and that is governed by a specific set of rules”, men innehållet i kategori-
erna visar att det är elektroniska spel som står i centrum. Liksom vad gäller Computers,
tycks motiveringen för en egen toppkategori komma ur den egna intressesfären, och
genom toppkategorin Games framställs spel som en central form av avkoppling eller
tidsfördriv. Denna avgränsas i beskrivningen mot Sports och Recreation, vilka därige-
nom framställs som besläktade betydelsegemenskaper. 

Förstasidans försmak, med Video Games, RPGs (rollspel) och Gambling är representativ:
den lägger fokus på de samtida och, får man anta, ”populära” spelformerna. Den absolut
största kategorin är Video Games, där också datorspel ryms: denna svarar för över två
tredjedelar av kategorins webbplatser. Även inom kategorin Roleplaying är det dator-
och onlinespelen som dominerar. Men trots denna mängd listade webbplatser med elek-
troniska spel ges även traditionella spel som Card Games, Board Games, Hand Games
och Dice utrymme i huvudkategorierna, vilket kan förstås som att dessa utgör en viktig
beståndsdel i själva ’spel’-begreppet även om de i praktiken – genom det relativt låga
antalet indexerade webbplatser – framstår som ganska marginella företeelser i ODPs
världsbild.

Health

Hälsa definieras i beskrivningen av kategorin Health (se Figur 7 i bilagan) som ”The
overall condition of an organism at a given time”. Beskrivningen antyder en holistisk
grundsyn och hälsa konstrueras i ODP som ett mer omfattande objekt än t.ex. medicin i
SAB-systemets klass V.  Förutom den moderna skolmedicinen ryms och överlappar i
kategorin alternativ medicin, träning och skönhetstips varandra. Denna bredd kommer
till uttryck redan på katalogens förstasida där försmaken nämner Fitness, Medicine och
Alternative. Men just detta sidoställande av Medicine och Alternative, som två olika
kunskapsdomäner visar samtidigt att skolmedicinen utgör normen även här. Alternativ
medicin, med vitt skilda behandlingsmetoder som ayurveda, kristaller, folkmedicin och
homeopati, beskrivs i katalogen just som medicin som utgör alternativ till västerländsk
vetenskaplig medicin och rekonstrueras därmed som det ’Andra’. Den alternativa medi-
cinen ges utrymme, men dess identitet förblir omstridd, samtidigt som den 'riktiga' medi-
cinen framställs som vetenskaplig och bortom skepsis eller kritik. 

Alternativ medicin gränsar inte minst mot psykologi och religion, en koppling som
återfinns även i den nämnda kategorin Fitness där rent kroppsliga träningsformer som
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Aerobics, Running och Walking ställs vid sidan av former för själsligt välbefinnande som
Yoga och Pilates Method. Hälsoobjektet gränsar i Fitness både mot sport och religion.
Kategorin Beauty, däremot, med underkategorier som Cosmetics, Hair och Natural
Breast Enhancement, har anknytningar både till shopping och sexualitet. 

Kategorin Health ger även riklig information om ODPs förståelse av människan och de
kategorier hon kan delas in i, genom kategorier som Child, Teen, Senior, Men’s och
Women’s Health. Child Health utgörs av kategorier som Growth and Development,
Circumcision, Immunizations, Nutrition och Special Needs. Medan denna kategori enligt
beskrivningen riktar sig till vuxna utger sig kategorin Teen Health enligt beskrivningen
för att vara ”for and by teens”. Den senare består av kategorier som Acne, Drugs and
Alcohol och Teen Pregnancy. Seniorernas (o)hälsa utgörs i sin tur av sjukdomar som
Alzheimer’s, Dementia och Osteoporosis (benskörhet). Den bild av de olika ålders-
gruppernas hälsa som målas upp kan i stora drag beskrivas som att för barn handlar det
om att förebygga skador och bygga upp en god hälsa, för ungdomar att undvika de
frestelser och besvär som ungdomstiden bjuder på, och för äldre om rena (ålders)sjuk-
domar. Men det ges även utrymme åt äldre människors aktiva hälsa i kategorin Fitness
and Sexuality. 

Vad gäller män och kvinnor framgår det att det i ODPs verklighetsbild finns stora skill-
nader. Kategorin Women’s Health är betydligt mer omfattande än Men’s Health, både i
mängden kategorier och indexerade webbplatser. Kategorin utgörs av objekt som mens-
truation, kroppsbild, bröstsjukdomar, infertilitet, familjeplanering och reproduktivitet,
medan mäns hälsa handlar om t.ex. flintskallighet och omskärelse. En relativt sett större
andel av männens hälsoobjekt utgörs av den enskildes sjukdomar (Conditions and
Diseases), medan en stor del av kvinnans hälsoobjekt handlar om reproduktiviteten och
kvinnans roll i familjen. Om man går ett steg djupare i systemet, i kategorin Sexuality
som återfinns både under Men’s och Women’s Health, blir dessa skillnader ännu tydlig-
are. Medan Male Sexuality har sin ’egentliga’ placering under toppkategorin Society, hör
Female Sexuality hemma här, under Women’s Health. Kvinnans sexualitet framställs
alltså som en hälsofråga, med dess koppling till medicin och kroppsliga symtom, medan
mannens sexualitet är en fråga av samhälleligt intresse. Detta trots att dess kategorier –
som Circumcision, Foreskin Restoration, Impotence, Penis Enlargement och Premature
Ejaculation – är direkt personliga och närmast berör själva könsumgänget, medan
kvinnans sexualitet, med kategorier som har med reproduktionen att göra, sträcker sig
utanför henne själv. 

Home

Den lilla toppkategorin Home (se Figur 8 i bilagan) omfattar endast ca. 36.000 webb-
platser. Kategorinamnet motsvaras på World/Svenska av Hus och hem, dvs. kategorin
Home får representera både en konkret aspekt – själva boendeformen – och en abstrakt –
den som motsvaras av det svenska begreppet ’hem’. Då man granskar innehållet närmare
blir det emellertid tydligt att det inte i så hög grad är boendet som de aktiviteter och
sociala relationer som knyts till hemmet som utgör objektet Home. Dessa aktiviteter
utgörs här främst av matlagning (vilket står för nära hälften av  antalet listade webb-
platser), trädgårdsskötsel, hushållsarbete och -ekonomi. De sociala relationerna som hör
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hemmet till är familjelivet. Det är också dessa aktiviteter och relationer som ’försmaken’
ger prov på, med kategorierna Family, Consumers och Cooking. 

Bortsett från Cooking (och Pets, som är symlänkad till toppkategorin Recreation) är det
Family som dominerar kategorin Home. Beskrivningen av denna anger att dess innehåll
handlar ”all about developing the skills and relationships needed for a happy family and
parenting experience”. Det som konstituerar familjen som kategori är alltså främst
relationen mellan barnen och dess föräldrar, vilket märks tydligt inte minst i mängden
listade resurser, där barn och barnafödande är centralt. De största ’egna’ kategorierna är
Babies, Parenting, Adoption, Childcare och Pregnancy, medan kategorier som Death,
Divorce och Family Issues symlänkas till kategorin Society. Den lyckliga familjen, vars
område i ODP är inom hemmets trygga väggar, definieras utifrån barnen, medan de mer
obehagliga aspekterna av familjelivet konstrueras som samhällsfrågor.

Kids and Teens

Kids and Teens (se Figur 9 i bilagan) är en unik kategori i ODP i bemärkelsen att den är
avgränsad från hela den övriga katalogen: när man går in i denna kategori försvinner
länken till kategorin Top, så att man inte, utan att skriva in URL-adressen i webbläsaren,
kan komma tillbaka till övriga kategorier. På det sättet fungerar Kids and Teens som en
egen katalog i katalogen, vilket ’skyddar’ barn och ungdomar från den övriga katalogen
och skapar ett eget, avgränsat område för dem och deras betydelsegemenskap. Den bild
av barn och ungdomar som på så vis skapas är den av individer som behöver skyddas
mot de vuxnas verklighet. 

Ytterligare en skillnad – som hänger samman med detta – mellan Kids and Teens och
övriga toppkategorier på förstasidan är det färglagda ordet ’Kids’ i kategorins namn. Det,
tillsammans med användandet av de familjära begreppen ’Kids’ istället för ’Children’
och ’Teens’ istället för ’Teenagers’, väcker frågor om tilltalet: vem är det som talar och
till vem? Utgör Kids and Teens ett område för unga på ungas villkor – ett område fritt
från de vuxnas blickar, med ett eget språk – eller förstås den bättre som vuxnas försök att
med en familjär och ungdomlig ton skapa ett område för barn och ungdomar utifrån sin
egen uppfattning om vad det innebär att vara ung idag? Det betonas i beskrivningen att
Kids and Teens, till skillnad från kategorierna i Home/Family, är en kategori för barn,
inte om dem. Men den ensidiga avgränsningen av kategorin från övriga kategorier – de
vuxna har självklart tillgång till barnens värld, men inte barnen till de vuxnas – pekar
mot att det bör läsas som ’för barn, av vuxna’. De vuxna avgör vad som är olämpligt
material för barn, och exempel på sådant ges i beskrivningen av kategorin. Där framgår
det att webb-platser som listas här inte får innehålla svordomar, obsceniteter eller rätt-
fram (”explicit”) sexualitet, avgränsningar som jag uppfattar som uttryck för vuxnas
behov av att skydda barn och ungdomar från sin egen verklighet. 

Åldersmässigt konstrueras kategorin barn och ungdomar som personer upp till 18 år,
vilka i sin tur delas in i kategorierna Kids, Teens och Mature Teens. Alla listade webb-
platser märks upp efter vilken eller vilka ’nivåer’ de anses vara mest lämpliga för. En
delvis annorlunda indelning återfinns i några av Kids and Teens huvudkategorier,
nämligen Pre-School, School Time och Teen Life. Av dessa utgör School Time den
absolut största och det är uppenbarligen skolgången som utgör normen även för barn
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under sju år då dessa definieras utifrån att de ännu inte har börjat skolan: en definition
som, återigen, pekar mot att det är de vuxnas röst som hörs i katalogen. Den period som
konstrueras med begreppet Teen Life karakteriseras däremot av kategorier som mode,
körkort, sexualitet, barnvaktande, baler och frivilligarbete, en bild som väcker associa-
tioner till amerikanska college-filmer. Här finns även en särskild kategori för kvinnor,
Girls Only, vilket kan läsas som en strävan att skapa en värld för unga kvinnor, skyddad
från unga mäns och vuxnas insyn. Någon särskild kategori för unga män tycks inte
behövas. En möjlig orsak är att de utgör normen i det övriga utrymmet. 

News

Medan begreppet ’news’ enligt kategoribeskrivningen består av ”material informing,
explaining, or commenting on the events and issues of the day”, utgörs kategorin News
(se Figur 10 i bilagan) av ”issues and processes of reporting and interpreting the news”.
Här ryms, vid sidan av ’ren’ nyhetsförmedling, även information om medieindustrin,
uttrycksfrihet, medieaktivism och lagstiftning, liksom satir och väder. Något paradoxalt
utgörs den kvantitativt absolut största delen av nyhetskategorins innehåll av Online
Archives, dvs. ’gamla’ nyheter.57 Bland de kategorier som förhandsvisas på förstasidan
återfinns, förutom Media –  vilket tycks svara mot de mer övergripande frågorna kring
nyhetsförmedling – Newspapers och Weather, vilka båda pekar mot att den var-dagliga
och snabba rapporteringen trots allt är det mest centrala i kategorin News. Kanske är det
också denna inneboende aspekt av nyhetsförmedlingen som motiverar en egen topp-
kategori vid sidan av t.ex. Reference, medan Education inte får någon egen kategori utan
placeras som en underkategori till denna. I News finns även en kategori för Extended
Coverage, bestående av ämnesvisa arkiv över artiklar om större händelser som bevakats
över en längre tid. Anmärkningsvärt är att alla dessa ämneskategorier, utom US
Presidential Campaign, kan kopplas till konflikten mellan ’västvärlden’ och ’arab-
världen’: Iraq War, Israel-Palestine Conflict, September 11 och War on Terrorism. Här
framtonar bilden av en djupgående och långvarig konflikt.

Liksom när det gäller hälsa finns i News en Alternative-kategori, vilken beskrivs som
”news from perspectives which get less attention in the mainstream media”. Här inklu-
deras nyheter utifrån olika etnicitets-, homo-/bisexuella, politiska eller religiöst färgade
perspektiv, tillsammans med kategorier som Good, Bad och Odd News. Nyheter som
berör ’alternativa’ etniska och religiösa grupper och sexuella läggningar paras på så sätt
ihop med ’udda’ nyheter och rekonstrueras som ett eget område vid sidan av den nyhets-
förmedling som är politiskt och religiöst ’neutral’ och av ’allmänt’ intresse.

Recreation

Kategorin Recreation (se Figur 11 i bilagan) bjuder vid första anblicken på en mångfald
av aktiviteter och intresseområden, som kan ge ett avbrott i vardagen. Bland de 40
huvudkategorierna återfinns ’klassiska’ hobbyer som samlande, modellbyggande, hus-
djur och släktforskning, kategorier som har med resande och uteliv att göra, sådana som

57 Kategorin News var vid min första granskning den absolut minsta kategorin i ODP, med endast drygt
8.000 webbplatser indexerade. Av dessa utgjordes nio stycken av kategorin Online Archives [2004-04-
01], en kategori som sedan exploderade och två månader senare består av över 230.000 webbplatser
[2004-06-10]. 
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har med fordon och trafik att göra, samt ett antal kategorier som har med droger och
vapen att göra. Om man jämför kategorins innehåll med innehållet i motsvarande
kategori under World/ Svenska, Nöjen och fritid, framträder vissa skillnader medan
kategorierna Camps, Fireworks, Knives, Nudism, Roads and Highways, Tobacco och
Whips, saknar svensk motsvarighet återfinns istället Dans, Film, Teater, Musik, TV,
Museer och Friluftsmuseer. Den svenska fritiden framställs i ODP som i högre grad
bestående av kulturella aktiviteter. En kategori som är specifikt knuten till Internet som
social miljö är Picture Ratings: denna består av webbplatser där man kan ladda upp
bilder, huvudsakligen på människor, och rösta på andras bilder. Många av dessa fungerar
i princip som ett slags skönhetstävlingar, där man kan få andras omdömen hur man ser
ut. 

