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Introduktion 

Dagens samhälle ser en snabbt växande omvärld, både i form av en ökad 
globalisering och i form av ett växande informationsflöde. Detta gör att dagens 
samhälle är beroende av information för att kunna orientera sig i en växande 
omvärld. Det har blivit allt viktigare att få lagom mängd relevant information, 
för att inte riskera att agera på inkorrekta grunder.1

Man brukar säga att I-länder befinner sig i en utvecklingsfas som kallas för 
Informationssamhälle. Informationssamhället karakteriseras av en ökad 
kunskapsproduktion, som manifesteras exempelvis i form av text eller data. 
Andra karaktäristiska drag är framväxten av ny informationsteknologi samt ett 
ökat behov av tillgång till information.2

Biblioteks- och informationsvetenskapen är ett av flera ämnen som 
försöker besvara frågan på hur man kan möta informationsbehovet i ett 
samhälle. En central fråga är hur man skall forma informationssystem och 
bibliotekstjänster för att kunna ge relevant information till låntagare eller 
kunder.3

För att kunna bemöta behovet av tillgång till information och kunna sålla 
ut relevant information, behöver man veta vad specifikt som efterfrågas. Vad är 
detta något som man betecknar information? 

På frågan om vad information är, finns en rad olika definitioner som man 
kan tillämpa. Man kan till exempel definiera information som text eller data. 
Ett annat sätt att se det är som budskapet i en text, som skall överföras till en 
mottagare. Ytterligare ett sätt är att lägga fokus på situationen eller kontexten 
för en individ, och att dessa avgör vad information är. 

 Denna text fördjupar sig i två syner av det sista exemplet om information, 
nämligen den kontextbundna informationen. Uppsatsen är en hermeneutisk 
undersökning av två samtida forskare, Peter Ingwersen och Søren Brier, i 
                                                 
1 Höglund, Lars, 1999, Biblioteks- och informationsvetenskap som studie- och forskningsområde, 
http://www.hb.se/bhs/personal/larshoglund/lh-ht00.doc, s. 2. 
2 Sjölin, Mats, 2004, ”Information”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211471&i_word=inf
ormation 
3 Höglund, 1999, s. 2. 
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Biblioteks- och informationsvetenskap. Undersökningen går dels ut på att 
redovisa hur dessa forskare definierar information, och dels att se på skillnader 
och likheter mellan dessa definitioner. Utöver Ingwersen och Briers specifika 
teorier redovisas i uppsatsen en övergripande bild av olika sätt att se på 
information. 

Problemformulering och syfte 
I och med ett ökat informationsflöde och informationsbehov i samhället, är det 
viktigt att förstå vad information är och hur man kan erhålla den. Denna 
förståelse är önskvärd för att kunna uppfylla behoven informationssökande har 
och tillhandahålla den information som faktiskt efterfrågas. 

Idealet för samhällets informationsbehov och informationssökande, vore 
IR-system eller bibliotekstjänster som på enklast möjliga vis tillhandahåller 
relevant information. För att kunna möjliggöra ett sådant system eller tjänst, 
måste man få grepp om vad som är relevant information. Samtidigt kan man 
inte börja med att ifrågasätta vad som är relevant information, om man inte gör 
klart för sig vad information är. Problemet är att det finns en rad olika teorier 
om information, och det finns ingen enhetlig definition om vad information är. 

Informationsbegreppet är ett centralt begrepp för Biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Beroende på hur man ser på information, sätter 
tanken om information ramarna för hur man ser på Biblioteks- och 
informationsvetenskapens undersökningsområden. Ett sådant undersöknings 
område kan exempelvis vara frågan om relevans. Synen på information är 
också avgörande för hur Biblioteks- och informationsvetenskapen ser sig själv 
och vad man som ämne bör inrikta sig på. 

Faktum är att Biblioteks- och informationsvetenskapen inte har en enhetlig 
definition av information. Detta kan undergräva Biblioteks- och 
informationsvetenskapens trovärdighet som en vetenskaplig disciplin. Ett 
antagande är att för att Biblioteks- och informationsvetenskap skall anses vara 
en akademisk vetenskap, krävs en gemensam teoretisk grund om 
föreställningen om information.4 Men vad som gör någonting en vetenskap kan 
givetvis diskuteras som en fråga i sig. 

                                                 
4 Shera, Jesse H & Cleveland, Donald B, 1977, “History and Foundations of Information Science”, s. 
264. 
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Hur man uppfattar information är en viktig fråga inte bara för det upplevda 
behovet av någonting som kallas information, men också för Biblioteks- och 
informationsvetenskap som ämne. 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse för Peter 
Ingwersens och Søren Briers syn på informationsbegreppet. Förståelsen skall 
ha sin grund både från ett mikro- och ett makroperspektiv, det vill säga en 
förståelse om forskarnas specifika teorier om information respektive ett mer 
abstrakt antagande som ligger till grund för teorierna i fråga. 

Syftet är också att identifiera skillnader och likheter mellan dessa forskare 
och se på vad skillnaderna består av. Detta görs genom en hermeneutisk spiral, 
dels för att få en förståelse för Ingwersens och Briers informationsdefinitioner 
och dels för en förståelse för hur olika antaganden om information har sett ut i 
Biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Avsikten är även att visa den hermeneutiska undersökningsprocessen i 
själva uppsatsen, genom att löpande återkoppla till tidigare delar i uppsatsen. 

Ansatsen i denna uppsats är inte att skapa en ny informationsdefinition, 
och är heller inte att göra en uttömmande redovisning av 
informationsbegreppet. 

 
Frågeställningar: 

 Hur ser Ingwersen och Brier på informationsbegreppet? 

 Vad bidrar till skillnader och likheter mellan dessa två forskare? 

 Vad är synen på kontext hos Ingwersen och Brier? 

 Vilka faktorer påverkar Ingwersens och Briers syn på 
informationsbegreppet? 

Teori och metod 
En förutsättning för en vetenskaplig undersökning är att man sätter sig in i det 
som skall studeras, som till exempel forskningsläge och relevanta termer. Det 
är viktigt att veta vad man studerar, men det är än mer viktigt att man förstår 
det man studerar, för att undvika att undersökningen blir irrelevant till dess 
syfte och frågeställningar. I och med vikten av en bra förståelse, kommer 
denna undersökning utgå ifrån en hermeneutisk spiral. Syftet med en 
hermeneutisk spiral är att få en djupare förståelse för det som studeras, genom 
att pendla mellan del och helhet. 
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Vanligtvis brukar man kunna skilja mellan teori och metod, men i 
hermeneutiken finns inga tydliga gränser mellan dessa. De ses ofta som en 
sammanflätad enhet, eller åtminstone som att teorin implicerar en viss metod.5

Grundsatsen för hermeneutiken är att man måste förstå fenomenet i fråga, 
och att insikt om dess delar endast kan förstås i ljuset av helheten och helheten 
endast i ljuset av delarna. För att uppnå insikt i det man studerar bör man 
undersöka delarna för att förstå helheten, och helheten för att förstå 
delarna.6 Ett exempel är att ”De enskilda orden i en text begriper vi genom den 
mening de ingår i, meningarna genom sammanhanget i stycket, styckena 
genom sin plats i texten som helhet”.7 Det kan det finnas olika meningsinnehåll 
i samma ord, och texten som helhet avgör vilken mening man skall använda. 
Sammanhanget kan utgöra en större betydelse än den bokstavliga satsen, till 
exempel när man använder ironi. Själva förståelsen av texten är också 
beroende av om läsaren förstår ordet i fråga.8

Att pendla mellan del och helhet är ett tillvägagångssätt som kallas för den 
hermeneutiska cirkeln eller den hermeneutiska spiralen. Skillnaderna mellan 
dessa teorier kommer att förklaras i ett senare avsnitt. Poängen med att pendla, 
är att få förståelse för delen och helheten givna av varandra. Till exempel är 
inledningen i denna text en del av kapitlet. När man läser inledningen får man 
en liten förståelse för den större helheten, det vill säga kapitlet. Genom att 
sedan läsa kapitlet förstår man inledningen bättre. Går man sedan tillbaka till 
inledningen sätts denna i ett nytt perspektiv och bygger upp en ny förståelse 
om delen, som i sin tur bygger upp en ny förståelse om kapitlet när man 
återigen reflekterar över helheten. 