Om man, medveten om att det inte är oproblematiskt då det riskerar att bekräfta stereo-
typer, provar att dela in de fritidsintressen som Recreation kategoriserar i sådana som
kan kopplas till en traditionellt kvinnlig och en traditionellt manlig intressesfär tillför det
en del till förståelsen av kategorin. Kategorier som ’traditionellt’ kopplas till en manlig
identitet, som t.ex. bilar, vapen, modellbygge och ljudutrustning, får ett stort utrymme
här,58 medan sådana som kan kopplas till kvinnors sociala kön i stor utsträckning saknas
och i stället återfinns under toppkategorin Home. På det sättet förstärks dessa aktiviteters
karaktär av hemarbete, och som sådana hemmahörande inom ett traditionellt kvinnligt
ansvarsområde. Tydligast blir denna skillnad om man mot varandra ställer kategorier
som t.ex. Recreation/Food och Home/Cooking. Ätandet rekonstrueras som ett nöje
medan matlagningen blir hemarbete. Ett annat exempel är Gardens som symlänkas från
Recreation till Home. Både matlagning och trädgårdsarbete är sysselsättningar som för
många kan fungera som fritidsnöje, men som genom att placeras under Home istället blir
till arbete och ansvar. Bilreparationer däremot, som för många säkert hör till kategorin
nödvändigt hemarbete, konstrueras genom att placeras i kategorin Recreation som ett
fritidsintresse. 

På det sättet kopplas traditionellt manliga områden till fritid och avkoppling, som i sin
tur definieras i relation till kategorin arbete, medan traditionellt kvinnliga områden
kopplas till hemmet, vilket i sin tur definieras i relation till det offentliga rummet, i ODP
representerat av kategorin Society. Denna uppdelning förstärks på katalogens förstasida,
där kategorierna Home och Recreation står rakt ovanför varandra. Som försmak till
Home anges familje-, konsumentfrågor och matlagning, medan Recreation lockar med
resor, mat, uteliv och humor. Recreation framstår som lustfyllt och kravlöst, medan
hemmet i relation till det ger en bild av familjelivet fyllt av plikter och krav. Det som ges
av livskvalité i hemmet blir då det idylliserade familjelivet. De båda kategorierna Home
och Recreation tycks följa två helt olika logiker, men som kompletterar varandra enligt
samma linjer som en 'traditionell' gränslinje mellan manliga intresse- och kvinnliga
ansvarsområden. Recreation är roligt och avkopplande, men lite ’tuffare’, medan Home-
livet visserligen består av mycket arbete, men som vägs upp av den trygga och privata
familjelyckan. Men det här är naturligtvis ingen entydig bild: under Recreation återfinns

58 Jag menar att åtminstone 18 av de 40 kategorierna direkt kan kopplas till det som traditionellt uppfat-
tats som manliga intresseområden, nämligen Audio, Autos, Aviation, Boating, Bowling, Climbing,
Collecting, Fireworks, Guns, Knives, Martial Arts, Models, Motorcycles, Radio, Roads and
Highways, Sports, Tobacco och Trains and Railroads, medan bara tre, Antiques, Horoscopes och
Pets, på motsvarande sätt möjligen kan kopplas till traditionellt kvinnliga intresseområden.

51



t.ex. den barngulliga kategorin Pets och under Home det Martin Timell-doftande Do-It-
Yourself för grabbarna. 

Reference

Kategorin Reference59 (se Figur 12 i bilagan) ges i kategorins beskrivning en vid
definition som 

”a category for sites devoted to the study of and access to information itself –
teaching it (Education), using it (Knowledge Management), storing it (Libraries,
Museums) – or sites containing information on topics varied and comprehensive
enough that they could not be classified under the other top level Open Directory
categories (Dictionaries, Directories, Encyclopedia)”. 

Utgångspunkten för Reference är alltså ett mycket brett informationsbegrepp, där infor-
mationsförmedling, kunskapshantering och utbildning knyts samman till en helhet. Det
enda som saknas i denna kedja är den allra snabbaste informationen i form av nyhets-
förmedling, som återfinns i toppkategorin News. Förutom utbildning och resurser i
kunskapshantering motsvarar kategorin därmed i stort sett den typ av information som
erbjuds av bibliotekens referenstjänster, inklusive Ask an Expert och direkta länkar till
bibliotek och museer. 

Nästan tre fjärdedelar av mängden listade webbplatser utgörs dock av kategorin
Education. Denna består av tre sjok med kategorier. Det första är indelat efter nivåerna i
det amerikanska skolsystemet och det andra efter ämnesområden. Det tredje sjoket består
av organisationer, resurser och verktyg för skapandet av vetenskaplig kunskap, dvs.
tidskrifter, tekniker, metoder etc. I kategorin Colleges and Universities märks en tydlig
tyngdpunkt på medicin och naturvetenskap med kategorierna Biology, Dentistry,
Mathematics, Medicine, Nursing, Pharmacy, Physics och Veterinary Medicine. Från
samhällsvetenskap och humaniora märks endast Architecture, Arts, Law och Psychology.

Regional

Regional (se Figur 13 i bilagan) är den mest omfattande av ODPs engelskspråkiga topp-
kategorier, med över en miljon indexerade webbplatser. Nästan en fjärdedel av de resur-
ser som ODP listar indelas alltså efter jordens politiska geografi, vilket utmanar bilden
av Internet som den globala byn där geografiska avstånd inte har någon betydelse.60

Indelningsgrunden i kategorin utgörs av världsdelar, länder och regioner. Utbudet av
resurser domineras emellertid helt av den engelskspråkiga välden, företrädesvis USA.
US, Canada, UK och Europe är också de kategorier som förstasidan låter användaren
smaka på; de kategorier som i ODP får representera det regionala och näraliggande. USA

59 En ren referensversion av hela ODP finns på webbplatsen The Open Encyclopedia Project
(http://open-site.org [2004-04-16]). Denna fungerar som ett slags volontärbaserad encyklopedi, fast
med ett bredare innehåll en traditionella encyklopedier: enligt egen beskrivning en ”’informational,
volunteer-based web-site’” (http://open-site.org/About_the_Open_Site_Project [2004-04-16]).

60 Observera dock att det fortfarande endast är fråga om engelskspråkiga webbplatser. Fler regionalt
baserade resurser på andra språk återfinns under World.
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ensamt svarar för ca 600.000 av webbplatserna under Regional, följda av UK med ca
170.000 och Canada med knappt 80.000 platser.61

Det är alltså en omisskännligt angloamerikansk världsbild som möter oss här, vilket tar
sig uttryck även i beskrivningarna av de olika världsdelarna, där exempelvis South
America beskrivs som ”a wealth of natural and human resources”, vilket för tankarna till
kolonialmakternas syn på sina kolonier. Den bild av arabvärlden som framskymtade i
News/ Extended Coverage förstärks i beskrivningen av regionen Middle East (här defini-
erat som ”the Arab countries, Israel and Turkey”). Regionen beskrivs som födelseplats
för både kristendom och islam och med en rik historia, men, framgår det: ”In modern
times, the region is better known for crude oil and a constant state of political conflict
and turmoil”. Det är svårt att tro att det är så regionens invånare själva skulle beskriva sin
del av världen. Mellanöstern, förstådd framförallt som 'arabvärlden', framställs här som
en främmande och kaotisk provins, långt från det trygga och välordnade centrum, repre-
senterat av Nordamerika och Europa.

Inom varje världsdel finns, förutom den nationella indelningen, även ett ’sjok’ med kate-
gorier indelade ämnesvis. Denna ämnesindelning motsvarar i stort sett toppkategorierna i
ämneskatalogens huvudindelning, men med vissa avvikelser. Kategorin Arts har här
blivit till Arts and Entertainment, vilket tydliggör den glidning i konst- /kulturbegreppet
som jag tidigare pekat på, från ’finkultur’ mot medie- och underhållningskultur. Likaså
bekräftar kategorin Business and Economy bilden av näringslivets ekonomiska funktion
och News and Media bekräftar de mönster som iakttogs i toppkategorin News. Kategori-
erna Recreation och Sports slås ihop till en kategori, vilket bekräftar relationen mellan
dessa båda objekt. De kategorier som tillkommer i den regionala indelningen och som
inte bygger på ODPs toppkategorier är främst sådana som har med arbete, affärer och
utbildning, samt resor och avkoppling att göra.62 Det är alltså dessa områden som särskilt
tycks utgöra den regionala kategorin. Den kategori som är anmärkningsvärt frånvarande
är Home, som framstår som en universell kategori, bortom de regionala avgränsningarna.

World

På grund av den starka kopplingen till Regional, gör jag ett undantag från katalogens
alfabetiska ordning och lyfter in den speciella toppkategorin World här (se Figur 14 i
bilagan). World fungerar delvis som en slags motpol till Regional: medan Regional utgår
från den geografisk-politiska indelningen av världen, utgår World från den språkliga.
’Världen’ representeras i ODP av alla webbresurser som inte är på engelska. Dessa andra
språk definieras utifrån sin egenskap att inte vara engelska: gemensamt utgör webbplats-
erna i World, enligt beskrivningen, kategorin ”non-English [...] sites”. Språket blir på
detta sätt en viktigare indelningsgrund än den geografiska, eftersom ett språk, engelska,
omfattar hela ämneskatalogen utom World, medan den geografisk-politiska indelningen
avgränsas till en enda kategori, Regional, vilken ryms inom den språkliga avgränsningen.

61 Intressant är den skillnad som görs mellan UK och Europe, där det förra, trots att det som ingår i kate-
gorin UK endast omfattar Storbritannien, definieras utifrån sin roll som kolonialmakt och på så vis
skiljs från övriga Europa. 

62 Dessa är Education, Maps and Views och Weather (från toppkategorin Reference), Employment och
Real Estate (från toppkategorin Business), Travel and Tourism och Transportation (från toppkategorin
Recreation), samt Government (från toppkategorin Society).
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Så finns t.ex. i kategorin World/Svenska kategorin Regionalt men inte t.ex. ’Värld’,
eftersom den svenska språkkategorin är underordnad just World. Det engelska språket
utgör det lim, det gemensamma språk, som inom denna världsbild binder Internet
samman. Kategorin World blir ett slags alibi, där även främmande språk ges utrymme i
katalogen. Det bör dock framhållas att det finns symlänkar till World-kategorin från alla
andra kategorier som omfattar resurser på respektive språk, vilket gör det främmande
ständigt närvarande i katalogens text. 

Kategorin World är också totalt sett den allra mest omfattande av ämneskatalogens kate-
gorier: den listar över 1.3 miljoner webbplatser. Denna storlek avspeglas på förstasidan
genom att World-kategorin skyltar med nio olika språk, dvs. underkategorier, vilket gör
att kategorin visuellt tar ett stort utrymme i anspråk. Medan övriga kategorier presenteras
i tre kolumner tar World, med sina försmakskategorier nästan hela förstasidans skärm-
bredd i anspråk. Men de språk som nämns här är alla utom ett europeiska språk, vilket än
en gång förstärker bilden av att det som inte är amerikanskt framförallt är europeiskt.

Science

Kategorin Science (se Figur 15 i bilagan) utgörs i ODPs ämnesstruktur främst av natur-
vetenskap. Som jag noterade redan vid den översiktliga studien av toppkategorierna har
samhällsvetenskap och humaniora en relativt marginell plats i katalogen, vilket säkert
delvis kan knytas till ett dominerande synsätt inom amerikansk forskning. Detta synsätt
framskymtar även på förstasidan, där biologi, psykologi och fysik nämns, varav psyko-
logi är en av de samhällsvetenskapliga grenar som i allra högst utsträckning tycks ha
anammat naturvetenskapernas vetenskapliga synsätt och metoder. Den kategori som är
kvantitativt mest omfattande är emellertid Social Sciences (ca 24.000 platser), följt av
Biology (ca 20.000), Technology (ca 13.000) och Math (drygt 11.000 platser). Fokusen
på naturvetenskaperna kan därför tolkas som ett uttryck snarare för en vetenskapssyn
som präglar ODPs övergripande ämnesstruktur än det material som dess redaktörer
indexerar. Denna vetenskapssyn bekräftas också av de vetenskapens verktyg för som
ODP ger utrymme för i kategorin Instruments and Supplies: denna domineras helt av
webbresurser om laboratorieredskap. Laboratoriet framstår här som den sociala miljö där
vetenskap skapas. 

Den mest undanskymda rollen i Science tilldelas de vetenskapsgrenar som brukar räknas
till humaniora.63 Dessa återfinns under kategorin Social Science, i form av symlänkar till
toppkategorin Society, vilket förmedlar bilden av dessa som samhällsrelaterad snarare än
vetenskaplig kunskap. Samtidigt placeras uppenbart samhällsorienterade vetenskaps-
grenar som sociologi, etik och socialt arbete under Social Science och tilldelas därmed
rollen av vetenskaplig kunskap. På detta sätt menar jag att kategorin Science konstruerar
en bild av vetenskaplig kunskap som en unik och mera säker kunskapsform vid sidan av
andra former för kunskapsbildning. Framförallt i relation till kategorin Society, blir det
tydligt hur godtycklig denna gränsdragning i själva verket är.

63 Humanioran får här representeras av historia, juridik, filosofi och religionsvetenskap. Även freds-,
mans- och kvinnostudier, studier av funktionshindrade, homo- och bisexuella och sexologi hänvisas
dock till Society. 
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Science innehåller även en kategori med den uppenbart nedvärderande rubriken
Anomalies and Alternative Science. I denna kategori samlas t.ex. alkemi, kreationism,
revisionism och forskning kring paranormala fenomen och förlorade civilisationer,
tillsammans med alternativa forskningsgrenar inom medicin, fysik, psykologi, arkeologi
m.m. Genom att avskilja det som avviker och sammanföra det till ett gemensamt objekt
upprätthålls bilden av den ’riktiga’ – dvs. den för tillfället socialt accepterade – veten-
skapen. Men det kan noteras att denna kritik finns även i katalogen, där det i beskriv-
ningen av Anomalies and Alternative Science heter att det är de alternativa forsknings-
områdena som, ur ett historiskt perspektiv, varit vetenskapens livsblod, och vidare att:
”We must have heretics and revolutionaries challenging our beliefs, and advancing the
state of the believable”. Det ändrar emellertid inte det sociala faktum att man genom att
sätta dessa ’anomalier’ vid sidan om den normativa vetenskapen bidrar till att vidmakt-
hålla denna sidoordning. Genom att – istället för att alternativ psykologi kollokeras med
huvudfårans psykologi, alternativ fysik med den i forskarsamhället accepterade fysiken
etc. – föra samman dessa vitt skilda fenomen i en gemensam grupp av avvikare, upprätt-
hålls en etablerad bild av den vetenskapliga kunskapen, utanför vars stängsel heretiker
och revolutionärer ges en egen – gemensam – lekpark. 