Följande stycken i detta avsnitt kommer först att behandla en kort 
presentation av hermeneutikens historia. Därefter följer ett sammanfattande 
avsnitt om hermeneutikens två huvudgrenar – hermeneutisk cirkel och 
hermeneutisk spiral, som egentligen är desamma som den aletiska 
hermeneutiken respektive den objektiverande hermeneutiken − i avsnittet 
hermeneutikens historik. Denna uppdelning tas upp ytterligare en gång i 
avsnittet om hermeneutisk cirkel och hermeneutisk spiral, för att visa att de har 
olika innebörder när det gäller syn på kunskap. 
                                                 
5 Kjørup, Søren, 1997, Människovetenskaperna, problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori, s. 
248. 
6 Kjørup, 1997, s. 248. 
7 Nordin, Svante, 1995, Filosofins historia, Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till 
postmodernismen, s. 452 f. 
8 Hoel, Ivar A L, 1992, “Information Science and Hermeneutics – Should Information Science be 
Interpreted as Historical and Humanistic Science”, s. 74. 
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Hermeneutikens historik 
Ordet hermeneutik härstammar från det grekiska ordet hermenuein, som 
betyder att tolka. I den gamla antiken var ordet förknippat med den grekiska 
guden Hermes, som ansågs stå för kommunikationen mellan människor, och 
mellan människor och gudarna.9 Även om ordet hermeneutik är av gammalt 
ursprung, var det i början av renässansen som hermeneutiken fick fotfäste som 
tolkningslära, dels genom protestantiska bibelanalyser och dels genom 
humanistiska studier av antika skrifter. Det gemensamma för dessa två var 
texttolkning och tanken att meningen hos en del kan endast förstås i samband 
med helheten, det vill säga den hermeneutiska cirkeln. Delen utgjordes av en 
passage i bibeln eller ett i ett klassiskt verk, och helheten ansågs var hela 
verket.10

I början av 1800-talet kom användningen av hermeneutiken att utökas 
genom den tyske filosofen, teologen och filologen Schleiermacher.11 Den 
hermeneutiska cirkeln började användas även för andra skrifter än bibeln och 
klassiska verk, och även det uttalade ordet togs i beaktning. Helheten 
utvidgades att också innefatta författaren bakom ett verk. Spelet mellan del och 
helhet uttryckte förhållandet mellan texten eller en annan uttrycksform, och 
upphovsmannen och dennes tidsram. Hermeneutiken blev ett sätt att undvika 
misstolkningar, genom att se ”bakom” texten.12 Tolkning blev en psykologisk 
förståelse av text, författare och dennes tid. En annan förändring var att 
tolkningen av någonting (till exempel en text) förknippades med begreppet 
empati, det vill säga förståelse.13

Hermeneutik som vetenskapsteori fick fotfäste i humaniora i början av 
1900-talet genom historiefilosofen Dilthey.14 Dilthey menade att 
naturvetenskapens metoder baserade sig på analyser genom kausala 
förklaringar. Däremot får man i humanistiska ämnen kännedom om något 
genom empati – ett psykologisk förståelsesätt.15 Till skillnad från 
naturvetenskapen, som byggde på att ”förklara” fenomen, är målet för 
humanistiska studier att ”förstå” fenomen. Dilthey strävade efter att göra 
hermeneutiken till humanioras vetenskapsteori.16

                                                 
9 Hoel, 1992, s. 73.  
10 Alvesson, Mats, 1994, Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 115. 
11 Kjørup, 1997, s. 247. 
12 Hoel, 1992, s. 74. 
13 Kjørup, 1997, s. 251.  
14 Alvesson, 1994, s. 119. 
15 Hoel, 1992, s. 74. 
16 Alvesson, 1994, s. 114 ff. 
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Det är viktigt att man skiljer på två olika linjer i hermeneutiken som har 
olika innebörder. Från antiken till Dilthey kan denna tradition kallas för 
objektiverande hermeneutik. Därefter kommer den aletiska hermeneutiken, 
som har sin början med Diltheys elev Heidegger, och innebär en förskjutning 
från texten till att fokusera mer på människan som tolkande väsen.17

Vid 1930-talet lades grunden till ett existentiellt tänkande i hermeneutiken, 
bland annat genom filosofen Heidegger, inspirerad av Husserls fenomenologi. 
Fenomenologi är grovt sett teorier som inriktar sig mot att studera fenomen 
som de visar sig för medvetandet. Vad dessa fenomen faktiskt är anses inte 
vara det mest väsentliga. Endast individens subjektiva upplevelser, och att 
kunna förstå den värld hon lever i är av intresse. Den centrala studien var 
människans existens i världen, och existensen ansågs vara individuell. 
Heidegger menade att alla har en förförståelse av det som skall tolkas. Denna 
förförståelse projiceras på objektet, och därmed blir objektet färgat av 
förförståelsen och blir en subjektiv bild.18

Omkring 1960 utvecklades Heideggers tankar av Gadamer, genom att 
postulera att metodik och vetenskaplig förståelse är sekundärt till individens 
egna upplevelser, och att individen har en förförståelse som begränsar denne. 
Uttolkaren är omgiven av en ”horisont” − en begränsning för individens 
möjligheter att förstå. Dessa begränsningar är individens fördomar, som 
uppstår i samhället och dess kultur, samt i familjelivet.19 Den historiska och 
sociala bakgrunden är avgörande för hur människor uppfattar objekt. 

Dilthey och Schleiermacher ansåg också att historien och den sociala 
kontexten är av betydelse. Skillnaden är att de menade att undersökaren kan 
sätta sig in i det som studeras och förstå historien neutralt som den var. 
Historiska verk ansågs ha andra historiska horisonter än undersökaren, och det 
enda sättet att förstå dem är att sätta sig in i horisonten. 

Gadamer och Heidegger menade att undersökaren aldrig helt kan förstå 
historien och dess skeenden, på grund av att undersökaren har en viss 
förförståelse som förvränger det som undersöks. Gadamer ansåg att horisonter 
inte finns som enskilda tidsenheter i historien, utan horisonten förändras med 
samhällets utveckling och individers förförståelse.20

                                                 
17 Alvesson, 1994, s. 114 ff. 
18 Alvesson, 1994, s. 114 ff. 
19 Kjørup, 1997, 251 ff. 
20 Hoel, 1992, s. 69 ff. 
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Från att hermeneutiken har handlat om texttolkning och förståelse av text, 
har betydelsen förskjutits till att handla om tolkarens förförståelse. Den 
hermeneutiska cirkeln gick från att fokusera på texten till att fokusera på 
individen. För att skilja mellan dessa hermeneutiska cirklar, bytte forskare 
inom den objektiverande hermeneutiken namnet på den hermeneutiska cirkeln 
till hermeneutisk spiral, och den aletiska hermeneutiken behöll den 
hermeneutiska cirkeln.21

Hermeneutisk cirkel kontra hermeneutisk spiral 
Som nämndes tidigare finns ingen specifik skillnad mellan teori och metod i 
hermeneutiken. Trots detta framställer en del att hermeneutisk cirkel och 
hermeneutisk spiral berör metod. Det är förvisso sant, då dessa visar en 
tankemässig konstruktion av hur man bör gå till väga, men de är lika mycket 
teorier om hur man vinner insikt. 

Den stora skillnaden mellan hermeneutisk cirkel och hermeneutisk spiral, 
ligger i frågor hur subjekt når eller kan nå kunskap om objekt.22

Forskare som arbetar utifrån en hermeneutisk cirkel trycker på att 
forskaren har en förförståelse om objektet som skall studeras. Denna 
förförståelse kommer att influera den nya förståelsen, som i sin tur blir en ny 
förförståelse. Implikationen blir att forskaren aldrig kan nå en kunskap om 
objektet, utan hon ser endast en subjektiv bild av det som studeras. Nackdelen 
med en hermeneutisk cirkel är att forskningen riskeras att endast bli ett uttryck 
för forskarens interna monolog med sig själv. En hermeneutisk cirkel gör att 
det studerande subjektet blir objektet.23

Forskare som anammar en hermeneutisk spiral försöker upprätthålla 
skillnaden mellan objekt − det som studeras − och subjekt − det som studerar − 
till skillnad från en hermeneutisk cirkel, där det som studerar studerar en 
subjektiv bild av objektet.24

De som använder den hermeneutiska spiralen menar att forskare har 
förförståelse och referensramar som kan komma att påverka forskningen. Dock 
är det forskarens uppgift att genom empati bortse från förutfattade meningar, 
och utröna objektet som det objektivt är. Enligt den här tanken finns en 
korrespondens mellan subjekt och objekt, det vill säga att subjektet får kunskap 

                                                 
21 Alvesson, 1994, s. 114 ff. 
22 Alvesson, 1994, s. 114 ff. 
23 Alvesson, 1994, s. 114 ff. 
24 Alvesson, 1994, s. 114 ff. 
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om objektet så som det är. Genom att sätta sig in i del och helhet i en annan 
horisont än sin egen, blir det möjligt för forskaren att få objektiv kunskap om 
det som studeras.25

Rent teoretiskt finns det påtagliga skillnader mellan hermeneutisk cirkel 
och hermeneutisk spiral, men i praktiken finns inga större skillnader mellan 
dessa två huvudlinjer. Det praktiska tillvägagångssättet ligger i att pendla 
mellan del och helhet. Valet mellan dessa teorier ligger i forskarens egen 
världsbild. 

Som tidigare nämndes, kommer denna uppsats att utgå ifrån en 
hermeneutisk spiral. Ansatsen är inte att välja en specifik hermeneutikers teori 
och metod, utan snarare anamma en egen tolkning av den objektiverande 
hermeneutiken. Kärnan kommer att bestå i att pendla mellan del och helhet i 
olika texter, och på detta sätt bygga upp en förståelse. Olika forskares 
tidshorisonter och deras livshistoria lämnas därhän. 

Disposition och tillvägagångssätt 
Syftet med denna uppsats är att genom en hermeneutisk undersökning se på två 
forskare, men också att återspegla undersökningens tillvägagångssätt i själva 
uppsatsen. Meningen är att även läsaren skall pendla mellan del och helhet på 
ett konkret sätt i uppsatsen, och bygga upp en förståelse om 
informationsbegreppet. Författarens tillvägagångssätt är i princip detsamma 
som uppsatsens disposition. 

Introduktion består av en inledande del och problemformulering och syfte. 
Sedan följer ett avsnitt om teori och metod, där en översikt ges om 
hermeneutikens historik och två grenar inom hermeneutiken. Därefter 
kommer disposition och tillvägagångssätt och sedan avsnitt om 
avgränsningar och källmaterial, samt begreppsanvändning. 

Forskningsöversikten består dels av en redovisning av informationsbegreppets 
dagliga användning och dels av en förklaring varför begreppet kan vara 
svårt att precisera. Därefter redovisas Yuexiaos modell, som delar upp 
olika informationsdefinitioner i olika grupperingar. Därefter redovisas 
begreppen kunskapsteori och metafysik, för att få en förståelse för avsnittet 
om olika traditioner inom Biblioteks- och informationsvetenskapen. 

                                                 
25 Alvesson, 1994, s. 114 ff. 
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Traditionerna utgörs av den rationalistiska traditionen som består av tre 
paradigm, den kognitiva teorin, samt den kontextuella trenden. I delen om 
den kontextuella trenden tas termerna holism och individualism upp. 

Avsnitten i forskningsöversikten kommer att återkopplas till i andra delar av 
uppsatsen. 

Peter Ingwersen: I detta kapitel redovisas Ingwersens syn på kognitivismen, 
som återspeglar en syn av hans egen kognitiva teori. Därefter redovisas 
Ingwersens informationsmodeller och syn på information, som följs av 
delanalys ett. I delanalys ett ses Ingwersens syn på information i ljuset av 
tidigare avsnitt, det vill säga Yuexiaos modell, holism och individualism. 

Søren Brier: Kapitlet börjar likt föregående kapitel, med Briers syn på 
kognitivismen eller som Brier kallar det informationsprocessparadigmet. 
Detta görs för att ge ytterligare en synvinkel på kognitivismen och varför 
dessa forskare anammar ett kontextuellt tänkande. Därpå följer ett avsnitt 
om Briers teori om cybersemiotik och syn på information. Sedan kommer 
delanalys två, som sätter in Briers teori om information i tidigare kapitel. 

Peter Ingwersen och Søren Brier är mestadels deskriptiva kapitel, medan 
delanalyserna är författarens egen analys. Dock är delanalyserna inte renodlade 
analyser i och med att nya fakta kan förekomma. Dessa har tillgivits fotnoter. 
Man kan se kapitlen om Ingwersen och Brier som delar av en helhet, det vill 
säga slutanalysen. Men man kan också se dessa forskare som helheter av en 
definition, och genom att pendla tillbaka till tidigare delar/kapitel får man en 
ny synvinkel av dessa forskare, som bygger upp en ny helhet. Delanalyserna 
kan också ses som en uppbyggnad av en helhet utav tidigare delar i uppsatsen. 

Slutanalys består av två delar. Den första halvan ser på de olika 
delarna/kapitlen och tar upp skillnader och likheter mellan Ingwersen och 
Brier. Den andra halvan återkopplar till delarna i ljuset av första halvan av 
slutanalysen. 

Sammanfattning 
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Avgränsningar och källmaterial 
Denna uppsats kommer att göra en fördjupning i två forskares definitioner av 
informationsbegreppet. Dessa forskare är Peter Ingwersen och Søren Brier. 
Valet att begränsa undersökningen till två teorier om information beror på dels 
på ramarna för uppsatsens storlek, och dels på en tanke om att göra en 
ingående analys av två forskare hellre än att endast skrapa på ytan på ett större 
antal forskare. Dock uttömmer inte uppsatsen alla beröringsområden 
informationsbegreppet har i Ingwersens och Briers teorier. 

Skälet till att välja Ingwersen och Brier är att de är samtida forskare inom 
Biblioteks- och informationsvetenskap, samt att bägge två lägger tyngd på en 
tanke om kontext. Ett annat skäl är att Ingwersens informationsmodell och 
Briers påstående att information är en skillnad som gör en skillnad, vann 
författarens intresse. 

Mycket av Ingwersens tidigare artiklar har samlas i hans bok Information 
Retreival Interaction. Därmed är majoriteten av fakta gällande Ingwersen tagen 
därifrån. Undantag har gjorts när Ingwersen beskriver någonting bättre i en 
annan källa eller om ett påstående inte finns i det sammanslagna verket. 

Materialet till Brier är taget från fyra artiklar. Samtliga artiklar är tagna 
från vetenskapliga tidskrifter, förutom en som är tagen från samlade skrifter 
från en konferens som behandlar olika begrepp inom Biblioteks- och 
informationsvetenskapen. 

Källmaterialet till Ingwersen och Brier är primärkällor, det vill säga 
exemplar av det ursprungliga verket. Sekundära källor, som till exempel 
uppslagsverk, används endast om forskarna själva inte har förklarat relevanta 
begrepp. Begreppen förklaras alltid med en allmän betydelse för att inte 
förvränga forskarnas egna teorier. Andra forskares teorier, som Ingwersen och 
Brier använder sig av, hämtas från Ingwersens och Briers egna texter. Detta 
görs med intentionen att undersökningen skall handla om Ingwersens och 
Briers syn på information, samt hur de ser på och använder sig av andra 
forskares teorier. 

Avsnittet om hermeneutiken bygger på fyra sekundära källor. Anledningen 
till detta är att uppsatsens fokus ligger på Ingwersens och Briers teorier om 
information och inte på hermeneutiken i sig. Däremot är avsnittet om Yuexiaos 
modell och avsnittet om traditioner i Biblioteks- och informationsvetenskap 
tagna från primärkällor. Undantag görs för att exemplifiera en definitionsgrupp 
i Yuexiaos modell, och för att förklara begreppen holism och individualism. 
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Yuexiaos modell skall inte ses som det ultimata uppdelningen av 
definitioner. Däremot är den en rimlig uppdelning som tar upp olika sätt att se 
på information. 

Avsnittet om trenderna i Biblioteks- och informationsvetenskap är främst 
baserat på en artikel av Capurro. Han gör en bra beskrivning av hur man ser 
och har sett på information, på ett mer abstrakt plan. När Capurro går in på 
kontextuella traditionen i sin artikel, gör han det med hänvisning till sin egen 
kontextuella teori. För att få en mer allmän forskningsöversikt och historik, 
nämns endast att kontexten är central och begreppen holism och individualism 
introduceras och ersätter Capurros teori. 

Både Yuexiao och Capurro tillhör forskningsöversikten i denna uppsats. 
Valet av dessa två beror på att bägge ger övergripande bilder om hur man har 
sett och hur man ser på information. Skälet till att ha två övergripande bilder är 
att de till viss del visar på olika aspekter av informationsbegreppet. 

Begreppsanvändning 
Det råder delade meningar i forskarvärlden om hur man bör se på Biblioteks- 
och informationsvetenskapen. En del anser att konnotationen mellan 
Biblioteks- och informationsvetenskap inte bör finnas och att man skall se det 
som två enheter − det vill säga Biblioteksvetenskap respektive 
Informationsvetenskap. Andra menar att man bör se Biblioteksvetenskap och 
Informationsvetenskap som en enda helhet.26

Denna uppsats går inte specifikt in på hur Ingwersen eller Brier ser på 
detta spörsmål. Biblioteks- och informationsvetenskap som ämne tas endast 
upp i den mån det relateras till deras syn på information. I uppsatsen kommer 
begreppet Biblioteks- och informationsvetenskap att användas, och det enda 
som antas är att det är ett tvevetenskapligt ämne. I respektive forskares kapitel 
kommer däremot ämnet att kunna kallas för Informationsvetenskap, om 
forskaren i fråga använder sig av den beteckningen. 

I och med att forskare är oense om huruvida Biblioteks- och 
informationsvetenskap är en vetenskap eller ämne, kommer det inte göras 
några större skillnader mellan begrepp som vetenskap, ämne och disciplin i 
denna uppsats. 

                                                 
26 Vakkari, Pertti, 1996, ”Library and Information Science: Content and Scope”, s. 175.  
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Uppsatsens fokus kommer att ligga på hur Ingwersen och Brier definierar 
information. Men även Yuexiaos modell och Traditioner i Biblioteks- och 
informationsvetenskap tar upp synen på och definitioner av information. 
Begreppet definition får en ganska anspråkslös mening i denna uppsats, genom 
att likställas med förklaring. Detta för att inte gå in på teoretiska spörsmål om 
hur man bör definiera begreppet definition. 