Shopping

Att Shopping (se Figur 16 i bilagan) utgör en egen kategori, vid sidan av t.ex. Business
eller respektive ämnesområde, kan tyckas lite överraskande för en ämneskatalog som inte
utger sig för att ha något kommersiellt syfte utan som skapats och upprätthålls av frivil-
liga redaktörer. Liksom News är Shopping egentligen inte ett ämne i sig, utan de resurser
som indexeras här förenas av sin form: det är webbplatser som säljer konsumentproduk-
ter. Att ODP ändå skapar en egen toppkategori för dessa kan eventuellt förklaras av det
ständigt närvarande behovet i de övriga kategoriernas beskrivningar att avgränsa sig mot
webbplatser som ägnar sig åt just försäljning. Möjligen kan denna strävan att avgränsa de
andra kategorierna från kommersiellt material också förstås som en vilja att, just genom
att förpassa detta material till en egen kategori, hålla resten av katalogen fri från sådant.
Men kategorin Shopping förblir ständigt närvarande i marginalen av de andra kategori-
erna och bidrar mer än något annat till en bild av Internet som präglat av starka kommer-
siella intressen. I denna kategori tilltalas Internetanvändaren i rollen som konsument:
”Shopping/contains sites of which the primary focus is to allow the consumer to select
and obtain goods and services over the Web”, anges det i beskrivningen av kategorin. 

Försmaken av Shopping-kategorin på ODPs förstasida lockar konsumenten med bilar,
kläder och gåvor. Autos hör emellertid till de mindre av huvudkategorierna under
Shopping, vilket återigen reser frågan om könsintresset. Den största kategorin är istället
Home and Garden, följt av Sports, Health och Crafts. Den starka kommersialiseringen
av både sport och hälsa är värd att notera då det är två ämnesområden som vi redan sett
hänger nära samman i ODPs världsbild, med Fitness som bryggan emellan. Under
Shopping/Health återfinns också den omfattande kategorin Beauty, den del av ODPs
hälsokategori som framstår som allra mest kommersiellt gångbar. Skönhet och väl-
mående framställs här som något som kan köpas. Överhuvudtaget tycks ett gott liv vara
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tillgängligt för den som kan betala: av de ämnesindelade kategorierna under Shopping
kan ca. en fjärdedel knytas till toppkategorin Recreation.64 

Vidare framstår livsstil och identitet som något som går att köpa för pengar: i kategorin
Niche blandas livsstilar som Gothic, Hip-Hop, Rave och Vegan och sociala identiteter
som bygger på kön och sexualitet med produkter för vänsterhänta och modernister.
”Niche shopping meets needs that are defined by who we are”, framgår det av kategorins
beskrivning. Alla dessa grupper framställs dock, genom begreppet ’niche’, som existe-
rande någonstans i utkanten av normaliteten; som mänskliga nischer.  

Society

Den kategori i ODP som framförallt ger utrymme för konstruktionen av sociala identitet-
er och relationer är toppkategorin Society (se Figur 17 i bilagan). Denna är, med nästan
270.000 indexerade webbplatser, näst efter Arts, den mest omfattande av de rent ämnes-
indelade kategorierna. Den omfattar enligt beskrivningen ”the areas of human interaction
and people’s thought, speculation, and aspirations about the world”. Det är inte helt
enkelt att urskilja tydliga mönster i den mångfald som möter ögat i denna kategori, men
efterhand framträder vissa grupperingar bland de 38 huvudkategorierna. Några kategorier
kan kopplas till makten över samhället och dess myndigheter (Politics, Government,
Activism, Military), andra till akademiska studier av samhällen och deras medlemmar
(History, Sociology, Economics, Law). Några av kategorierna behandlar grupper av
människor (Ethnicity, Lifestyle Choices, Subcultures, Disabled), medan ytterligare andra
sätter fokus på mellanmänskliga relationer på ett mer ’vardagligt’ plan (People,
Sexuality). I försmaken nämns People, Religion och Issues (i bemärkelsen debattämnen),
varav religionen står för den kvantitativt största delen med över 100.000 webbplatser och
därmed utgör en central del i bilden av samhället i ODP. Inom denna är det bland de
webbplatser ODP listar kristendomen som dominerar, med drygt 78.000 sajter, men i
själva ämnesstrukturen står de etablerade religionerna och ’alternativa’ livsåskådningar,
motsvarande det som SAB-systemet kallar ’Moderna religionsbildningar’ (Cn.),65 sida
vid sida. Kategorin Religion and Spirituality består i ODP av två objekt: dels religionen,
definierad som ”a social phenomenon involving systems of shared practices, views,
symbols and moral values”, och dels andligheten (”spirituality”), vilken beskrivs som ”a
personal relationship and communication with the Divine or the Ground of Being, with
or without the direct influence of any organization”. På så vis skapar man utrymme för
en vidare kategori än vad som normalt ryms inom den moderna indelningen av religioner
utifrån deras institutionaliserade former. Inom denna vida syn på religion och andlighet
ryms även livsåskådningar, som t.ex. ateism och humanism.

Ett annat objekt som framställs som centralt inom samhällskategorin är People. Drygt
hälften av de sidor som listas här är Personal Homepages (ca. 11.000 av 20.000), vilka
utgör ett eget ’sjok’, följda av kategorin Celebrities – även den ett eget sjok – som omfat-
tar lite mer än 200 sidor. ’Kändisar’ konstrueras därmed som en särskild kategori män-

64 Nio av 39 kategorier, nämligen: Antiques and Collectibles, Entertainment, Food, Holidays, Pets,
Recreation, Tobacco, Travel och Vehicles.

65 Till denna kategori kan man räkna New Age, Scientology, Cao Dai, Bahá'i, Falun Dafa, Spiritualism,
Yoga, Esoteric and Occult, samt en mängd kategorier som inte återfinns i SAB-systemet.
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niskor, enligt beskrivningen ”a class of people from various walks of life”. I övrigt utgörs
kategorin People av grupper av människor, indelade enligt en rad olika kriterier, t.ex.
yrke, intressen, livsstilar, yttre attribut m.m. Kategorier som Cowboys, Furry, Otherkin,
Lefthanders, Redheads, Namesakes, Streetkids, Anthropologists, Christian, Librarians
och Transgendered, enligt beskrivningen ”People in their many shapes, sizes, and
appearances”, ger en mångfasetterad bild av vad det innebär att vara människa. De kate-
gorier som är unika för People, dvs. som inte är symlänkade till kategorier under Arts,
Science, Sports, Home/Family eller någon av huvudkategorierna i Society, är emellertid
sådana som har med ålder/generation eller kön att göra, vilket kan förstås som att det är
de grupper som inte på något specifikt sätt bidragit till samhällsutvecklingen. En fråga
som tål att ställas är om det är därför som kändisar framstår som ett slags förebilder, då
deras identitet som ’kändisar’ består just i att vara kända för ingenting särskilt. Kanske
framstår dessa rentav som ’verkligare’ än ’vanliga’, okända människor?

Under Personal Homepages återfinns särskilda kategorier för kvinnor och män. Om man
jämför de båda kategorierna framträder vissa mönster. I det första sjoket ställs Widows
mot Widowers, Spinsters mot Bachelors (notera klangskillnaden!), Mothers mot Fathers
etc. I det andra sjoket är skillnaderna tydligare: på ’kvinnosidan’ återfinns, utöver de
kategorier som även finns på ’manssidan’, Business, Career, Culture, Feminism, Health,
History, Politics, Recreation and Sports, Religion and Spirituality, Science and
Technology och Women's Right. Den bild som framträder mellan kategoriernas rader är
att det inte behövs några särskilda kategorier för manliga vetenskapsmän, affärsmän och
idrottsmän, eftersom vetenskapen, affärsvärlden och idrottsvärlden till själva sin kärna är
formade och dominerade av män. Frågor om jämställdhet mellan könen, feminism,
konstrueras mot denna bakgrund, genom sin placering under kategorin Women, som en
kvinnosak. Under Society/People/Men/Issues återfinns däremot kategorin On Feminism,
vilken indexerar ”sites related to critical and opposing views of feminism, by men and
advocates for men’s rights”. Dess enda underkategori är Misogyni, dvs. kvinnohat. Det
som skapas är alltså en radikal åtskillnad, rentav en kamp mellan könen, där jämställdhet
framställs som uttryck för kvinnors intresse, vilket det ligger i mäns intresse att försvara
sig mot, då feminismen inkräktar på männens (naturliga) rättigheter. Men och Women
finns även representerade bland huvudkategorierna i Society, med symlänkar till Society/
People. Gay, Lesbian, and Bisexual och Transgendered har tvärtom symlänkar från
People till Society. En möjlig tolkning är att homo-, bi- och transsexuella, enligt katalog-
ens verklighetsbild, ännu tydligare än män och kvinnor konstrueras utifrån sin grupp-
tillhörighet i samhället, snarare än som enskilda individer (’people’). Det finns dock
anledning att vara försiktig i tolkningen eftersom dessa kategorier inte främst omfattar
personliga hemsidor, utan alla former av samhällsrelaterat material, som anses ha
koppling till homo-, bi- och transsexuella. 

Att kategorin Gay, Lesbian, and Bisexual uttryckligen nämner homosexuella män och
kvinnor för sig, istället för t.ex. ”Homo- and Bisexual”, trots att det ger ett för ODP
exceptionellt långt kategorinamn är värt en anmärkning. Även inom den grupp männis-
kor som genom denna kategori konstrueras till en gemensam identitet tycks det vara
viktigt att skilja männen från kvinnorna. Inom underkategorierna till Gay, Lesbian, and
Bisexual återkommer också denna grundläggande indelning: Gay Men och Lesbian är i
princip indelade enligt samma kategorier, med undantag för kategorin Bears under Gay
Men och Butch-Femme under Lesbian. Bears definieras i beskrivningen som homosex-
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uella män som ”generally are large in build and posses moderate to large amounts of
body hair”, dvs. ’traditionellt’ manliga egenskaper. Inom denna kategori ryms enligt
beskrivningen även ”cubs”, dvs. björnungar, vilket i det sammanhanget är björnarnas
motparter. Samma sak gäller den inom vissa lesbiska sammanhang vanliga indelningen
Butch-Femme: en indelning som går längs en ’traditionell’ heterosexuell gränslinje
mellan manligt och kvinnligt. Även inom gruppen homo- och bisexuella rekonstrueras
alltså manligt och kvinnligt i ODP. Kategorin Gay, Lesbian, and Bisexual återfinns för
övrigt på flera platser i ämneskatalogen, framförallt inom Society-kategorin och olika
kategorier inom Arts, men är märkbart frånvarande under Home. I samhället och konsten
tycks homo- och bisexuella ha en plats i ODPs verklighet, däremot inte i hemmet: där
råder den heterosexuella normen.

Lifestyle Choices är en annan kategori som ger ett tydligt negativ av vad som i ODP
rekonstrueras som normalitetens livsstil. Genom att peka på de livsstilar som kan väljas
aktivt talar den samtidigt om den livsstil som inte väljs utan s.a.s. tas för given. Kate-
gorin utgörs av Car Free, Celibacy@, Childfree, Christian Living@, Homeschooling@,
Luddism,66 Nudism@, Polyamory@, Polygamy@, Straight Edge@, Swinging@,
Veganism, Vegetarianism och Voluntary Simplicity. Den ’icke-valda’ normala livsstilen
såsom den framställs här är alltså en köttätande, klädbärande person som lever i en
monogam kärnfamilj; som har barn, bil och inte är främmande för ny teknik och en
bekväm konsumtionslivsstil. Att t.ex. äta kött eller köpa bil är alltså inget som man väljer
aktivt, och utgör därmed inte en livsstil i ODPs mening, till skillnad från vegetarianism
eller att inte ha bil.

En annan kategori som tycks angränsa både till Lifestyle Choices och People är
Subcultures. Här återkommer sociala grupperingar som känns igen från Shopping/Niche,
vilket inkluderar människor med ett specialintresse eller en speciell kläd- eller livsstil,
t.ex. Bikers, Gothic, Hip-Hop, Punk, Skinhead och Straight Edge. Denna kategori
beskrivs med följande text: 

”Take a walk outside your world just a second, not out of your office or out of your
house but almost into a different plane of existance [sic]. 

This has nothing to do with subcultures of society. 

Confused? Good. Brush away any ideas you have of sterotypes [sic] and labels[,] this
is the world as it actually is in full choromatic [sic] glory, candid and honest views on
how reality shapes real people.” 

Hiphoppare och motorcykelknuttar framställs här som om de kommer från en annan
dimension än den normalitet som förutsätts hos den användare texten riktar sig till.

Sports 

Liksom Games hade man kunnat tänka sig att Sports kunde räknas till Recreation, men
även detta område konstrueras i ODP som en egen kategori (se Figur 18 i bilagan). Kate-
gorin presenteras på förstasidan med en försmak präglad av amerikanska förhållanden:

66 Luddism är en rörelse, med ursprung i 1800-talets industrialisering i England, som är kritisk mot all ny
teknik. Neoluddismen är dess nutida motsvarighet, som framförallt är skeptiska mot den nya informa-
tionstekniken.
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Baseball, Soccer och Basketball; en försmak som inte svarar mot vilka kategorier som är
störst i fråga om antal listade webbresurser, vilket återigen låter en amerikansk röst
komma till tals i katalogens text. 

Bland kategorierna märks Fantasy, vilken består av olika typer av idrottssimuleringar
och resurser av typen ’skapa-ditt-eget-drömlag’, en spelform som tycks ha blivit populär
med Internet och som kanske kan läsas som ett (ytterligare) steg i medialiseringen av
idrotten, i riktningen från det egna utövandet mot konsumtion av andras utövande, men
samtidigt som en del av den alternativa och interaktiva värld som Internet erbjuder:
liksom rollspel kan spelas virtuellt så kan man spela fotboll ’på skärmen’.

Under toppkategorin Sports finns även särskilda kategorier för homo- och bisexuella och
kvinnor, liksom för handikappade och ungdomar, varigenom även idrotten framstår som
en betydelsegemenskap som främst delas av friska, heterosexuella män, oavsett om det
handlar om utövande eller åskådande.

Adult

Utöver de kategorier som möter användaren på ODPs förstasida finns det en ’osynlig’
kategori, Adult (http://dmoz.org/Adult, se Figur 19 i bilagan). Denna upptäckte jag vid
läsningen av beskrivningstexter till de andra kategorierna, där den nämns på flera ställen.
Den kan också nås av användaren genom att hon söker på termer som förekommer i
denna. Innehållet i de indexerade webbplatserna beskrivs som ”sites with explicit sexual
content”, vilket i det här sammanhanget är en synonym till pornografi.67 Undantaget är
den lilla kategorin Death and Gore, som enligt beskrivningen innefattar 

”morbid or gory content that 

• primarily appeals to those that like to see images or read texts that are normally
considered extremely tasteless, shocking or disturbing, and 

• isn’t of any serious literary, artistic, political, or scientific value”. 

Exempel på sådant material anges vara t.ex. ”images of gratuitous violence, death, crime
scenes, accidents, mutilation, disfigurement [...]”. 

Den helt dominerande kategorin (ca 55.000 av 77.000 webbplatser) i Adult är emellertid
Image Galleries. Analysen av Adult utgår huvudsakligen från denna kategori, eftersom
jag inte bedömer att det tillför något att gå djupare in i fler av kategorierna. Bildgalleri-
erna samlas i kategorier som Big Beautiful Women, Midgets, Older Women, Teens,
Voyeur och Activities and Practices. De flesta av kategorierna indelas efter de avbildade
kvinnornas (och mer sällan männens) egenskaper och attribut. Framförallt ålder, hår- och
hudfärg, samt storlek och utseende på bröst och könsorgan är vanliga indelningskriterier.
Andra kategorier utgår från bildernas sammanhang eller miljö, t.ex. Gothic and Punk och
Outdoors. Kategorierna är generellt ganska grovt indelade och innehåller så mycket

67 Redaktörernas riktlinjer anger att ”For our purposes, sexually explicit conduct is actual or simulated
sexual intercourse, including genital-genital, oral-genital, anal-genital, or oral-anal, whether between
persons of the same or opposite sex; bestiality; masturbation; consensual sadistic or masochistic acts;
or lascivious exhibition of the genitals, pubic area or breasts of any person”
(http://dmoz.org/guidelines/adult/adultgeneral.html [2004-06-10]).
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likartat material så att resurserna nås via en alfabetisk indelning. Inom kategorierna
återkommer samma typer av indelningar, så att dessa närmast fungerar som fasetter som
kombineras på olika sätt. Den mest grundläggande indelningsgrunden i Image Galleries
är mellan AVS,68 Free och Members, vilket ger bilden av en starkt kommersialiserad
sexualitet. Vidare återkommer indelningen mellan Hardcore och Softcore, dvs. en slags
gradering av hur ’grovt’ det sexuella innehållet är. Hardcore-kategorierna vidareindelas
ofta efter formen av penetrering, t.ex. Anal och Oral, medan Softcore samlar bilder i
kategorier som Bikini och Non-Nudes, dvs. hur mycket kläder de avbildade personerna
bär. 

I ett par fall utgör även bildernas målgrupp en indelningsgrund, nämligen For Men och
For Women. Även Gay, Lesbian, and Bisexual och Lesbians kan uppfattas som mål-
grupper, men åtminstone i det senare fallet bör det snarare läsas som en deklaration av
innehållet i bilderna, då Gay, Lesbian, and Bisexual/Lesbian vidareindelas efter mål-
grupp: om innehållet riktar sig till kvinnor (ca. 200 webbplatser) eller till män (ca. 3.700
platser). Det finns däremot ingen motsvarande kategori med bilder på ’homosexuella’
män som riktar sig till kvinnor. Till och med i de kategorier som uttryckligen riktar sig
till homo- och bisexuella är det alltså den heterosexuelle mannens blick som utgör
normen. Den heterosexuella normen slår igenom även i kategorin Image Galleries/For
Women, vilken består enbart av material med män i fokus. Att övriga resurser i Adult
riktar sig till män tycks i själva katalogtexten vara underförstått, liksom att de objekt som
avbildas främst är kvinnokroppar.  

I bildgallerierna finns även kategorin Ethnic, som i sin tur delas i kategorierna Asian,
Ebony (dvs. svarta kvinnor), European, Gay, Indian, Interracial, Latinas, Lesbian, for
Men och Middle Eastern. Här framställs homosexuella alltså inte bara som en kulturell
grupp, som vi sett tidigare, utan som en etnisk sådan, tillsammans med grupper från alla
delar av världen utom de engelskspråkiga.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en stor del av de tendenser som jag noterat i
övriga kategorier i ODP får sina allra tydligaste uttryck i kategorin Adult, såsom den
heterosexuella normen och den angloamerikanskt präglade synen på vad som utgör
kultur och etnicitet, samt inte minst den bild av ett starkt kommersialiserat Internet som
framträtt i dessa. De oförblommerade uttryck som dessa föreställningar tycks få i Adult
förpassas emellertid till ODPs bakgård genom att göra Adult oåtkomlig från katalogens
förstasida. 

Adult är, tillsammans med Kids and Teens, den enda kategori som konstrueras utifrån
målgrupp och det ligger nära till hands att fundera kring relationen mellan dessa båda
kategorier. Medan Kids and Teens är avstängd från den övriga katalogens huvudavdel-
ningar såsom de framträder på ODPs förstasida, är dessa i sin tur avstängda från Adult,
som inte nås annat än genom sökning eller läsning av andra kategoriers beskrivningar.
Det kan tolkas som att hänsyn till barn och unga sätts i förgrunden vid utvecklandet av
katalogen. Det kan också tolkas som att vuxna har tillgång till barns och ungdomars
världar, medan barnen inte ges tillgång till de vuxnas värld såsom den framställs i ODP.
Om man drar parallellen till sin spets skulle Adult kunna förstås som en förlängning av

68 Adress Verification Service är en tjänst som erbjuder större säkerhet vid Internethandel med konto-
kort.
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katalogens övriga innehåll, som det ’vuxnaste’ av det vuxna. Jag tror inte att det finns
fog för att dra någon sådan slutsats, utan Adult rekonstrueras snarare som ett slags ’sär-
fall’ i ämneskatalogen, som något oundvikligt ont, som i brist på det smutsiga ord man
inte vill ta i sin mun – ’porr’ – ges omskrivningen ”Adult”. Det som på så vis lyfts fram
som det problematiska med pornografin är inte dess genusperspektiv, det sexuella våldet,
dess syn på olika etniska grupper etc., utan att det är material som inte anses lämpligt för
barn. Barnen hålls utanför denna värld genom en slags dubbel spärr, där de inte ens får
tillgång till de vuxnas ’normala’ värld i form av ODPs synliga huvudkate-gorier. Att
kategorin Adult uttrycker en problematisk syn på relationen mellan å ena sida vuxna och
å andra sidan barn och ungdomar kommer även fram i t.ex. den återkommande kategorin
Teens, och kategorierna Incest och Infantilism under Picture Galleries/ Activities and
Practices. Bilden som framträder i dessa är den vuxne som s.a.s. ’utifrån’ iakttar
ungdomar och barn i ett slags sökande efter sin egen förlorade barn- eller ungdomstid. 

Beskrivningar och riktlinjer

I analysen av ämnesstrukturen i ODP har jag huvudsakligen utgått från själva kategori-
erna, men ibland hänvisat till de beskrivningar som ges av dessa. Beskrivningarna
fungerar både som en hjälp för den användare som vill få en tydligare bild av innehållet i
olika kategorier och som upplysningar till den som vill få en webbplats listad i katalogen.
De ger katalogens egen bild av (det önskade) innehållet i olika kategorier och deras
relationer till andra kategorier. Det kan vara på sin plats med en kort beskrivning av
språket i dessa.

Det är påtagligt vid en jämförelse med de detaljerade och formella beskrivningarna av
innehållet i t.ex. SAB-systemets klasser (Klassifikationssystem för svenska bibliotek
1997) att ODP lämnar stort tolkningsutrymme till användare och redaktörer. En del av
beskrivningarna har ett direkt tilltal till användaren och ger på så sätt en god bild av vem
det är som tilltalas. Ett exempel är beskrivningen av Sports/Fantasy:

”Just about every professional sports fan has dreamed about having a team full of star
players or, when their team’s general manager makes another boneheaded move, that
they could be the one calling the shots and signing, or releasing, players for the
betterment of the team. Fantasy sports is an outlet for just such a person.”

Andra beskrivningar är mer kortfattade och ’torra’, t.ex. beskrivningen av Consumer
Electronics: ”This category is for sites that sell consumer electronics such as televisions
and audio and video equipment”. Vissa av beskrivningarna tar hjälp av lexikon för att
hitta en exakt definition, t.ex. beskrivningen av Arts som med hjälp av Encyclopaedia
Britannica beskriver konst som ”’the use of skill and imagination in the creation of
aesthetic objects, environments, or experiences that can be shared with others’”. I vissa
av beskrivningarna går det rent av att läsa in en lite nedsättande ton i relation till det
beskrivna ämnesområdet, som i beskrivningen av Shopping/Clothing:

”The cave people wore furs, Adam and Eve wore fig leaves, and at some point in
time, someone realized they could market their skills by selling garments. For
modesty’s sake, we hope you’ll find something appealing here.”

Beskrivningarna varierar alltså väldigt mycket mellan olika kategorier och det tycks inte
finnas någon strävan efter samordning av dessa. De mest formella beskrivningarna gäller
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toppkategorierna, medan den språkliga variationen ökar i underkategorierna. Även
omfånget och detaljnivån varierar mellan olika kategorier, och de mest omfattande
beskrivningarna ges i Adult. Jag får inte intrycket att det uppfattas som ett problem att
olika delar av katalogen talar med olika röster. Kanske är det ett uttryck för att man låter
beskrivningarna utformas med utgångspunkt i det material som respektive kategorier har
att hantera. 

Förutom dessa beskrivningar erbjuder ODP riktlinjer för sina redaktörer, vilka ska hjälpa
dessa i deras arbete med att beskriva och kategorisera webbplatser (http://dmoz.org/
guidelines [2004-08-16]). Inledningsvis anges det att ODP, som Internets mest omfat-
tande och utbredda ämneskatalog, består av en mängd olika kulturer, nationaliteter och
intressen. Den gemensamma nämnaren är emellertid 

”an interest in creating an unbiased, objective resource for the general public, fully
covering the breadth and depth of human knowledge, and representing all topics and
points of view” (Ibid).

Här anges alltså katalogens ambitionsnivå: att omfatta all mänsklig kunskap och repre-
sentera denna på ett objektivt och neutralt sätt. Det poängteras dock att dessa riktlinjer
inte ska följas slaviskt och att ett gott beslutsfattande bottnar i ”common-sense
judgement”.

I dessa riktlinjer för redaktörerna finns även rekommendationer för skapande och namn-
givande av nya kategorier (http://dmoz.org/guidelines/subcategories.html [2004-08-16]).
Här beskrivs ODPs hierarkiska ämnesstruktur som ett klassifikationssystem, vilket tyder
på en slags kontinuitet med den moderna klassifikationsteorin. Även redaktörerna är
indelade enligt detta system: olika redaktörer har – själva eller tillsammans – ansvar för
olika kategorier, men redaktörer högre upp i hierarkin hela tiden har rätt att ändra på
beslut som fattats längre ner i strukturen. I samband med beskrivningen av denna struktur
i ODP anges också vilka urvalskriterier som är lämpliga för skapande av nya kategorier.
Dessa är i första hand ämne, i andra hand geografiska avgränsningar och i sista hand
alfabetiska kategorier, i fall där ”all sites seem to offer the same or very similar products
or services” (http://dmoz.org/guidelines/subcategories.html [2004-08-16]), såsom tycks
vara fallet i stora delar av Adult. 

Just Adult omges, liksom vad gäller beskrivningarna, med en särskild uppsättning  rikt-
linjer, som kompletterar de övriga kategoriernas riktlinjer (http://dmoz.org/guidelines/
adult [2004-08-16]). Dessa skiljer sig från de övriga riktlinjerna bl.a. genom att det
påpekas att det är ”acceptable” att, med tanke på det särskilda ämnesinnehållet, göra
upphetsande beskrivningar av webbplatserna – dock utan att överge ambitionen att vara
”fair, unbiased, objective [...] without being promotional or subjective” (http://dmoz.org/
guidelines/adult/adultdescribing.html [2004-08-16]). Att skriva upphetsande beskriv-
ningar står alltså inte i strid med objektiviteten: snarare är det ett sådant förhållningssätt
som utgör det naturliga i relation till detta material, tycks ODP säga oss. Att detta
’naturliga’ förhållningssätt till de bilder på kvinnor som utgör det indexerade innehållet i
Adult företrädesvis är en specifik grupp heterosexuella mäns förhållningssätt framstår
som en blind fläck.
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Riktlinjerna för Adult innefattar även särskilda beskrivningar av olika typer av webb-
platser vars syfte är att locka eller lura besökare till andra platser (http://dmoz.org/
guidelines/adult/adultlisting.html [2004-08-16]), samt en särskild policy för hantering av
skräppost (http://dmoz.org/guidelines/adult/adultsubmissions.html[2004-08-16]). Bilden
som framträder är bilden av en hård konkurrens om utrymmet och ett starkt tryck från
kommersiella krafter. 

Sammanfattande analys av kategorierna i ODP

Efter denna något långrandiga genomgång av de olika kategorierna i ODP och kriterierna
för urval, beskrivning och organisering av dessa ska jag kortfattat försöka sammanfatta
några av de trådar som jag berört, för att sedan ta med dessa till slutdiskussionen. I
analysen har jag tagit fasta på några teman som växt fram i materialet utifrån den bak-
grund som tecknats i kapitel 3 och 4. 

Jag har inte i relationen mellan ODPs toppkategorier iakttagit något försök att skapa en
systematisk ordning, utan dessa är helt enkelt ordnade efter alfabetets bokstäver. Till
skillnad från de moderna klassifikationssystemens strävan efter ett exakt och formaliserat
språk är det i ODP ett vardagligt och flexibelt språk som lyser igenom i kategorinamn
som Kids & Teens, Home och World. 

Den bild av ODP som en skapelse av idealistiska cyberpunkare, som vill göra den neu-
trala informationen fri och tillgänglig för alla, kan tolkas stå för det faktum att Shopping
och Adult lyfts ut som särskilda kategorier i ODP: kategorier som ger uttryck för starka
kommersiella intressen och annars riskerar att ta över utrymmet i övriga kategorier.
Skaparnas idealistiska intressen tycks emellertid få stå tillbaka i den yttre framställning-
en, framförallt i ’försmakerna’, där det som verkar vara ’populära’ kategorier, framförallt
med stark anknytning till amerikanska förhållanden, lyfts fram.

Webbresurser med anknytning till homo- och bisexuella och andra etniska grupper än de
som har sitt ursprung i Europa, samt ibland även kvinnor, återfinns regelbundet i kate-
gorier som Cultural och Ethnic. Tillsammans med kategorier som Lifestyle Choices och
Alternative utgör de alternativ till den norm som, utan att det sägs rakt ut, framställs som
en vit, heterosexuell man med vissa konsumtionsmönster. Genom alla dessa gruppering-
ar upprätthålls och rekonstrueras vissa gränsdragningar och sätt att dela in världen. Trots
de olika gruppernas påtagliga mångfald konstrueras de genom dessa kategorier som ett
gemensamt objekt, vars gemensamma identitet utgörs just av att inte tillhöra textens
norm. Även resurser som riktar sig till barn och unga skiljs ut, liksom en särskild kate-
gori för vuxna porrkonsumenter, vilket identifierar även dessa som grupper som faller
utanför normen. 

Många kategorier avgränsas mot Business, Shopping och Adult, vilket skapar en bild av
ekonomiska intressen som hela tiden försöker ’tränga sig’ in på de icke-kommersiella
områdena. Den dolda kategorin Adult identifierar, trots kategorinamnet, en särskild
grupp vuxna (män) och visar att deras intresse för pornografi inte heller i ODP är något
som är socialt accepterat, trots att själva sexualiteten tycks vara mindre tabu än i de
moderna klassifikationssystemen. Samtidigt visar själva förekomsten av kategorin att
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pornografi är en viktig del av den diskursiva verklighet som konstrueras på Internet. Utan
att sambandet uttrycks klart skapas också en koppling mellan pornografi och våld. 