Den teori som Ingwersen anammar, och som också beskrivs i avsnittet om 
traditioner i Biblioteks- och informationsvetenskap, kallas i denna uppsats för 
den kognitiva teorin. Ingwersen själv använder beteckningen ”the cognitive 
view point”. 

I den kontextuella traditionen tas centrala termer som holism och 
individualism upp. Dessa används som redskap för att analysera Ingwersens 
och Briers syn på information. När det gäller metafysisk holism och metafysisk 
individualism, ses information som ett socialt begrepp, som antingen kan ses 
som icke-reducerbar helhet eller delar som helheten består av. Detta på grund 
av att information i den kontextuella traditionen är någonting som beror på 
sociala kontexter. Även semantisk holism bygger på ett kontextförhållande i ett 
individperspektiv, och kan vara ett relevant begrepp för att få ytterligare en 
synvinkel på information och kontext. I denna teori läggs fokus på hur begrepp 
relateras till individens övertygelser. 

Av pedagogiska skäl kommer termerna holism, individualism, 
kunskapsteori och metafysik redovisas i kapitlen där termerna är mest 
relevanta, för att ge läsaren ett närminne av begreppen i fråga. 
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Forskningsöversikt 

Ordet information kommer ursprungligen från det latinska ordet informatio, 
som betyder utbilda, undervisa eller ge form åt något.27 Information används på 
många olika sätt i det dagliga språket. Det kan till exempel användas som ett 
verb, i betydelsen att någon informeras om något. Information kan också 
användas som ett substantiv, som i ”jag behöver informationen i morgon”. I 
denna språkliga användning kan man uppfatta information som en viss 
faktamängd, upplysning eller meddelande.28

I dagligt bruk vet individer intuitivt vad som menas med ordet information. 
När någon säger att man har fått ny information om tågtider, ifrågasätts inte 
vad denna person menar med information, utan man utgår ifrån sammanhanget 
och antar att personen vet när tågen går. I vardagliga sammanhang behöver vi 
oftast inte ha en exakt precisering av ordet information för att förstå 
innebörden i en sats. 

Problem uppstår när man skall förklara vad information är. Dessa problem 
ligger i att informationsbegreppet är både vagt och mångtydligt.29 Ord är vaga 
när orden är oklart avgränsade. Hur många träd utgör till exempel en dunge? 
Och när övergår en dunge till att bli en skog? Vid diskussioner om vaga ord, 
brukar man ofta fråga vilka kriterier som skall gälla för ordet.30 När det gäller 
information, kan kriterierna exempelvis vara att information skall överföras 
med en viss avsikt till mottagaren, eller att information skall ha en fysisk form 
som till exempel en bok.31

Ord är mångtydliga när de kan stå för flera olika betydelser. Till exempel 
har en skriven bok flera blad, men även en bok i skogen har flera blad.32 På 
samma sätt kan information stå för till exempel fakta eller meddelande. 
                                                 
27 Sjölin, Mats, 2004, ”Information”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211471&i_word=in
formation 
28 Debons, Anthony, 1986, ”Information Science”, s. 356. 
29 Case, Donald O, 2002, Looking for Information, a Survey of Research on Information Seeking, Needs 
and Behavior, s. 40-43. Antagandet att information är ett vagt begrepp är författarens inlägg. 
30 Anderberg, Thomas, 1993, Konsten att argumentera, s. 26 ff. 
31 Case, 2002, s. 50 f. 
32 Anderberg, 1993, s. 26 ff.  
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För att råda bot på vaghet och mångtydlighet gör man preciseringar eller 
definitioner av orden.33 I nästa avsnitt kommer en indelningsmodell av olika 
definitioner av informationsbegreppet. Sedan följer en framställning av olika 
perspektiv av information inom Biblioteks- och informationsvetenskap. 

Informationsbegreppets olika definitioner 
Uppskattningsvis kan man säga att det finns över fyrahundra definitioner av 
information i olika vetenskapliga discipliner och kulturer.34 Av dessa kan man 
finna cirka hundratrettio i Biblioteks- och informationsvetenskap.35 Genom 
teknikutvecklingen och ett ökat informationsflöde, ses begreppet som en 
väsentlig fråga för samhället som helhet, men också för vetenskapliga 
discipliner. Några exempel på ämnen som sätter stor fokus på information är 
Kommunikationsvetenskap, Datavetenskap, Filosofi och Biblioteks- och 
informationsvetenskap.36

Zhang Yuexiao, forskare inom dokumentation och information, har 
framställt en modell där han försöker förtydliga forskares olika uppfattningar 
om information. Han delar upp definitionerna i olika avdelningar, där nästan 
varje definitionsgrupp har en motpart. Dikotomin är inte nödvändigtvis ett 
starkt förhållande, utan en del motsatspar ligger nära varandra och skall kanske 
inte helt och hållet ses som motpoler. Yuexiaos modell är inte bunden till 
någon specifik disciplin, utan man kan hitta informationsdefinitioner från alla 
typer av ämnen.37

I och med att Biblioteks- och informationsvetenskap är ett 
tvärvetenskapligt ämne, kommer man att kunna finna olika forskares 
uppfattningar om information spridda i modellen. Dock skall modellen ses som 
en grov indelning, och snarast som ett hjälpmedel att förstå och strukturera 
olika tankar om informationsbegreppet. 

Yuexiaos modell 
De definitioner av informationsbegreppet som är av filosofisk art, hamnar i 
toppen av modellen (se figur 1), och benämns philosophical. Fokus för 
undersökning är här bland annat informationens orsaker, natur och funktion. 

                                                 
33 Anderberg, 1993, s. 26 ff. 
34 Yuexiao, Zhang, 1988, ”Definitions and Science of Information”, s. 479-483. 
35 Capurro, Rafael, 1992, ”What is Information Sience for? A Philosophical Reflection” s. 82. 
36 Yuexiao, 1988, s. 479 ff. 
37 Yuexiao, 1988, s. 479 ff. 
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Här kan enighet om begreppet uppstå genom abstrakta definitioner, trots att 
forskare kan ha delade meningar om specifika förklaringar. Information ses 
varken som ett objekt eller något som innehåller något meningsfullt, utan 
snarare en abstrakt företeelse för interaktionen och interrelationen mellan 
objekt och det meningsfulla.38 En liknelse är kommande avsnitt om olika 
traditioner inom Biblioteks- och informationsvetenskapen. Man kan säga att 
varje tradition motsvarar en filosofisk definition av information enligt denna 
modell. Dock kan specifika forskares uppfattningar om information skilja sig 
från varandra inom en tradition. 

Definitions and Sciences of Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modellen visar olika antaganden om informations, grupperade i olika rubriker.39

Steget under de filosofiska definitionerna delas in i två grenar. Den ena grenen 
behandlar information som antingen meningsfullt eller något utan mening – 

                                                 
38 Yuexiao, 1988, s. 479 ff.  
39 Yuexiao, 1988, s. 481.  
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semantic och nonsemantic. Den andra grenen tar upp information som ett 
objekt – biological och nonbiological.40

Enligt definitioner under den semantiska sfären, är information någonting 
meningsfullt. Information är innehållet i en kommunikation eller text, som har 
en meningsfull innebörd. När man utför en Boolsk sökning, ger man till 
exempel en befallning med en viss innebörd − det vill säga semantisk 
information. 

Definitioner under nonsemantic ser information som förmedlaren av det 
semantiska innehållet. När befallningen från den Boolska sökningen genomgår 
en process i datorn för att hämta det man har begärt, sker en interaktion av 
elektroner, vilket är icke-semantisk information. 

Nonbiological är definitioner som berör icke-levande objekt. Information 
är manifestationen av interaktionen mellan icke-levande ting, som till exempel 
processer i fysiska eller kemiska kommunikationer. Processer i en dator kan 
falla under denna definitionsgrupp, men de kan även vara icke-semantiska, 
förutsatt att kommunikationen inte förmedlas via en människa. 

Definitioner av information som hamnar under biological har kriterier att 
till exempel vara av genetisk, fysisk eller psykologisk art, men kan också 
karakteriseras i form av sociala grupper. Den biologiska gruppen definitioner 
berör levande objekt. 

Nonhuman är en av grupperna under biological. Här finner man 
definitioner av information som berör djurriket. Det kan till exempel tänkas 
vara när djur gör vissa läten vid parningstid för att kommunicera med motsatt 
kön. Denna definitionsgrupp är ganska liten, eftersom de flesta forskare anser 
att information är ett mänskligt fenomen och bör begränsas till människor. 

Den andra gruppen under biological är human. Definitioner inom denna 
grupp betecknar information som något som sker mellan eller i människor. 
Man bör nog se grupperna human och biological som mellanled, som slussar 
läsaren till mer konkreta informationsbetydelser. Under gruppen human finner 
man grupper som behandlar den sociala, den mentala och den fysiska sfären. 