Andra objekt som skapas i och mellan ODPs kategorier och som inte känns igen från de
moderna klassifikationssystemen är t.ex. Health, som överskrider den dualistiska upp-
delningen mellan kropp och själ som kommer till uttryck i t.ex. SAB-systemets klasser
D. Filosofi och psykologi och V. Medicin; Fitness, på gränsen mellan Sports, Health och
Society/Religion; Beauty, på gränsen mellan Health och Shopping; Sexuality, på gränsen
mellan Health och Society etc. Vidare tillkommer en mängd objekt som är specifika för
den särskilda sociala miljö och det medium som Internet utgör.

Utan att försöka beskriva alla kopplingar mellan olika kategorier i ODP – det finns
naturligtvis relationer mellan i stort sett alla kategorier – skulle de inbördes relationerna
mellan toppkategorierna, som jag förstår dem, översiktligt kunna beskrivas med följande
figur69:

Figur 1: Relationer mellan toppkategorierna i ODP.

I denna struktur framstår Recreation, Home och Society som de mest centrala objekten,
med många kopplingar till övriga kategorier. Det är kategorier som alla är relativt
flexibla och öppna till sin karaktär. Kategorin Computers saknas helt i nätverket, då
denna s.a.s. representerar själva mediekontexten för katalogen. Shopping, Kids and
Teens, World och Regional är formkategorier som egentligen gränsar till alla de övriga
kategorierna, men här har jag endast uppmärksammat de kopplingar som jag uppfattar
som allra starkast. Adult har jag placerat vid sidan av det övriga nätverket, men det bör

69 Observera att figuren inte bör förstås som en grafisk presentation av ämnesstrukturen i ODP, utan
snarare som en tankebild av hur jag uppfattar denna.
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inte tolkas som att denna kategori saknar kopplingar till de övriga. Som det inledande
citatet av Olson i kapitel 2 anger så inbegriper varje element i strukturen även de kate-
gorier som exkluderas.

5.2 Yahoo!

För att det ska vara meningsfullt att tala om Open Directory Project som en del av en
diskursiv formation, såsom jag avgränsat den i kapitel 2, är det nödvändigt att påvisa
någon form av intertextualitet mellan denna och andra diskursiva framställningar. ODPs
närmaste förebild (och motbild) var Yahoo! (se Figur 20 i bilagan). Det var bl.a. därifrån
katalogen hämtade sitt ursprungliga namn ’GNUhoo’, som blev ’NewHoo’ och till sist
ODP. Yahoo!, som fram tills dess hade varit den helt dominerande ämneskatalogen på
Internet, ansågs ha spelat ut sin roll: de avlönade redaktörerna hann inte med allt nytt
material då Internet växte allt snabbare och väntetiderna för att bli listad blev allt längre.
(Oakes 1998a, 1998b; Sherman 2000) ODPs grundare menade samtidigt att Yahoo! gått
ifrån sin ursprungliga idé, då webbplatsen alltmer förändrats i riktning mot en kommer-
sialiserad portal där själva ämneskatalogen hamnade i skymundan. (Sherman 2000) ODP
skapades i relation till detta med ambitionen att bli Internets största och mest omfattande
ämneskatalog, något man alltså också tycks ha lyckats med. Att det i denna mening finns
en slags konkurrenssituation mellan de båda ämneskatalogerna är tydligt. 

Den intressanta frågan ur ett diskursperspektiv är emellertid om det även finns ett inter-
textuellt samband: om det går att iaktta likheter och olikheter som tyder på gemensamma
diskursiva förutsättningar. Detta kan inte påvisas på samma sätt som i fråga om t.ex.
akademiska eller litterära texter, som uttryckligen refererar eller alluderar till andra
texter, utan måste främst sökas i form av likheter i själva texten. Det utrymme som här
kommer att ägnas åt Yahoo! syftar alltså endast till att observera likheter och skillnader i
relation till ODP, för att kortfattat resonera kring huruvida det är rimligt att tala om dessa
som delar av en gemensam diskurs. 

Kontext och språk

Yahoo! skapades 1994 och är alltså Internets äldsta ämneskatalog. Till skillnad från ODP
betalar kommersiella sidor en avgift för att listas i katalogen. Icke-kommersiella sidor
listas däremot gratis även i Yahoo!. (Sullivan 2004) Enligt Hammersley (2002) var
avgiften för en webbplats att listas inom sju dagar 2002 299 dollar, medan platser som
erbjuder ”’adult services’” fick betala 699 dollar. 

Den mest omedelbara skillnaden som möter användaren av Yahoo!s ämneskatalog jäm-
fört med ODP är att denna är inbäddad i en helt annorlunda miljö: som en del av Yahoo!s
omfattande webbplats,70 som har formen av en portal med nyheter, prisjämförelser, e-
postadresser och e-grupper etc. Denna portal är det första som möter den användare som
inte använder direktadressen till ämneskatalogen. Vad gäller själva sökfunktionerna finns

70 Yahoo!s portal har webbadressen http://www.yahoo.com [2004-04-26]. Själva ämneskatalogen, som
jag utgår från i analysen, återfinns på adressen http://dir.yahoo.com. Det är ämnesstrukturen i denna
jag i det följande refererar till när jag skriver om Yahoo!. Liksom vad gäller ODP uppdateras den
dagligen och de uppgifter som ges här är hämtade från våren 2004.
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en ’vanlig’ sökruta högst upp i fönstret, medan man måste rulla ner för att överhuvud-
taget se själva ämneskatalogen. Detta är emellertid delvis en konstruerad skillnad gente-
mot ODP eftersom de flesta som kommer i kontakt med denna troligen gör det via t.ex.
Googles söktjänst (http://www.google.com [2004-08-17]), där den ’vanliga’ söktjänsten
är det som först möter Internetanvändaren. Men även inom själva katalogen är det mer
’brus’ runtomkring själva kategorierna i Yahoo! än i ODP, främst bestående av spons-
rade länkar inom de olika kategorierna. 

På förstasidan finns även, utöver de vanliga kategorierna länkar med ”new additions”,
där man kan se dag för dag vilka nya resurser som tillkommit under den senaste veckan.
Detta ger bilden av ett något större fokus på snabb information, vilket även bekräftas av
att det bredvid kategorinamnen markeras vilka kategorier som är nya. Andra skillnader i
den yttre strukturen i relation till ODP är t.ex. att Yahoo! inte ger information om hur
många webbplatser som indexeras i toppkategorierna och att den inte innehåller några
beskrivningar av kategoriernas innehåll eller överhuvudtaget om hur katalogen fungerar.
Även detta kan tolkas som att man inte räknar med att användaren ska göra sig besväret
att sätta sig in i exakt hur katalogen fungerar eller vad dess kategorier innehåller. Istället
används ofta kategorinamn bestående av två begrepp även på översta nivån, vilket i ODP
endast förekommer i Kids and Teens. Det hjälper möjligen användaren att snabbare
skapa en bild av ämnesinnehållet i kategorierna. Yahoo! innehåller inte heller i någon
högre grad hänvisningar mellan olika kategorier, vilket gör det svårare för användaren att
se kopplingar mellan olika ämnen. Däremot förekommer hänvisningar till webbresurser
inom Yahoo!s webbplats. Inom vissa huvudkategorier görs en skillnad mellan ”Top
Categories” (vilket alltså får en annan innebörd här än i ODP) eller ”Commercial
Categories” och ”Additional Categories”. 

Förstasidans upplägg är också likt ODP, med 14 toppkategorier och tre eller fyra ämnen i
’försmaker’. Även i språket är likheterna påtagliga: själva begreppen, i Foucaults
mening, sammanfaller ofta. Begrepp som Autos, Celebrities, Fitness, Home, K-12,
Outdoors, People, Shopping har en självklar innebörd i detta diskursiva sammanhang.
Om man studerar de begrepp som används i huvudkategorierna och försmakerna på
förstasidan visar det sig att ungefär hälften av dessa motsvarar de termer som används på
ODPs förstasida.71 

Struktur och innehåll

En grundläggande skillnad i relation till ODP är dock att förstasidans kategorier inte
följer en alfabetisk ordning. Det innebär visserligen inte att den är ordnad i enlighet med
någon uppenbar systematik. Mitt intryck är snarare att det handlar om att de kategorier
som kan antas vara av störst intresse för användarna ges företräde. Möjligen kan huvud-
kategoriernas ordning läsas som en grov indelning i fyra grupper. Den första gruppen
utgörs då av Business & Economy, Computers & Internet och News & Media och karak-
teriseras alltså av ämnesområden som har med ekonomi, informationsteknik och media
att göra, områden som ges en gemensam nämnare genom associationen till ett snabbt och
föränderligt näringsliv. Denna grupp av kategorier ges den mest framträdande positionen

71 Dessa är Business, Shopping Jobs, Computers, Internet, Software, Games, News, Media, Newspapers, 
TV, Movies, Humor, Music, Recreation, Sports, Travel, Autos, Outdoors, Health, Fitness, Regional,
U.S. States, Society, People, Religion, Education, Arts, Science, Psychology och Reference.
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i Yahoo! s ämneskatalog, vilket ligger i linje med det stora utrymme som ges åt företags-
information och nyheter i hela portalen: den styrande principen tycks vara att ’snabb’
information kräver framskjutna positioner för att kunna hittas snabbt. Nästa grupp av
kategorier utgörs enligt denna indelning av Entertainment och Recreation & Sports, där
den förenande faktorn är underhållning och avkoppling, kategorier som konstrueras i
relation till just arbete och näringsliv. Kanske utgör Computers & Internet och News &
Media ett slags övergång mellan näringsliv och avkoppling. I så fall skapas i de fem
första kategorierna en slags fallande skala från den del av livet som syftar till att tjäna
pengar (arbete) till den del av livet där dessa resurser används (fritid). Gränsen däremel-
lan är dock karakteristiskt upplöst: här finns inget dualistiskt förhållande mellan arbete
och återhämtning. 

Därifrån rör sig berättelsen via Health vidare mot de kategorier som rör människan som
samhällsvarelse. I denna grupp återfinns kategorierna Government, Regional och Society
& Culture. Som en naturlig fortsättning på denna grupp följer Education, vilket leder
över till den direkt kunskapsorienterade gruppen av kategorier: Arts & Humanities,
Science, Social Science och slutligen Reference. De kategorier som utgör själva indel-
ningsgrunden i de moderna klassifikationssystemen placeras här sist, kanske som uttryck
för att dessa uppfattas representera den långsamma kunskapen i relation till den snabba
information som utgör fokus i Yahoo!, en ordning som i viss mån kunde iakttas även i
ODP genom att News, till skillnad från Education, tilldelas en egen toppkategori. Det
finns dock anledning att vara försiktig i tolkningen av ordningen mellan kategorierna i
katalogen: det är inte på något sätt en entydig rörelse och så fort man gräver lite djupare i
innehållet i de olika kategorierna spretar detta åt olika håll. 

Redan vid en första anblick av Yahoo!s kategorier står det alltså klart att de, om man
bortser från ordningen, på den första nivån är påtagligt lika de som återfinns i ODP. Men
det finns också en rad skillnader. I Yahoo! avskiljs t.ex. inte webbutiker som en egen
kategori, utan dessa återfinns i form av Shopping and Services under Business &
Economy. På samma sätt har Games tilldelats en position under Computers & Internet
och även motsvarigheterna till ODPs Recreation och Sports har förts samman till en
gemensam kategori. Däremot utgör Entertainment en egen kategori i Yahoo! vilket
bidrar till att även här skapa en lättsam bild av Internet, med underhållning och avkopp-
ling som centrala kategorier. Avskiljandet av Entertainment, tillsammans med den
utökade kategorin News & Media, bidrar å andra sidan till att renodla en mer modern bild
av kategorin Arts & Humanities än i ODP: film, musik och teve räknas inte till konst-
och kulturområdet i Yahoo!.

Kunskapsområden som får större utrymme i Yahoo!s huvudkategorier än i ODP är
Government, som här skiljs ut från Society & Culture, Education, som konstrueras som
ett objekt separat från Reference, samt Social Science, som utgör en egen toppkategori
vid sidan av Science. En kategori i ODP som däremot saknas helt i Yahoo! är Home.
Istället återfinns t.ex. Home and Garden och Families under Society & Culture. Families
framställs här emellertid mindre 'idylliskt', med symlänkar till kategorier som Divorce,
Domestic Violence, Family Law, Family Planning, Incest och Loss of Parent. Även
Childfree räknas här som ett familjealternativ, till skillnad från ODP där det framställs
som ett val av livsstil. Hemmet som kärnfamiljens privilegierade område får alltså stå
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tillbaka i Yahoo! medan familjelivet framställs som en del av den samhälleliga eller
kulturella gemenskapen vid sidan av andra.

Yahoo! saknar även formkategorierna World och Kids and Teens, liksom Adult, vilket
gör att Yahoo! framstår som något mer ämnesinriktad i sin grundstruktur. Däremot
återfinns liksom i ODP kategorin Regional, vilket bekräftar bilden från ODP av att den
lokala kunskapen är viktig på Internet. Genom avsaknaden av en motsvarighet till ODPs
Adult skiljs inte pornografin ut i Yahoo! utan denna återfinns bland de övriga kategori-
erna, främst i Business and Economy/Shopping and Services/Sex och Society and
Culture/Sexuality. Därmed görs alltså ingen skillnad mellan sexualitet och pornografi,
med konsekvensen att det senare tenderar att ta över betydelseutrymmet även i sexualitet
som en del av samhällsgemenskapen. Här blir då, istället för Adult, Sexuality närmast
synonymt med pornografi.

Kategorin Lesbians, Gays, and Bisexuals återfinns i Yahoo! under Society and Culture/
Cultures and Groups, vilket liksom i ODP framställer homo- och bisexualitet som en
kulturell kategori. Intressant att notera är dock att även Women och Men placeras här, och
inte under People, som i ODP. Under Men återfinns bl.a. kategorierna Pro-Feminist Men
och en symlänk till Crime/Rape, medan antifeminismen i form av Opposing Views
återfinns under Feminism under Women. Trots att feminism endast förekommer under
Women utmanar Yahoo!s framställning av könen ändå ODPs bild av feminism och
våldtäkt som en kvinnosak och kritik mot feminismen som en manssak. Denna bild
stärks också av att Gender utgör en egen kategori under Society & Culture. Inte bara
homo- och bisexuella, utan även kvinnor och män konstrueras på det sättet som kultur-
ella kategorier i Yahoo!. Den sexuella pluralismen utökas vidare med grupperna
Metrosexuals, Technosexuals och Intersexed. På samma sätt utökas mängden olika
’kulturella’ grupper jämfört med ODP med t.ex. Barefooters, Bike Messengers,
Breatharians, Cacophonists, Culture Jammers,  Micronations, Real Vampires, Soccer
Hooligans, Tall People, White Pride and Racialism etc., och mängden trosinriktningar
under Society and Culture/ Religion and Spirituality/Faiths and Practices med t.ex.
Asatru, Bön, Cyberculture Religions, Firewalking, Ifa m.m. Sammantaget ges bilden av
en större mångfald ifråga om olika grupper och livsstilar i Yahoo! än i ODP. 
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6. Slutdiskussion
Open Directory Project och Yahoo!s ämneskatalog är två berättelser om verkligheten.
Liksom myter eller folksagor är det narrativiteter som återberättar sig själv genom de
berättare – här redaktörerna – vars roll det är att föra dem vidare. Återberättandet ger
berättarna ett visst utrymme för variation, men den grundläggande berättelsen, de
diskursiva ramarna, finns redan där och utgör förutsättningarna för vad som kan sägas
och hur detta kan tas emot.

Den huvudfråga som jag ställt till mig själv i den här uppsatsen är: 

Vilken bild av verkligheten är det som uppträder i Open Directory Projects
ämnesstruktur?

Denna fråga har sedan, i kapitel 4 och 5, utvecklats och specificerats med frågorna:

Vilka kontinuiteter och diskontinuiteter kan iakttas i relation till de moderna
klassifikationssystemen? och 
Kan ämnesstrukturen i Open Directory Project förstås som uttryck för en
postmodern verklighetsuppfattning? 

Med utgångspunkt i den teori och metod som presenterades i kapitel 2 kommer jag i det
här kapitlet att resonera kring och försöka ge lite tankar som svar på dessa frågor. I
samband med att jag först presenterade frågeställningen skrev jag att denna skulle
besvaras dels på ett strukturellt och dels på ett innehållsmässigt plan. Det strukturella
planet handlar om hur olika typer av relationer mellan ämnen uttrycks i de studerade
ämneskatalogerna och det innehållsmässiga om vilka kategorier som skapas därigenom.
Bland de kategorier som växt fram och fångat mitt intresse i kapitlen 3 och 4, tillsam-
mans med själva analysen, finns de sociala identiteter och relationer mellan olika grupper
som skapas genom att olika betydelsegemenskaper ordnas. Detta hänger samman med
frågan om vem det är som talar i systemen – och vem som tilltalas. Även det kommer
därför att inbegripas i den avslutande diskussionen kring analysens resultat. I anslutning
till detta kommer jag också att föra ett allmänt resonemang kring kunskapsklassifikation-
ens roll idag. Slutligen ägnas lite utrymme åt att reflektera kring den teori och metod jag
har använt och till att ge några förslag på vidare forskning.

6.1 Vilka objekt skapas i ämneskatalogerna?

Jag har identifierat några olika teman som jag uppfattar som förutsättningar för hur inne-
hållet i de båda ämneskataloger jag studerat formuleras. Dessa utgör diskursiva förutsätt-
ningar som dessa på ett eller annat sätt aktivt måste förhålla sig till. 

Kommersialismen är ett sådant tema, framförallt som den kommer till uttryck genom
pornografin. Denna kan katalogerna förhålla sig till antingen, som ODP, genom att man
avskiljer dem som separata objekt och på så sätt kan hålla övriga kategorier ’fria’ eller
’rena’ från dem, eller, som Yahoo!, genom att ge dessa plats i katalogens övriga katego-
rier. I ODP skiljs Adult och Shopping ut som egna kategorier, i fallet Adult t.o.m. en
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osynlig sådan. Att detta urskiljande inte är enkelt framgår inte minst av kategoribeskriv-
ningarna och riktlinjerna där i stort sett alla kategorier avgränsas från dessa och noggran-
na föreskrifter ges för var gränserna går. I Yahoo! får dessa resurser istället plats i den
övriga katalogtexten, där inte minst den kommersiella informationen får stort utrymme
genom sponsrade länkar och reklam, och även genom skillnaden i några av huvudkate-
gorierna mellan ’kommersiella’ och ’övriga’ kategorier. Att pornografin är den allra mest
kommersiellt gångbara och samtidigt mest kontroversiella kategorin syns tydligt i den
extra höga avgift som debiteras för att få dessa webbplatser snabbt listade. Min bild är att
det, framförallt i ODP, konstrueras en omvänd korrelation mellan kommersialism och
trovärdighet. Intrycket som ges är att det skapas (eller upprätthålls) en skillnad mellan
’seriösa’ och kommersiella informationsresurser, där de kommersiella intressena gärna
vill få del i den trovärdighet som ges av att placeras i kontexten av de seriösa, icke-
kommersiella resurserna. Man vill s.a.s. vara med och slåss om det seriösa utrymmet.
Likaså är den betydelsegemenskap som skapas genom pornografin ett område som
ämneskatalogen markerar en viss distans emot, men på särskilda villkor ändå släpper in
vid sidan av andra betydelsegemenskaper. 

Det som genom begreppet ’adult’ framställs som problematiskt med pornografin är
barnens perspektiv, ett synsätt som tycks ha rötter i en mer omfattande diskurs i det
amerikanska samhället. Rodney Marshall beskriver hur man i lagförslag som den ameri-
kanska regeringen lade fram 1996 och 1997 ville förbjuda skickandet av meddelanden
via Internet ”’that, in context, depicts or describes, in terms patently offensive as
measured by contemporary community standards, sexual or excretory activities or
organs’” till mottagare under 18 år (1999, s. 285). Problemet med pornografin, såsom det
framställs här tycks vara att själva exponeringen av könsorgan och kroppsöppningar
uppfattas som skadliga för minderåriga. Marshall noterar också en underström i denna
retorik som antyder att unga skulle vara mer benägna än vuxna att intressera sig för
pornografi. Samma tankegångar tycks utgöra en del av den gemensamma diskurs inom
vilken ämneskataloger på Internet formuleras. Dessa befinner sig i ett spänningsfält
mellan å ena sidan porrindustrins stora utbud och, som det framstår i ämneskatalogerna,
en likaledes stor efterfrågan, och å andra sidan politiker och andra som vill förbjuda eller
begränsa tillgängligheten av dessa webbresurser för barn och ungdomar. Till detta
spänningsfält måste ämneskatalogerna förhålla sig.

Likaså är spänningen mellan å ena sidan pluralismen ifråga om etnicitet, livsstilar och
sexualitet och å andra sidan den angloamerikanska miljö som dessa ämneskataloger
befinner sig i, något som de, medvetet eller omedvetet, måste förhålla sig till. Denna
pluralism, inte minst som den kommer till uttryck i olika livsstilar och subkulturer, skulle
kunna förstås som ett uttryck för ett postmodernt identitetsskapande: om nationalstaten
och kärnfamiljen utgjort det moderna samhällets byggstenar så skulle det postmoderna i
linje med Lyotards beskrivning karakteriseras av flexibla nätverk av individer och lokala
och globala subkulturer. Den position som ODP intar i relation till dessa olika livsstilar
och -val läser jag närmast som en nyfiken distans: det avvikande framställs utifrån norm-
ativiteten som något annorlunda och exotiskt, och den användare som tilltalas position-
eras som en, i relation till detta andra, utomstående. Det Andra osynliggörs därmed inte,
som Olson m.fl. visat sker i de moderna klassifikationssystemen, men exotiseras istället.
Detta ligger i linje med Berthon, Pitt & Watsons (2000) beskrivning av det annorlunda
och excentriska som centrala värden i det postmoderna. Ett uttryck för detta är att medan
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moderniteten framställde det europeiska som det universella, så vänder ODP på kakan
och representerar det icke-amerikanska som det universella: som den på förstasidan
framträdande kategorin World. Det synliggörs därmed på ett plan, men dess särställning
bidrar samtidigt till att det rekonstrueras som det Andra. 

En annan del av denna pluralism är den sexuella mångfalden. På det området är det
särskilt tydligt hur ämneskatalogerna kramar mångfalden, och hur man noga skiljer på
homosexuella män och kvinnor. Samtidigt kommer homo- och bisexuella inte över
hemmets tröskel i ODP. Istället konstrueras denna grupp i ett slags motsatsförhållande
till den heterosexuella kärnfamiljen. Denna grupp av sexuella ’avvikare’ utgör i sin tur
en del av den större grupp av avvikande identitetsfasetter vilka, som det förefaller,
tämligen slumpmässigt över- och underordnas varandra: etnicitet, sexualitet, livsstilar
och hudfärg 'klumpas' inte sällan ihop under kategorinamn som Cultural eller Ethnic.
Den amerikan-ska heterosexuella vita medelklassen med dess konsumtionslivsstil förblir
på det sättet, framförallt i ODP men även i Yahoo!, det normativa ”Same”, utifrån vilket
”Other” konstrueras, ett ’Annat’ som visserligen är mångfasetterat och pluralistiskt, men
som ändå blir till ett kaotiskt helt genom att ställas i relation till normativiteten (jfr.
Hartsock 1990). 

En parallell till det är hur män och kvinnor, två kategorier som tycks vara oundvikliga
diskursiva förutsättningar, behandlas i de båda systemen. Om ämneskatalogerna verk-
ligen ger uttryck för en postmodern verklighetsbild så borde inte kategorier som bygger
på (biologiskt) kön längre ha någon betydelse. I Yahoo! går det också att iaktta en sådan
tendens, då kön konstrueras som en kulturell kategori. I ODP är det däremot tydligt att
könet utgör en viktig indelningsgrund. En central skillnad mellan kvinnor och män i
denna verklighetsbild har med sexualiteten att göra, vilket på ett outtalat och självklart
sätt skapar ett band mellan det biologiska och sociala könet. Mäns sexualitet framställs
som en samhällsangelägenhet, samtidigt som den, paradoxalt, framstår som starkt knuten
till mannen som individ. Kvinnans sexualitet knyts däremot till reproduktionen och
familjelivet men kategoriseras som en hälsofråga. I linje med detta är det naturligt att
stora delar av kvinnans ’traditionella’ ansvarsområden också förläggs till Home-
kategorin, medan motsvarande ’traditionellt’ manliga intresseområden placeras inom
kategorin Recreation. Recreation konstrueras i relation till arbetslivet på samma sätt som
Home – det privata rummet – konstrueras i relation till samhället – det offentliga rum-
met. Den offentliga sfären har traditionellt förbehållits mannen medan kvinnans område
begränsats till det privata. Denna gränsdragning, knuten till mäns och kvinnors olika
sociala roller och legitimerad genom sexualiteten, går alltså igen även i ODPs kategorier
Health, Home, Recreation och Society, där de två förra kopplas till kvinnan som kategori
och de senare till mannen. Även kategorin Adult är, som jag har visat, starkt kopplad till
mannen. 

Ytterligare ett tema som fungerar som en grundläggande diskursiv förutsättning för
ämneskatalogerna som sådana är det egna mediet, dvs. Internet och datorer. Hur tätt
sammanvävda dessa är i katalogernas världsbild syns inte minst i Yahoo!s huvudkategori
Computers & Internet. Detta kategorinamn skulle kunna tolkas som att Internet här
betraktas som en social miljö i sig – två av underkategorierna i försmaken är Internet och
WWW –, medan denna i ODP underordnas själva mediet, datorerna. Som framgår av
beskrivningen av ODPs toppkategori Computers, så måste i vilket fall alla andra kate-
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gorier avgränsas mot denna, och flera av katalogens kategorier möjliggörs genom det
specifika medium och den sociala miljö som Internet utgör: på toppnivå framförallt
Shopping (på World/Svenska: Webbutiker), men även i viss mån Adult. Den viktiga
funktion som datorer och Internet har i ODPs världsbild lyser också igenom i kategorier
som annars inte särskilt förknippas med datorer t.ex. i Games.

Parallellt med detta kontextspecifika tema går det att identifiera en rad diskursiva förut-
sättningar som jag snarare läser som uttryck för tendenser i ’samtiden’. En av dessa är
kategorin Health där den dualistiska gränsen mellan kropp och själ, i SAB-systemet
manifesterat i klasserna D. Filosofi och psykologi och V. Medicin, upphävs. Detta svarar
mot en förskjutning i hälsobegreppet som går att iaktta även i populära hälsotidningar,
där ämnen som träning, skönhet, andlighet och sexualitet får stort utrymme. Att dessa är
ämnesområden som närmat sig varandra syns på flera ställen i ODPs ämnesstruktur, i
kategorier som Fitness och Beauty. Denna skillnad mellan ämneskatalogerna och de
moderna klassifikationssystemen kan troligen förklaras med flera orsaker: dels en förän-
dring mot en mer holistisk syn på hälsa och välbefinnande, som en konsekvens av att
modernitetens gräns mellan natur och människa upphävs, och dels en kommersialisering
av det ökade intresse för välbefinnande som nya hälsotidningar och andliga rörelser ger
uttryck för (jfr. Hammer 1997).

En annan sådan förändring, och en parallell sådan, är att gränsen mellan god och dålig
kultur, upplöses i de båda  ämneskatalogerna. Särskilt tydlig är denna tendens i ODP och
det är signifikativt att det där främst sker på näringslivsområdet: även konst och kultur
har blivit ett kommersiellt gångbart område och ekonomin gör ingen skillnad på hög och
låg kultur, så länge det går att sälja. En av de största kategorierna i Shopping är exempel-
vis Arts.

På gränsen mellan kontextspecifika och större samhälleliga förändringar finns det fokus
på snabb information som märks framförallt i Yahoo!. Dagstidningar hör till de medier
som biblioteken traditionellt organiserar, men de ges inget eget utrymme i de moderna
klassifikationssystemen. I både ODP och Yahoo! får däremot nyheter en egen toppkate-
gori; i Yahoo!s fall dessutom en framträdande sådan. Där återfinns även kategorin New
Additions. En möjlig tolkning är att medan de moderna biblioteken fortfarande har en
stark koppling, om inte annat i den populära bilden av biblioteket (Radford 1998), till en
bevarande uppgift av ’långsam’ kunskap, associeras ämneskataloger, som en del av
Internet, snarare med ständig tillgänglighet och snabb förmedling av kunskapens mindre
pixlar: information. Men i relation till denna bild av Internet framstår ändå ODP, och
kanske ämneskatalogerna som fenomen, i viss mån som ett mellanting: själva idén att
bygga upp en struktur med kunskapen indelad i färdiga kategorier tyder ändå på att man
antar en viss stabilitet i kunskapsmängden; ett antagande som kanske samtidigt utgör
ämneskatalogernas svaga punkt i Internet som mediemiljö, då denna i stora stycken tycks
kännetecknas just av sin snabba föränderlighet.

6.2 Vilka strategiska val ger ämneskatalogerna uttryck för?

Genom att identifiera olika strategiska val menar Foucault att vi kan bidra till den arkeo-
logiska förståelsen av diskursiva sammanhang. Ett grundläggande strategiskt val inom
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ämnesbaserad kunskapsorganisation är själva ämnesstrukturen. Till skillnad från de
moderna klassifikationssystemen, där de akademiska disciplinernas kunskapsindelning
har en viktig strukturerande funktion, så existerar den vetenskapliga kunskapen i ODP
och Yahoo! som en kunskapsform sida vid sida med andra kunskapsdomäner och bety-
delsegemenskaper. I den bemärkelsen, dvs. rent strukturellt, kan dessa ämneskataloger
sägas ge uttryck för en uppfattning om verkligheten som inte längre är präglad av den
moderna tilltron till det rationella. 