Definitioner i nonsocial förknippar information med allt som finns i eller 
har en funktion i människan. Det kan till exempel vara genetik, fysiologi och 
neurologi. Man försöker beskriva kontexten som information uppstår inom 
eller befinner sig i. 

                                                 
40 Yuexiao, 1988, s. 479 ff. Fotnoten gäller hela sidan. 
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Social är gruppen definitioner som ser på information som något som finns 
utanför människan, men ändå påverkar henne. Det kan till exempel vara 
lingvistik, kultur, ekonomi och politik. Alla dessa finns bland människor 
och/eller i ett samhälle.41

Mellan nonsocial och social kan man se en tydlig skillnad mellan två olika 
vetenskapsdiscipliner, nämligen naturvetenskapen respektive 
samhällsvetenskapen. 

Nonmental står för informationsdefinitioner av ekologiskt och 
miljömässigt slag, som har sitt ursprung i fysiska aktiviteter hos människor. 
Det praktiska levandet i en viss miljö formar en tanke hos individer om vad 
som är information. 

Mental är definitioner som fokuserar på kognitiva och begreppsmässiga 
processer i det mänskliga psyket. Information representeras och behandlas i 
den mänskliga hjärnan med hjälp av tankefunktioner, till exempel 
varseblivning, minne och begreppsbildning42. 

I mental finns underavdelningen knowledge. Information ses här som det 
som förändrar individens kunskapsnivå. Det skall noteras att det inte enbart är 
denna grupp som har en idé om kunskap och om kunskapsöverföring. Även 
andra definitioner i modellen kan bygga på föreställningar om kunskap. Dock 
har definitionsgruppen knowledge en direktkoppling till kunskap i själva 
definitionen. 

Som sista steget under social kommer nonknowledge. Här placeras 
definitioner av information som anses förmedlas i vardaglig kommunikation. 
Ett vardagsmeddelande kan till exempel vara ”god morgon”. 

Från knowledge når man de sista avdelningarna − scientific och 
nonscientific. Information som förmedlas i vetenskapliga sammanhang 
placeras under scientific. Nonscientific refererar till information som förmedlas 
i exempelvis undervisning, bibliotek, arkiv och museum. Skillnaden mellan 
dessa två avgörs av vilka användarna är. Används informationen till exempel 
på ett bibliotek, men av forskare, blir informationen scientific. 

Yuexiaos modell kan ses som ett stegvis konkretiserande av information. 
Från den abstrakta filosofiska definitionsgruppen tar man sig till objekt och 
meningsinnehåll, till människan som fortsätter till kunskap hos individer och 
sedan till typ av individ. 

                                                 
41 Yuexiao, 1988, s. 479 ff. Fotnoten gäller hela sidan, förutom vid ett tillfälle. 
42 ”Kognition”, 2004, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227433&i_word=kognition 
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Denna modell kommer att refereras till i kommande delanalyser i kapitlen 
om Ingwersens respektive Briers syn på informationsbegreppet. Detta görs dels 
med syfte att försöka strukturera respektive forskares tankegångar, och dels för 
att försöka nå en större förståelse för Yuexiaos modell i ljuset av dessa 
forskare. Innan dess kommer en redovisning av begreppen metafysik och 
kunskapsteori, och olika traditioner i Biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Kunskapsteori och Metafysik 
Ett annat ord för kunskapsteori är epistemologi, som är en sammansättning av 
de grekiska orden episteme – kunskap och logos – förklaring. Inom 
kunskapsteorin försöker man undersöka och förklara kunskapens natur, 
möjligheter och gränser. En stor del av kunskapsteorin koncentreras på att 
definiera kunskapens egenskaper, beskriva förutsättningar för kunskap, samt 
beskriva kunskapens ursprung.43 Ett exempel är att försöka förklara hur man 
kan få kunskap om information. 

Metafysik behandlar två typer av frågeställningar. Den första berör 
verklighetens natur − vad de nödvändiga dragen hos verkligheten är och vad 
som bestämmer vad saker och ting är. Den andra frågeställningen söker frågan 
på vad som är verklighet. Man försöker besvara vad saker och ting (exempelvis 
information) faktiskt är och vad för ting som faktiskt existerar. Metafysik ses 
ofta som synonym med ontologi, som försöker besvara frågor om vad existens 
är och vad som existerar.44

Traditioner inom Biblioteks- och informationsvetenskapen 
Traditionerna i detta avsnitt har delats in i tre huvudrubriker – den 
rationalistiska traditionen, den kognitiva teorin, samt den kontextuella 
traditionen. Den sista av dessa huvudrubriker − den kontextuella traditionen − 
är en något utökad version av Rafael Capurros och Tefko Saracevics 
indelningar, genom ett tillägg av olika sätt att se på kontext. 

Den rationalistiska traditionen 
Enligt Capurro finns tre rådande kunskapsteoretiska paradigm inom 
informationsvetenskapen och de tillhör alla denna tradition. Dessa paradigm är 

                                                 
43 The Cambridge Dictionary, 1999, s. 273. 
44 Craig, Edward, 1998, “Metaphysics” http://www.rep.routledge.com/article/N095 
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representationsparadigmet, source-channel-reciver-paradigmet och det 
platonska paradigmet. Den rationalistiska traditionen har även, enligt Capurro, 
kallats för den positivistiska traditionen. 

Rationalism är en kunskapsteoretisk inriktning som hävdar att kunskap om 
verkligheten endast kan uppnås genom att använda förnuftet. Rationalism kan 
också ses som uppfattningen som hävdar att en åsikt eller ett påstående är 
sannolikt endast om det bygger på erfarenheter eller förnuftsöverväganden i 
form av deduktion eller induktion.45

Positivismen utvecklades ifrån empirismen, som brukar stå i 
motsatsförhållande till rationalismen. Den kunskapsteoretiska uppfattningen i 
positivismen är att kunskap endast kan uppnås med hjälp av empiri.46

Det kan anses vara motsägelsefullt att ha två motsatta kunskapsteorier i 
samma tradition. Vad är den gemensamma nämnaren som gör att dessa två 
teorier får plats i samma tradition? Den gemensamma nämnaren, enligt 
Capurro, är att dessa paradigm har ett substansialistiskt förhållningssätt till 
information. Det vill säga att information ses som ett ting i sig självt, 
självständigt och oberoende av allting annat i världen. En individs uppfattning 
om vad information är beror på informationen som ett ting i sig självt.47 Med 
andra ord är information någonting objektivt, oberoende av individer. Capurro 
påpekar att ”All three paradigms consider the knowing subject in interaction 
with something called ’information’”48. Det vill säga att individer i dessa 
paradigm står i relation till information som ett ting i sig självt. 

Representationsparadigmet 
I representationsparadigmet ser man individer som kunskapsinhämtare från en 
extern verklighet, det vill säga en verklighet som verkligen existerar utanför 
individens medvetande. Individen (eller subjektet) får kunskap genom 
representationer i hjärnan av ett externt objekt. När väl representationerna 
genomgått en process eller kodifiering i hjärnan kan de kommuniceras till 
andra individer. Människan ses som en biologisk informationsprocessor, och 
”Information is the codified double of reality”. Information ses som en 
kodifierad avspegling eller representation av verkligheten.49

                                                 
45 Filosofilexikonet, 1997, s.457. 
46 Filosofilexikonet, 1997, s.440. 
47 The Cambridge Dictionary, 1999, s. 888. 
48 Capurro, 1992, s. 84. 
49 Capurro, 1992, s. 83 ff.  
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Source-channel-reciver-paradigmet 
När en sändare (exempelvis en individ) sänder ett meddelande till en mottagare 
sker en kommunikation där information överförs. För att en mottagare skall 
förstå meddelandets innebörd måste gemensamma tecken existera för 
mottagaren och sändaren. Utbyte av information sker endast i enlighet med hur 
meddelandet är uppbyggt syntaktiskt, det vill säga enligt regler för satsers 
uppbyggnad. I detta paradigm ligger tyngdpunkten på hur informationen 
påverkar mottagaren.50

Det platonska paradigmet 
Detta paradigm kan delas in i två kategorier. Det första kategorin kallar 
Capurro för den materialistiska och den andra kategorin för den idealistiska. 
Den materialistiska delen ser information som något slags materia utanför 
individens medvetande, till exempel i form av ett dokument eller en text. Den 
idealistiska delen ser information som något icke-materiellt, oberoende av 
människors medvetande eller fysisk form. Till skillnad från de två första 
paradigmen, där information står i direkt relation till subjektet, står information 
objektivt för sig själv i detta platonska paradigm.51

Den kognitiva teorin 
Den kognitiva teorin är en del av kognitionsforskningen som framför allt 
utvecklades på 1970-talet. Kognitionsforskning studerar hur information 
representeras och bearbetas i naturliga system, särskilt i den mänskliga hjärnan, 
och hur detta kan överföras till artificiella system.52