Även vad gäller sättet att organisera resurser i olika kategorier tycks ämneskatalogerna
ha gjort upp med tilltron till formellt logiska strukturer och istället ha valt ett långtgående
pragmatiskt förhållningssätt. Olika kunskapsformer, indelningsgrunder och hierarkiska
nivåer samsas i katalogerna sida vid sida utan att det framstår som något problem.
Samma typ av pragmatiska genvägar förekommer visserligen även i t.ex. SAB-systemet
(Klassifikationssystem för svenska bibliotek 1997), i klasser som N. Geografi, där
europeiska länder och regioner placeras på samma nivå som andra världsdelar, men i
ODP är detta lika mycket regel som undantag. Den elektroniska miljöns symlänkar gör
det också lättare att placera samma kategori på flera ställen: där man i en fysisk, linjär
miljö måste använda hänvisningar som tvingar användaren att gå fram och tillbaka
mellan bibliotekshyllorna eller bläddra i förteckningar och index befinner sig användaren
i en ämneskatalog med ett musklick direkt i respektive kategori. I den meningen ger
själva mediet utrymme för en struktur som tydligare visar på kategoriers olika möjliga
placering inom kunskapsmängden. Genom ett bruk av helt flytande underkategorier
skulle man kunna skapa ett system där varje ämnesresurs representeras av ett antal
fasetter som kombineras på olika sätt i själva ämnesstrukturen. På så sätt skulle varje
dokument återfinnas på lika många platser i strukturen som dess fasetter, oavsett vilka
aspek-ter användaren betraktar som över- eller underordnade. Denna möjlighet utnyttjas
dock bara till en begränsad grad i ODP och Yahoo! och genom @-tecknet vid symlänk-
arna markeras att det alltid finns en ’rätt’ placering för en kategori, vilket i förlängningen
skulle kunna tolkas som att det finns en slags ”one best classification” (Miksa 1998, s.
86).

Ett annat grundläggande strategiskt val är om kategorierna ordnas enligt en systematisk
eller alfabetisk princip. En systematisk ordning uttrycker någon form av relation mellan
ämnen medan en alfabetisk ordning inte ger uttryck för någon sådan: den försöker inte
systematisera eller skapa någon berättelse av ämnenas inbördes relationer. I de studerade
ämneskatalogerna är ordningen alfabetisk, vilket kan läsas som att en systematisk ord-
ning inte uppfattas som ett möjligt eller intressant alternativ. Undantaget är huvudkate-
gorierna i Yahoo!, men den strukturerande principen för dessa är där så otydlig att det
knappast går att tala om en systematisk ordning. Möjligen kan man också tolka den
’försmak’ av underkategorier som visas på förstasidan i både ODP och Yahoo!, som en
strävan att skapa någon typ av sammanhang i katalogernas struktur. Men snarare än att,
som de moderna klassifikationssystemen, systematiskt ordna ämnen handlar det då om
en berättelse som skapas genom att vissa fragment lyfts fram och ’skyltas’. Den relation
som på så sätt skapas mellan olika kunskapskategorier, är närmast en fragmentariserad
konsumtionens ordning: vilka sidor är mest populära och kan ge flest ’klick’, eller, en
mer välvillig tolkning, vilka kategorier är till störst hjälp för den tänkta användaren? Det
tycks mig i det avseendet som att den föreställning om en naturlig ordning mellan all
kunskap som de moderna klassifikationssystemen i grunden bygger på idag är en omöjlig

73



tanke. Den ordning som jag uppfattar ändå finns mellan olika kunskapsområden i ämnes-
katalogerna är mer att likna vid ett tillfälligt nätverk av relationer mellan olika ämnen på
olika nivåer. Om det är så pekar det mot att det faktiskt är möjligt att, i kunskapsorgan-
isatorisk bemärkelse, tala om ett annat episteme än det moderna, en epistemologisk
grundsyn som är mer lik den som bl.a. Lyotard (1984) och Berthon, Pitt & Watson
(2000) beskriver. 

Det finns alltså vissa faktorer som i mitt tycke pekar mot att ämneskatalogerna, struktur-
ellt, ger uttryck för en postmodern kunskapssyn. Mot det talar själva den hierarkiska
strukturen, som i sig är en produkt av det tänkande som lett fram till det moderna. Efter-
som denna struktur utgör en förutsättning för min avgränsning av diskursen så har jag
därigenom i viss mån undergrävt mina egna frågeställningar. Möjligen skulle en utökad
studie av ämneskatalogernas betydelse och användning för informationssökning på
Internet kunna kasta mer ljus över den frågan: kanske är det så att den hierarkiska klass-
ifikationen av kunskap i en eventuell postmodernitet helt enkelt har spelat ut sin roll?
Den frågan reser Maj Klasson (1996) och pekar på en utveckling inom den senaste
informationsteknologin som tyder på att generella klassifikationssystem för den post-
moderna människan framstår som daterade:

”Modern databases in which traditional classification systems have retreated in
favour of information seeking by using descriptors is an example of the breakdown
and fragmentation that the new information technology creates. Each user of the
system picks individual elements in cyberspace [...] for his/her vision of important
features of the real world” (Ibid, s. 14).72

Klasson antyder att framtiden för informationssökning istället ligger i system där använ-
daren kan kombinera olika element i en självvald söklogik. Varje sökning skapar då en
ny kategori, eller grupp av resurser, vars enda gemensamma faktor är just de sökord som
användaren valt. En ämnesindelning med upplösta hierarkier kan då leva kvar som en
bland många vägar för att lägga upp sin informationssökning. En sådan utveckling gör
frågor om uttryck för ett postmodernt episteme i generella klassifikationssystem irrele-
vanta. Kanske förstås själva försöken att skapa sådana generella system bäst som uttryck
för en modern verklighetsuppfattning, medan sökmotorer och oklassificerade databaser
framstår som de tydligaste exemplen på en postmodern kunskapssyn. Att ODPs och
Yahoo!s främsta användningsområde tycks vara att fungera som komplement till sök-
motorer tyder då på att det moderna som en epistemologisk grund för att organisera och
tillgängliggöra kunskap faktiskt mist sin attraktionskraft. Yahoo!, som fungerat som en
slags urtyp för ämneskataloger på Internet, är då en tydlig illustration av hur själva
ämneskatalogen fått stå tillbaka i utvecklingen mot en portal, där den främsta struktur-
erande principen tycks vara betalningsförmåga. 

Det finns all anledning att reflektera kritiskt kring följderna av en sådan utveckling, då
den riskerar att leda till att det universalistiska antagandet om objektivt existerande
kunskapsstrukturer istället ersätts av strukturer där kommersiella intressen bestämmer
vilken kunskap som är värde- och meningsfull. Om organiserandet, produktionen och
cirkulationen av kunskap i det moderna styrdes av det som Hjørland & Albrechtsen
(1999) kallar vetenskapens sociala miljöer, vilka sociala grupper eller diskursgemen-

72 Det inledande ”Modern” i citatet är lite missvisande då det används just i sammanhanget av den post-
moderna idéutvecklingen (Klasson 1996, s. 13f).
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skaper är det då som tillåts komma till tals i det postmoderna? Lyotards hypotes är, som
vi har sett, att kunskap i det postmoderna används och distribueras på samma sätt som
pengar i en liberal ekonomi (1984, s. 6). 

ODP tycks emellertid, till skillnad från Yahoo!,  ha skapats i – och fortfarande hålla fast
vid – en i viss mån (modern) idealistisk strävan att ge tillgång till material av hög kvalité,
uttryckt genom en (postmodern) strävan att låta olika betydelsegemenskaper tala för sig
själva (jfr. Olson 2001b, s. 659-663). Olson menar ju att bibliotekarier och andra grupper
som organiserar kunskap måste utveckla ”an ethical relationship with the other” (Olson
2001b, s. 659; jfr. stycke 2.3), dvs. med den andre vars kunskap det är som ordnas,
genom att låta den andre tala för sig själv, men påpekar samtidigt att det är obekvämt
eftersom det handlar om att lämna ifrån sig makt. Gary Radford (1998) menar att det, vad
gäller biblioteksvärlden, kräver en radikal förändring av de kulturella (själv-)bilder som
skapats av bibliotekarien och biblioteksanvändaren. I moderniteten, skriver han, har
dessa utgjort skilda domäner, där bibliotekarien representerat rationalitet och ordning,
medan användaren fått rollen av den som, genom att använda bibliotekets böcker, skapar
oordning. Mellan dessa domäner finns då en konstant spänning, en spänning som han för
tillbaka på den moderna gränsdragning mellan förnuft och vansinne som Foucault bl.a.
har ägnat sin uppmärksamhet åt. Foucault har enligt Radford beskrivit denna gräns som
en kulturell konstruktion, vars egentliga funktion är marginaliseringen av den Andre:
”The domain of the library is erected and makes sense only against the presence of
madness, the domain of ’the other’ that is not ordered” (Radford 1998). Denna uppdel-
ning i skilda domäner för de som ordnar och de som använder informationen på Internet
är åtminstone till viss del upplöst i ODP.

6.3 Språket och rösterna: vem är det som talar i katalogerna?

En funktion som Albrechtsen & Jacob (1997) pekar på att klassifikationssystem kan fylla
i ett samhälle som alltmer differentieras i olika betydelsegemenskaper är som en brygga
mellan dessa: som ”boundary objects” som genom sin öppenhet främjar dialogen mellan
människor och domäner med olika diskursiva språk. Jacob (1994) menar att för att fylla
en sådan funktion bör ett klassifikationssystem ha ett flexibelt språk. I den meningen tror
jag att det finns en del att lära från ämneskataloger på Internet. ODP och Yahoo! är inte
välordnade språk i Foucaults bemärkelse (se Jacob 2001), utan kännetecknas tvärtom av
en språklig flexibilitet som ger stort tolkningsutrymme för vad kategorierna kan inne-
hålla, en flexibilitet som stämmer väl överens med det språkbruk som Gibbs (2000)
identifierar som karakteristiskt för Internet. Om man t.ex. ställer kategorier som Home
och Society mot SAB-systemets kategorier Q. Ekonomi och näringsväsen och O.
Samhälls- och rättsvetenskap tycker jag att de förra har en större potential att ordna
’vardaglig’ kunskap. De erbjuder ett inbjudande språk som inte kräver särskilt stor
kunskap av användaren.

Mai (1999) betonar att ordnandet av kunskap utifrån ett postmodernt perspektiv måste
utgå från det språk som används inom det diskursiva område man vill ordna. Ett sådant
synsätt problematiserar – återigen – själva idén med generella klassifikationssystem, då
deras funktion är just att omfatta alla kunskapsområden och sätta dessa i relation till
varandra; för vem ska då formulera hur dessa förhållanden ska se ut på själva ’toppnivån’
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och vilka namn som ska ges åt de olika områdena? Det kan aldrig vara en neutral aktivi-
tet. Därför är det viktigt att vara medveten om vem det är som talar i klassifikations-
systemen och utifrån vilken roll eller position detta talande sker. Som jag har nämnt låter
ODPs redaktörssystem olika röster komma till tals, vilket ger möjlighet för den som är
intresserad av ett område bidra till framställningen av detta. Samtidigt är redaktörerna
ordnade i en hierarki där vissa röster väger starkare och har rätt att ’censurera’ och sätta
gränserna för vad andra kan säga, och där det förblir otydligt vilka grupper som formul-
erat berättelsens övergripande struktur. Det framgår också i redaktörernas riktlinjer och i
litteraturen runtomkring (t.ex. Sherman 2003) att det är ett inte obetydligt problem med
’oseriösa’ redaktörer, som företräder egna intressen och därmed underminerar den
neutralitets- och kvalitetssträvan som ODP ger uttryck för i beskrivningen av sig själv.
Sherman (2000, s. 3) beskriver t.ex. i positiva ordalag det ”peer review”-system som
ODP tillämpar som en form av kvalitetskontroll.

Vad gäller Yahoo! får vi egentligen inte veta någonting mer om redaktörerna än att dessa
är avlönade, och att deras löner troligen kommer av de resurser som kommersiella aktör-
er betalar för att få sina webbplatser listade i katalogen. I den meningen är det rimligt att
också dra slutsatsen att det finns en viss lojalitet mellan redaktörerna och deras finan-
siärer, vilket motiverar de framträdande positioner som ges åt den kommersiella informa-
tionen. I ODP tycks å andra sidan problemet med missbruk av redaktörskapet handla just
om redaktörer som ger företräde åt sina egna sidor, dvs. även där handlar det alltså om en
konkurrens om utrymmet. 

Om det är så att redaktörerna tenderar att företräda vissa särintressen, vilka är då dessa?
Vem är det som kommer till tals genom dem, och vem är det som tilltalas? Olson
(2001a) menar att vi kan identifiera den kultur som frambringat ett visst klassifikations-
system genom att analysera de likheter (och olikheter) som det bygger på. Genom sitt sätt
att ’klumpa ihop’ identiteter och intressen som inte motsvarar den vita, amerikanska,
heterosexuella mannen och hans livsvärld berättar ODP om just honom. Det är hans röst
som hörs i katalogens text; det är han som har rätt att formulera verklighetens samman-
hang i denna kontext. Det är han som väljer vilka ämnen som ska presenteras i toppkate-
goriernas försmaker på förstasidan och som bestämmer vilka kategorier som hör hemma
var och på vilken nivå. Det är han som har rätten att formulera kvinnans, mannens,
barnets, den vuxnes, den färgades, den vites (etc.) roll och plats i denna bild av verklig-
heten. Det är också han som bestämmer att det är just dessa kategorier som ska användas
för att indela människor och sociala grupper. Och den han talar till, och med, är den som
– likt honom själv – använder dessa kategorier för att beskriva sin verklighet. Med tanke
på den öppna struktur som ODPs redaktörskap bygger på, där redaktören och användaren
inte är åtskilda domäner, kanske det rentav är så att det är sig själv han talar till.

Denna, som det kan tyckas, skarpa bild kan dock nyanseras. Den gäller framförallt den
övergripande strukturen i ODP, medan det inom de enskilda kunskapsdomänerna går att
höra många olika röster. Ofta tycks det vara den som är intresserad och ’brinner’ för ett
visst område som talar, och inte minst i beskrivningarna tar man ofta utgångspunkt i de
områden som ordnas. T.ex. tillåts upphetsande beskrivningar i Adult och i Science
används ett ’neutralt’ språk, medan beskrivningarna av Science/Alternative framhåller
hur den ’heretiska’ vetenskapen är den som driver den vetenskapliga utvecklingen
framåt. I den bemärkelsen utgör ODP en decentraliserad text, där vem som helst som vill
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och har ett specialintresse – i stort sett – kan vara med och bidra. Till skillnad från de
moderna klassifikationssystemen har katalogerna inte heller någon auktoritet eller
institution i ryggen, som legitimerar dess berättelse. Däremot krävs det finansiering och
en kanal för att göra sin röst hörd i det mummel av olika berättelser som utgör Internet.