Kognition är individens tankekonstruktioner, med vilka information och 
kunskap hanteras. Kognitiva funktioner kan exempelvis vara begreppsbildning, 
varseblivning, resonerande eller problemlösning. I den kognitiva teorin ser 
man information som någonting som påverkar och/eller förändrar individens 
kognition.53

I denna teori ser man inte information som ett oberoende ting, utan 
information är beroende av individens tankekonstruktioner, det vill säga 
kunskapsstruktur. Den kognitiva teorin söker en relation mellan individens 

                                                 
50 Capurro, 1992, s. 83 ff. 
51 Capurro, 1992, s. 83 ff. 
52 Gärdenfors, Peter, 2003, ”Kognitionsforskning”, 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227434&i_word=kognitionsforskning 
53 ”Kognition”, 2004, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=227433&i_word=kognition 
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kunskapsinnehåll och dennes potentiella kunskap. Information är någonting i 
subjektet och är kopplat till kunskapsstrukturer i individer.54

Den kontextuella trenden 
Generellt kan man säga att Biblioteks- och informationsvetenskap börjar röra 
sig mot ett kontextuell tänkande. Det har blivit allt mer viktigt att ta hänsyn till 
kontexten − det vill säga den sociala och kulturella miljön, samt specifika 
situationer individer befinner sig i55. 

Men att endast konstatera att kontexten har blivit en central del av 
undersökningar och teorier ger dock ingen insyn i hur eller varför man bör ta 
hänsyn till detta. 

I följande avsnitt redovisas olika sätt att se på kontext. Synsätten behandlar 
dels relationen mellan samhället och individer och dels hur individer formar 
mening för begrepp eller tecken. 

Holism och individualism 
Holism är läran om att vissa helheter är mer än summan av delarna. 
Individualism är det motsatta, det vill säga att helheter endast består av dess 
delar. Det finns en mängd olika teorier inom dessa två ismer. Denna uppsats 
kommer att koncentrera sig på tre slags former av holism och individualism. 
Dessa är − metafysisk holism/metafysisk individualism, metodologisk 
holism/metodologisk individualism och semantisk holism/semantisk atomism. 

 När man talar om samhällets och individers relation till varandra brukar 
man tala om metafysik och metodologi inom dessa ismer. Metafysisk holism är 
uppfattningen att sociala fenomen, regulariteter i ett samhälle eller begrepp i ett 
samhälle är oreducerbara helheter. Med detta menas att sociala helheter inte 
kan reduceras till individer och deras dispositioner eller handlande. I denna 
teori påverkar eller interagerar helhetens egenskaper med delarna/individerna. 
Metodologisk holism är i sin tur tanken att sociala helheter bör undersökas och 
förklaras som helheter. Ett exempel kan vara normer i ett samhälle, som inte 
går att förklaras genom att titta på enskilda individer, i och med att enskilda 
individer inte behöver anamma normerna men kan påverkas av dem.56

                                                 
54 Capurro, 1992, s. 83 ff. 
55 Saracevic, Tefko, 1999, “Information Sience”, 1054 f. 
56 Hela avsnittet är från: 
   The Cambridge Dictionary, 1999, s. 391, 705, 829 f. 
   Filosofilexikonet, 1997, s. 235 f. 
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Metafysisk individualism har motsatt uppfattning till metafysisk holism, det 
vill säga att det endast finns individer och att dessa skapar samhället de lever i. 
Det är individer och deras dispositioner och agerande som utgör sociala 
fenomen eller begrepp. Metodologisk individualism är uppfattningen att 
påståenden om sociala helheter bör undersökas och förklaras utifrån fakta om 
individers dispositioner och handlingar. 

Man har ofta haft en tendens att koppla vissa kunskapsteorier till 
metodologisk holism och metodologisk individualism. Holistiska teorier 
undersöker världen med icke-empiriska medel, i och med att holism går bortom 
specifika individer och deras egenskaper. Individualistiska teorier undersöker 
fenomen genom empirin, genom att undersöka specifika individer för att 
förklara samhället. 

Semantisk holism och semantisk atomism är teorier om meningens natur, 
det vill säga vad det är som gör att begrepp eller symboler får ett visst 
meningsinnehåll. Semantisk holism är teorin om att mening hos begrepp eller 
symboler måste relateras till hela systemet av representationer som de ingår i. 
Meningen av en term beror på språkets kontext eller på termens relation till 
övertygelser individen har, ett så kallat ”web of belief”. Semantisk atomism är 
teorin om att mening av en representation är oberoende av andra 
representationer eller individens övriga övertygelser. En vanlig uppfattning 
inom denna teori är att den semantiska relationen är mellan termen och tinget 
som den refererar till. 

I följande två kapitel kommer Ingwersens respektive Briers syn på 
information beskrivas och analyseras. Båda forskarna för fram en tanke om 
kontext i sina teorier om information. För att utröna hur de beskriver kontexten 
och vad den består av, kommer detta avsnitt, holism och individualism, vara ett 
stående inslag i följande kapitels delanalyser. 
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Peter Ingwersen 

Peter Ingwersen avser att skapa ett informationsbegrepp som skall tjäna sitt 
syfte i informationsvetenskapen och dess undersökningsområden. Ingwersen är 
av uppfattningen att informationsvetenskapen behandlar fem större områden, 
som alla berör informationsbegreppet på ett eller annat sätt.57

Det första området berör undersökning av formell och informell överföring 
av information. Det andra området ser på hur behovet av information skapas i 
ett samhälle och hos individer. Det tredje området behandlar studier om hur 
man kan förbättra metoder och teknologi för informationssystem. Det fjärde 
området anknyter till genererad kunskap och hur denna representeras i ett 
informationssystem. Det femte området informationsvetenskapen intresserar 
sig för, enligt Ingwersen, är frågor om vad som är relevant information, hur 
information används och dess värde.58

Enligt Ingwersen är ett av de stora problemen inom 
informationsvetenskapen att möjliggöra effektiv kommunikation av önskvärd 
information från sändare av information till mottagare av information. 
Ingwersen påpekar att kommunikation, det vill säga överföring av information, 
oftast förekommer i textform som organiserats i ett system. Mot bakgrund av 
detta hävdar Ingwersen att informationsbegreppet bör kopplas till alla delar i 
en kommunikationsprocess, men att det också skall vara användbart i alla fem 
områden i informationsvetenskapen.59

Hence, we are not looking for a definition of information but an understanding and use of 
such a concept which may serve information science and does not contradict other 
information-related disciplines.60

                                                 
57 Ingwersen, Peter, 2002, Information Retrieval Interaction, s. 11 ff. 
58 Ingwersen, 2002, s. 11 ff. 
59 Ingwersen, 2002, s. 11 ff. 
60 Ingwersen, 2002, s. 26. 
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Ingwersen menar att en definition av information inte är det centrala. Det 
centrala är hur vi förstår och använder informationsbegreppet i 
informationsvetenskapen. 

I följande avsnitt redovisas skillnader mellan den kognitiva teorin, som 
Ingwersen står för och teorin som Ingwersen kallar kognitivism. Därefter 
redovisas Ingwersens syn på informationsbegreppet. 

Den kognitiva teorin kontra kognitivism 
Ordet kognitiv betyder det som angår eller berör kunskap. Både den kognitiva 
teorin och kognitivism ingår i den kognitiva forskningen, som består bland 
annat av kognitiv psykologi och ”artificial intelligence”. Den kognitiva 
forskningen försöker utreda vad som är intelligent aktivitet i människan, men 
också i maskiner.61

Ingwersen anser att forskare ibland tenderar att blanda ihop den kognitiva 
teorin med kognitivism. Ingwersen vill understryka att han endast anammar en 
av dessa, nämligen den kognitiva teorin. Han förklarar skillnaderna genom att 
hänvisa till Searle och dennes syn på dessa begrepps analogi till ”artificial 
intelligence”.62

Kognitivism har ofta kopplas samman med ”strong artificial intelligence” 
− en teori om att funktioner i den mänskliga hjärnan är lika funktioner i en 
dator eller i ett dataprogram.63

Den kognitiva teorin däremot kopplas samman med ”weak artificial 
intelligence” − teorin om att mentala funktioner eller processer i den mänskliga 
hjärnan endast kan simuleras i en dator eller ett dataprogram. Med andra ord 
kan datorer representera mänskliga funktioner såsom tänkande eller språk i 
form av syntaxer, det vill säga regler för satsers uppbyggnad. Dock är de 
mänskliga processerna mer än syntaxer eller data i den kognitiva teorin. Man 
kan ta sarkasm som ett exempel. Meningen i en sats som har en sarkastisk 
underton ligger inte i den grammatiska uppbyggnaden, utan ligger dold mellan 
raderna, som endast den mänskliga hjärnan kan uppfatta. Därmed kan en dator, 
enligt den kognitiva teorin, aldrig duplicera mänskliga processer, utan bara 
simulera dem.64

                                                 
61 The Cambridge Dictionary, 1999, s 149. 
62 Ingwersen, 2002, s. 19 ff. 
63 Ingwersen, 2002, s. 19 ff. 
64 Ingwersen, 2002, s. 19 ff. 
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Den kognitiva teorin menar att datorn och dess beteende är icke-
semantiska manifestationer av mänskliga processer. Kognitivism ses som 
motsatsen, där mänskliga processer utförs precis som en dator skulle utföra 
vissa processer.65

I kognitivism handlar informationsprocesser om att hantera och manipulera 
symboler. Den kognitiva teorin ser informationsprocesser i form av kategorier 
eller begrepp som utgör ett meningsinnehåll hos individer. Datorer är inte 
kapabla till att se meningsinnehållet, förutom om de har blivit programmerade 
att tänka på ett visst sätt.66

Forskare inom den kognitiva teorin menar att kognitivism reducerar 
meningen hos begrepp till syntax, och information till data eller symboler. 
Ingwersen menar att den kognitiva teorin försöker se förutsättningarna för 
informationsprocesser och information i kontrast till dataprocesser och 
data.67 Dessa förutsättningar är individers begreppsmässiga system, vilka 
kommer att redovisas mer ingående i nästa avsnitt. 

Ingwersens syn på information 
Ingwersen har utvecklat sin syn på information från framförallt De Meys 
kognitiva teori, som framställs kort i detta citat:68

...any processing of information, whether perceptual or symbolic, is mediated by a 
systems of categories or concepts, which – for the information-processing device – are 
model of its world,...69

Ingwersen gör ett tillägg till detta citat med följande mening: 

…whether the device is a human being or a machine. This model of the world is 
determinated by the individual and social/collective experiences, education, traning etc.70

Tyngdpunkten ligger på individens faktiska kunskapsstruktur, som består av 
kategorier eller begrepp. Kunskapsstrukturen är enligt Ingwersen skapad av 

                                                 
65 Ingwersen, 2002, s. 19 ff. 
66 Ingwersen, 2002, s. 19 ff. 
67 Ingwersen, 2002, s. 19 ff. 
68 Ingwersen, 2002, s. 30. 
69 Ingwersen, Peter, 1982, ”Search Procedures in the Library – Analysed from the Cognitive Point of 
View”, s. 168. 
70 Ingwersen, 1982, s. 168. 
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individuella och sociala erfarenheter och denna begreppsmässiga struktur är en 
modell som individen förklarar världen med.71

Ingwersen påpekar att om mottagaren i en kommunikationsprocess inte 
uppfattar sändarens meddelande med hjälp av sin kunskapsstruktur (med 
begreppen som individen bildar sig en uppfattning av världen med), har ingen 
informationsprocess eller information förekommit. Det enda mottagaren har 
fått är data, det vill säga text eller signaler.72

För att belysa detta närmare kan man se på ett antal modeller Ingwersen 
använder sig av. Modellerna grundar sig i botten på Brookes ekvation. 

Brookes modell 
Enligt Ingwersen kan man se Brookes ekvationen som en modell, som ser ut på 
följande sätt:73

 
δI + K(S) → K(S + δS) 

Information (δI) ses i modellen som något som förändrar individens 
kunskapsstruktur (K(S)). Kunskap hos en individ är dennes kunskapsstruktur, 
som består av begrepps relation till varandra. Information tillsammans med 
individens kunskapsstruktur förändrar kunskapsstrukturen till en ny 
kunskapsstruktur (K(S + δS)).74

 Information har olika effekter (δS) på olika kunskapsstrukturer. Kunskap 
blir subjektiv i K(S + δS), i och med att olika individer har olika 
kunskapsstrukturer. Enligt Brookes kan kunskap i denna modell även vara 
objektiv i K(S), i form av dokumenterade kunskapsstrukturer i till exempel en 
bok.75

Ingwersens modeller 
Ingwersen anmärker att Brookes modell tyder på både ett skapande av 
information och hur man får information, men att Brookes inte utvecklar det 
vidare. Ingwersen utvecklar denna modell genom att tänka att objektiv kunskap 
i K(S), är ”potentiell information”. Potentiell information är hos Ingwersen 
dokumenterade kunskapsstrukturer som förmedlas via data − det vill säga text, 

                                                 
71 Ingwersen, 1982, s. 168. 
72 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
73 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
74 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
75 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
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tecken eller symboler. Om en individ inte varseblir den potentiella 
informationen förblir informationen endast data. Huruvida en individ varseblir 
den potentiella informationen beror på individens kunskapsstruktur och 
problemområdet individen befinner sig i. Det individen behöver för att lösa ett 
problem vid ett visst tillfälle samt kontexten hon befinner sig i, kallar 
Ingwersen problemområde. Information kan transformera problemområdet och 
kunskapsstrukturen, och orsaka att tankebanor och värderingar ändras eller att 
beslut fattas.76

Ingwersens tillägg på Brookes modell får följande form: 
 
PI → δI + K(S) → K(S + δS) → PI’ 

Individen får potentiell information (PI). Kunskapsstrukturen (K(S)) avgör om 
PI är information (δI). Information (δI) förändrar den aktuella 
kunskapsstrukturen (K(S)) till en ny kunskapsstruktur (K(S + δS)), som i sig 
själv blir potentiell information (PI’) för någon annan.77

I datorer ser modellen lite annorlunda ut, i och med att Ingwersen anser att 
information är någonting som endast människor erhåller. 

 
PI → D + K(S) → K(S) + δS → PI’ 

I stället för information finns data eller tecken (D). Dessa behandlas i ett 
datasystem (K(S)), som är en kunskapsstruktur som programmerats av 
systemets tillverkare. Kunskapsstrukturen (K(S)) förblir densamma i och med 
att den kognitiva teorin menar att datorer inte kan behandla meningsinnehåll i 
begrepp. Effekten (δS) sker endast på ”ytan”, det vill säga i form av data.78

Ingwersens modeller kan också förklaras i en modifierad modell av 
Belkins kognitiva kommunikationssystem (se figur 2). 

När en individ känner att hon har otillräckligt med kunskap för att välja en 
lämplig handling eller beslut, har kunskapsstadiet övergått till ett 
problemområde. I problemområdet är problemen situationspecifika, och om 
individen inte kan lösa problemet övergår problemområdet till ett 
osäkerhetsområde. Osäkerheten kan reduceras genom interaktion med den 
externa verkligheten. När individen interagerar med verkligheten (till exempel 

                                                 
76 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
77 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
78 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
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via ett IR-system) kan individen uppfattar någonting som information, som kan 
lösa problemet. Detta medför att individen får en ny kunskapsstruktur och 
osäkerhetsstadiet återgår till kunskapsstadiet.79

The Cognitive Communication System for Information Science 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modellen visar Ingwersens version av Belkins kognitiva kommunikationssystem.80

Man kan anta att Ingwersens första modell korresponderar med den nedre 
delen av Belkins modell, medan Ingwersens andra modell, där information är 
utbytt till data, sker på den övre nivån. Man kan tänka sig att dessa nivåer 
samspelar med varandra när en individ utför en sökning. Dock är det endast 
individer som kan erhålla information. 

Två krav på information 
Ingwersen menar att det ställs två krav för att något skall anses vara 
information. Den första är att information måste vara resultatet av en sändares 
transformerade kunskapsstruktur, det vill säga att till exempel en forskares nya 
kunskapsstruktur förmedlas i form av data. Det andra är att information som 
uppfattas av mottagaren måste förändra mottagarens kunskapsstruktur. När 
dessa två krav är uppfyllda menar Ingwersen att man talar om 
information.81 Dock säger han också följande: 

                                                 
79 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
80 Ingwersen, 2002, s. 33. 
81 Ingwersen, 2002, s. 30 ff. 
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Real information can only materialise when all conditions embedded in the second 
requirement are satisfied, that is, at the moment when the generated potential information 
is received and perceived, affecting and transforming the recipient’s state of knowledge.82

Det som sägs är att begreppet information har vissa krav för att det skall få 
kallas information. Dock materialiseras information endast om det andra kravet 
uppfylls. 

Ingwersen säger också att det är viktigt att förstå att ”information is a 
transformation of a recipient’s knowledge structures”83. Att mena att 
information är en transformation av kunskapsstruktur hos individer, är en helt 
annan tanke än föregående stycke om information. Detta kommer att redovisas 
närmre i följande delanalys. 

Delanalys ett 
Ingwersens teori om information är i korta ordalag följande: En individ A 
skriver ned sina föreställningar i en text. Textens innehåll är potentiell 
information för individ B. Om B varseblir den potentiella informationen blir 
det information, och individ B: s föreställningar förändras, som i sin tur kan bli 
potentiell information till individ C. 