6.4 Är ämneskatalogerna moderna eller postmoderna?

Sammanfattningsvis skulle man kunna beskriva ODP som en kompromiss, i gränslandet
mellan det moderna och det postmoderna. ODP uppvisar t.ex. tydligt moderna drag i sina
föresatser att ge en slags neutral beskrivning av den samlade kunskapen på Internet, i en i
grunden hierarkisk struktur. Samtidigt finns ingen strävan att skapa någon inbördes
ordning mellan sidoordnade kategorier, och kategorier från olika ’nivåer’ blandas på ett
utpräglat pragmatiskt sätt. Katalogen strävar inte heller, i riktlinjerna för redaktörerna,
efter att göra neutrala beskrivningar av de resurser man indexerar, utan språket och tonen
i dessa får styras av respektive ämnesområde. Det märks en tydlig tendens i många av
beskrivningarna mot att man söker en vardaglig och informell ton.

Även i hur olika kategorier ställs mot varandra går det att spåra både moderna och post-
moderna drag. Den vetenskapliga kunskapen ges inte samma framträdande roll som i
moderna klassifikationssystem, gränserna mellan hög och låg kultur, mellan kropp och
själ etc. upplöses, och ’vardaglig’ kunskap ges stort utrymme i ämnesstrukturen. Sam-
tidigt kvarstår många av de marginaliseringar som präglat de moderna klassifikations-
systemen och det är i stora drag samma normalitet som utgör normen i ODP som i dessa.

Att denna dubbelhet är möjlig pekar mot att vi inte idag befinner oss i ett annat episteme
än det moderna. Jag är snarare benägen att påstå att det som i den här uppsatsen behand-
lats med termen postmodernitet bara är det modernas strukturer som ”förflyttat och
omformat sig” (Foucault 1993, s. 43). Den moderna tilltron till möjligheten att skapa
neutrala strukturer där all ’bra’ kunskap kan rymmas, tycks leva kvar (åtminstone i reto-
riken) i projekt som ODP, och likaså står de marginaliseringar som det moderna projek-
tet skapat eller befäst kvar. Symtomatiskt är hur det ’Andra’ i det postmoderna – om det
är det vi ser – exotiseras, men förblir ett alternativ till det ’Samma’.

Fortfarande tror jag dock att det postmoderna, som en epistemologisk utgångspunkt, med
dess kritik av föreställningen om neutral kunskap har en potential att utmana de moderna
strukturerna. Medan de moderna klassifikationssystemen under neutralitetens eller
rationalitetens täckmantel gett vissa betydelsegemenskaper företräde, ger postmodern-
iteten utrymme för ett aktivt ställningstagande som utifrån ett maktperspektiv kan skapa
utrymme för marginaliserade gruppers erfarenheter och kunskap. En viktig förutsättning
är dock, som betonades i inledningen, en medvetenhet om den egna förförståelsen.
Foskett pekade redan 1971 på detta och menar att en sådan medvetenhet ofta saknas
bland de som jobbar med klassifikation, vilket leder till en blindhet inför det faktum att
alla system reflekterar sin uppkomstmiljö. Denna blindhet – medveten eller omedveten –
tycks mig gälla även de som har makt att bestämma över ämnesstrukturen i kataloger
som ODP och Yahoo!.
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6.5 Metodologisk reflexion

Det finns mycket som tyder på att ämneskatalogerna ODP och Yahoo!, i kraft av sin
storlek och utbredning, har en starkt dominerande ställning inom den diskurs som för-
söker ta ett helhetsgrepp kring de betydelsemängder som skapas på Internet och sätta
dessa i relation till varandra. Att söka påvisa om så är fallet och avgöra vilken roll dessa
texter spelar i den sociala praktiken kring informationssökning och -skapande har dock
inte varit fokus i den här uppsatsen, utan det jag har sökt ge ett svar på är vilken verklig-
hetsbild som konstrueras inom denna diskurs, med utgångspunkt i ODP. Det bör fram-
hållas att analysen inte ska uppfattas som ett värderande av huruvida ämneskatalogernas
världsbild stämmer överens med någon ’yttre’ verklighet, utan endast som mina försök
att läsa av den bild som ges i texten. 

För detta ändamål upplever jag att Foucaults arkeologiska metod har varit till stor hjälp,
framförallt i den teoretiska förståelse och den begreppsapparat den ställer till förfogande.
Den ger dock inga konkreta riktlinjer för ett metodologiskt tillvägagångssätt, vilket
möjligen gör analysprocessen svår att följa. En fördel med detta, som jag ser det, är dock
att det ger utrymme för att utforma analysen utifrån det område som ska studeras: det
tvingar inte in materialet i en färdig analysram. Det leder alltså till att ett större arbete
krävs av läsaren, men förhoppningsvis att det empiriska materialet ges större frihet.

Foucaults angreppssätt är emellertid väldigt ambitiöst: att gräva fram och blottlägga hela
den underliggande diskursiva strukturen och identifiera vad som kan eller inte kan sägas
eller tänkas – ”varför inte utsagan kunde vara annorlunda än den är” (Foucault 1972, s.
35) – inom ramen för en given diskurs eller episteme. En sådan beskrivning är naturligt-
vis inte möjlig inom ramen för en magisteruppsats, troligen inte någonsin. Det finns
vidare en tendens i Foucaults beskrivning av den arkeologiska metoden att försöka
komma bort från det tolkande subjektet. Någon sådan möjlighet ser inte jag. Det jag kan
göra är att ta fasta på vissa aspekter och begrepp och berätta min berättelse om det lokala
sammanhang som jag har studerat, och sedan göra vissa gissningar om hur denna berät-
telse förhåller sig till en mer övergripande berättelse. I det arbetet har det varit en viktig
del av min förståelse att det inte bara är jag som talar och tänker genom min text, utan
alla de texter som jag har läst och de människor som jag har pratat med.

I analysen har jag tagit fasta på två aspekter som växt fram under arbetets gång, nämligen
kontinuiteter och diskontinuiteter i relation till de moderna bibliografiska klassifikations-
systemen, samt begreppen modernitet och postmodernitet som en möjlig tolkningsram
för dessa likheter och skillnader. Det finns naturligtvis mycket som inte fångas med
dessa glasögon: det finns många andra berättelser som kan berättas (varav några förslag
ges nedan).

Slutligen är det viktigt att notera att diskursanalysen och den arkeologiska metoden
själva är delar av den diskurs som blivit möjliga genom den representationens kris som
också utgör postmodernitetens förutsättning. Just i detta ’historiska ögonblick’ är det
därför möjligt att beskriva historien i termer av diskurser och episteme. I andra tider är
andra beskrivningar möjliga – dvs. förutsatt att de diskursteoretiska antagandena är
riktiga –, men just det är omöjligt att påvisa utifrån andra utgångspunkter än just dessa. 
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6.6 Vidare forskning

I min studie av ämneskataloger har jag valt att utgå från ett av biblioteks- och informa-
tionsvetenskapens kärnområden: klassificering. Denna forskningsgren studerar beskriv-
ningen och organiserandet av informationsresursers ämnesinnehåll. Ett annat närliggande
område, katalogisering, har lika stor relevans och skulle kunna tillämpas ur ett liknande
perspektiv: hur beskrivs de resurser som katalogerna indexerar? Även på det området går
det utan tvekan att hitta tydliga diskursiva mönster.

Studien har strävat efter att ge en översiktlig framställning av den verklighetsbild som
ODP ger uttryck för. Den har snuddat vid frågor om genus, etnicitet, sexualitet, national-
itet m.m. För att verkligen kunna rekonstruera och ge en nyanserad bild av dessa och
andra aspekter behövs det studier som kan gå på djupet med dessa var och en för sig,
såsom skett i forskning kring de moderna klassifikationssystemen. Medan min förför-
ståelse lett mig till att framförallt uppmärksamma de mellanmänskliga sociala kategorier
som skapas i dessa ämneskataloger, vore det vidare av intresse med studier som tar fasta
på andra aspekter av den socialt konstruerade verkligheten: hur framställs t.ex. teknologi,
ekonomi, politik och vetenskap? 

Vidare skulle kopplingen till andra grenar av den biblioteks- och informationsvetenskap-
liga forskningen kunna stärkas genom att studera ämneskatalogerna ur ett användarpers-
pektiv: hur påverkar  framställningen av olika objekt den sociala praktiken i samband
med informationssökning på Internet? Hur konstrueras informationsanvändaren som
subjekt? Vilka subjektspositioner möjliggörs i diskursen? Sådana studier skulle också
stärka kopplingen till katalogernas funktion och användningsområde. Det skulle i det
sammanhanget också vara intressant att, som redan nämnts, studera ämneskataloger i
relation till andra informationssökningsvägar för att klargöra deras roll i den mer omfat-
tande diskursiva praktiken kring informationssökning på Internet.

Jag har vidare under större delen av framställningen hållit maktanalysen ifrån mig. Det
vore naturligtvis av stort intresse att fördjupa analysen av var och hur makten över den
verklighetsbild som ämneskatalogerna uttrycker utövas.
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7. Sammanfattning
Den föreliggande uppsatsen studerar den diskurs som utgörs av ämneskataloger på
Internet, utifrån en av de centrala texterna inom denna: Open Directory Project. Den
huvudfråga som uppsatsen söker besvara är: 

Vilken bild av verkligheten är det som uppträder i Open Directory Projects
ämnesstruktur? 

Denna fråga utvecklas efterhand med frågorna: 

Vilka kontinuiteter och diskontinuiteter kan iakttas i relation till de moderna
klassifikationssystemen? och 
Kan ämnesstrukturen i Open Directory Project förstås som uttryck för en
postmodern verklighetsuppfattning?

Katalogen sätts även i relation till dess föregångare, ämneskatalogen Yahoo!. 

De teoretiska och metodologiska utgångspunkterna hämtas från en poststrukturalistisk
läsning av Michel Foucaults arkeologiska metod. Denna tillhandahåller dels en teoretisk
förståelse och dels begreppsliga verktyg för analysen. Uppsatsen bygger på antagandet att
verkligheten konstrueras genom olika begreppsliga kategorier och hur dessa sätts i
relation till varandra, vilket sker i en process av social förhandling. Ämneskatalogens
ämnesstruktur analyseras genom att identifiera hur verkligheten rekonstrueras i denna på
ett strukturellt och på ett innehållsligt plan. Analysen sätts i relation till sociologiskt
inriktad forskning kring de bibliografiska klassifikationssystem som har sitt ursprung i
den moderna biblioteksrörelsen kring förra sekelskiftet. Särskild vikt läggs vid de
kunskapsteoretiska antaganden som dessa bygger på, samt framställningen av olika
sociala grupper. 

Den refererade forskningen visar att dessa klassifikationssystem bygger på en före-
ställning om ett objektivt existerande kunskapsuniversum som det är klassifikationens
uppgift att ge neutrala beskrivningar av, en föreställning som har sina rötter i modern-
iteten. Denna moderna tilltro till det rationella subjektets förmåga att ge neutrala
beskrivningar av en objektivt existerande verklighet har enligt den refererade forsk-
ningen lett till en blindhet inför de marginaliseringar av olika kunskapsdomäner som i
själva verket sker. Författaren försöker besvara frågan om den verklighet som kommer
till uttryck i Open Directory Projects ämnesstruktur till skillnad från dessa moderna
klassifikationssystem kan kopplas till den epistemologiska rörelse i tiden som kallas
postmodernitet. Denna verklighetsuppfattning beskrivs i relation till moderniteten med
utgångspunkt i en radikal misstro till vetenskapens metaberättelser och möjligheten att nå
objektiv och säker kunskap. Istället menar postmoderna tänkare att kunskap produceras
genom språkspel, och människan ses som en del i ett flexibelt nätverk av relationer, med
möjlighet att själv välja och skapa sin identitet. Konsekvensen av en sådan kunskapssyn
blir att all kunskapsklassifikation måste ta sin utgångspunkt i de lokala diskursgemen-
skaper den avser att beskriva.
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Analysen visar att det finns strukturella drag som pekar mot att ämneskatalogen till sin
form har rötter i moderniteten, men att det inte går att iaktta några tecken på försök att
återge en objektiv eller naturlig ordning mellan olika kunskapsområden. Författaren
menar vidare att det på ett innehållsligt plan går att finna uttryck både för en modern och
en postmodern syn på kunskap och identitet, vilket ifrågasätter möjligheten att tala om
modernitet och postmodernitet som två i grunden skilda epistemologiska konfiguration-
er. 

Uppsatsen mynnar ut i en diskussion kring klassifikationens roll och funktion idag, där
författaren förespråkar ett klassifikationstänkande som aktivt tar ställning för, och bidrar
till att synliggöra, marginaliserade kunskapsområden.
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Bilaga: skärmbilder från Open Directory Project och Yahoo! Directory

Figur 2: Open Directory Project, förstasidan (http://dmoz.org [2004-04-07]).

Figur 3: Toppkategorin Arts (http://dmoz.org/Arts [2004-06-10]).
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Figur 4: Toppkategorin Business (http://dmoz.org/Business [2004-06-10]).

Figur 5: Toppkategorin Computers (http://dmoz.org/Computers [2004-06-10]).
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Figur 6: Toppkategorin Games (http://dmoz.org/Games [2004-06-10]).

Figur 7: Toppkategorin Health (http://dmoz.org/Health [2004-06-10]).
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Figur 8: Toppkategorin Home (http://dmoz.org/Home [2004-06-10]).

Figur 9: Toppkategorin Kids and Teens (http://dmoz.org/Kids_and_Teens [2004-06-10]).
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Figur 10: Toppkategorin News (http://dmoz.org/News [2004-06-10]).

Figur 11: Toppkategorin Recreation (http://dmoz.org/Recreation [2004-06-10]).
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Figur 12: Toppkategorin Reference (http://dmoz.org/Reference [2004-06-10]).

Figur 13: Toppkategorin Regional (http://dmoz.org/Regional [2004-06-10]).
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Figur 14: Toppkategorin World (http://dmoz.org/World [2004-06-10]).

Figur 15: Toppkategorin Science (http://dmoz.org/Science [2004-06-10]).
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Figur 16: Toppkategorin Shopping (http://dmoz.org/Shopping [2004-06-10]).

Figur 17: Toppkategorin Society (http://dmoz.org/Society [2004-06-10]).
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Figur 18: Toppkategorin Sports (http://dmoz.org/Sports [2004-06-10]).

Figur 19: Toppkategorin Adult (http://dmoz.org/Adult [2004-06-10]).
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Figur 20: Yahoo! Directory, förstasidan (http://dir.yahoo.com [2004-06-18]).
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