Information ska enligt Ingwersen uppfylla två krav. Information skall vara 
resultatet av förändringen av sändarens kunskapsstruktur, det vill säga A: s och 
B: s föreställningar. Information skall också vara något som förändrar 
mottagarens kunskapsstruktur. I exemplet ovan är det när B: s och C: s 
föreställningar förändras. Hos individ B är information både resultatet (en ny 
kunskapsstruktur) och förändraren av kunskapsstrukturer. 

 Om man återkopplar Ingwersens syn på information till avsnittet om 
Yuexiaos modell (se sid. 17), kan man börja med att konstatera att Ingwersens 
teori hamnar under Yuexiaos kategori human. Information är något som 
kommuniceras mellan människor. För Ingwersen är information inte 
nonsemantic, i och med att en text eller data inte kan betecknas som 
information. Det är endast ett medel för information. Däremot är information 
semantic i och med att potentiell information har en meningsfullhet, och det 
bestäms av mottagarens kunskapsstruktur och situationen mottagaren befinner 
sig i. 

                                                 
82 Ingwersen, 2002, s. 34. 
83 Ingwersen, 2002, s. 32. 
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Informationsbegreppet hos Ingwersen kan även flyttas ned ett steg till 
mental − gruppen av definitioner som fokuserar på kognitiva och 
begreppsmässiga processer i det mänskliga psyket. I och med att information är 
något som förändrar individens kunskapsnivå, hamnar Ingwersens syn på 
information ytterligare ett steg ned i definitionsgruppen knowledge. 

Dock skall man ha i minnet att Ingwersen postulerar att ”Information is a 
transformation of a recipient’s knowledge structures”.84 Detta påstående är inte 
det samma som att information har kravet att vara förändraren och resultatet av 
kunskapsstrukturer. Det sistnämnda − information som förändraren och 
resultatet − är ett konkret påstående om information, medan det förra är ett 
abstrakt påstående om information. Med det abstrakta påstående ser man inte 
information som något som förändrar någonting, utan information är själva 
transformationen som sker i en individ. Information av detta slag hamnar under 
gruppen philosophical i Yuexiaos modell. Information som transformationen är 
en abstrakt företeelse, likt en naturlag är en abstrakt företeelse. 

Ett problem utav de här två definitionerna uppstår när Ingwersen påpekar 
att när väl kunskapsstrukturen förändras hos en individ, övergår informationen 
till att bli kunskap. Han gör en liknelse med att materia kan övergå till energi, 
och på liknade sätt blir information kunskap.85 Skälet till denna liknelse kan 
antas vara ett försök att upprätthålla skillnaden mellan information och 
kunskap. 

Vid den första definitionen uppstår frågan – kan förändraren av något, bli 
det som förändras av förändraren? Det rimliga är att förändraren 
(informationen) genererar kunskap (en förändring). Vid den andra definitionen, 
information som en abstrakt företeelse, kan inte information bli kunskap, i och 
med att det varken är orsak till ny kunskap eller effekten (ny kunskap) av 
orsaken. Information i denna beskrivning är ett abstrakt skeende orsakat av 
individen som uppfattar potentiell information. Alltså borde det vara rimligare 
att anta att information inte blir kunskap om man vill upprätthålla en skillnad 
mellan information och kunskap. 

Som nämndes tidigare anammar Ingwersen en kognitiv teori. 
Informationsprocesser och förekomsten av information sker, enligt Ingwersen, 
endast med hjälp av individens begreppsmässiga system, det vill säga dennes 
kunskapsstruktur. Ingwersen påpekar att dessa kunskapsstrukturer är 

                                                 
84 Ingwersen, 2002, s. 32. 
85 Ingwersen, Peter, 1992, “Information and Information Science in Context”, s. 126. 
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determinerade av historiska och sociala kontexter.86 Vidare anser han att 
huruvida potentiell information förnimms och blir information, beror på 
individens kunskapsstruktur och problemet individen vill lösa vid en viss 
tidpunkt. Kontexten är en central del av Ingwersens syn på information och 
informationsprocesser. Frågan är hur kontexten relateras till individen? 

 Man kan tänka sig att Ingwersen tillägnar sig en semantisk holistisk syn på 
information. Innehållet i potentiell information sätts endast i relation till 
individers begreppsmässiga system, det vill säga individens kunskapssystem 
och hur individens begrepp relateras till varandra. 

Oavsett om Ingwersen tillägnar sig den abstrakta definitionen − 
information som själva tranformationen − eller den konkreta definitionen − 
information som förändraren och resultatet − blir information subjektiv. 
Information blir subjektiv i och med att potentiell information inte behöver 
förverkligas till information för alla individer. Vad som är information bestäms 
av individers specifika kunskapsstrukturer och problemområden, som är unika 
för varje individ. 

Ser man kunskapsstrukturerna som individens dispositioner, talar detta för 
en metafysisk individualism. Information förklaras genom att enskilda individer 
bestämmer och skapar information utifrån sina 
kunskapsstrukturer/dispositioner. 

Ingwersen påpekar att individers kunskapsstrukturer påverkas av 
samhället, historia och individuella skeenden, vilket skulle tyda på en 
metafysisk holism. Dock bestäms inte information av någonting utöver 
individerna, utan information bestäms av individens kunskapsstruktur. Det är 
rimligare att anta att Ingwersen har en metafysisk individualistisk teori. 

Ett sätt att se hur en forskare ser på samhället och individen, är att se på 
forskarens metodik − hur forskaren går tillväga i sina undersökningar. Birger 
Hjørland påpekar korrekt att kognitiva teorier ofta ser psykologiska experiment 
som den teoretiska grunden för Informationsvetenskapen, vilket också gäller 
för Ingwersen tidigare undersökningar.87 Att fokusera på psykologiska 
experiment för att studera individers kognitiva funktioner pekar på 
metodologisk individualism − tesen om att man bör undersöka individens 
dispositioner i och med det är det som utgör samhälliga fenomen. Man kan 

                                                 
86 Ingwersen, Peter, 1996, “Cognitive Perspectives of Information Retrieval Interaction: Elements of a 
Cognitive IR Theory, s. 6. 
87 Hjørland, Birger, 2002, ”Epistemology and the Socio-Cognitive Perspective in Information Science”, s. 
258. 
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anta att metafysisk individualism, tanken att det endast finns individer och 
deras dispositioner, implicerar metodologisk individualism. Detta styrker 
tanken om att Ingwersen anammar en metafysisk individualism. 

 34



Søren Brier 

I sin teori om cybersemiotik vill Søren Brier finna ett interdisciplinärt ramverk 
för Biblioteks- och informationsvetenskap i allmänhet och 
informationsåtervinning i synnerhet.88 Detta ramverk, anser Brier, skall bestå 
av studier i ämnen inom naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.89 
Brier vill även föra fram en tanke om: 

...a non-reductionistic and interdisciplinary view of information and human social 
communication by texts in the light of second-order cybernetics, where information is 
seen as ’a difference which makes a difference’ for a living autopoietic (self-organised, 
self-creating) system.90

Brier använder sig av Batesons förslag till en universell definition av 
information, det vill säga att information är en skillnad som gör skillnad. Till 
denna universella definition kopplar Brier teorier om autopoietiska system, 
baserade främst på von Foerster, Maturana, Varela och Luhmann. Brier 
anknyter också till Wittgensteins språkfilosofi och Peirces teckenteori, för en 
mer pragmatisk syn på informationsbegreppet.91

Innan en mer ingående redovisning ges av Briers teori och definition av 
information, ges en kort förklaring av bristerna som det kognitivistiska 
informationsprocessparadigmet enligt Brier har. 

Informationsprocessparadigmet 
Informationsprocessparadigmet är ett annat utryck för vad Ingwersen kallar 
kognitivism. Ännu en annan benämning för denna teori är, enligt Brier, 
funktionalism.92 Funktionalism förmedlar en tanke om att mentala skeenden 
                                                 
88 Brier, Søren, 1996, ”Cybersemiotics: a New Interdiciplinary Development Applied to the Problems of 
Knowledge Organisation and Document Retrieval in Information Science” s. 296. 
89 Brier, Søren, 1992a, ”A Philosophy of Science Perspective − on the Ide of a Unifying Information 
Science”, s. 106. 
90 Brier, 1996, s. 296. 
91 Brier, 1996, s. 321 ff. 
92 Brier, 1996, s. 306. 
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hos en individ förklaras utifrån orsak verkan principen. Mentala tillstånd i 
hjärnan är mentala tillstånd endast om de står i en kausal relation till 
varseblivningar (input) och individens beteende (output). Exempelvis är smärta 
som orsakats av ett bistick ett mentalt tillstånd, på grund av dess relation till 
bisticket (input) och som i sin tur orsakar ett annat mentalt tillstånd som oro 
och ett beteende av att individen säger ”aj” (output). 93

Kognitivismen kan placeras in i den rationalistiska traditionen, där 
information kan hänvisas till något objekt i den externa verkligheten. 
Dessutom kan man få direkt kunskap om detta ”något”, vilket implicerar en 
tanke om objektivism. 

Brier anser att kognitivismen är en mekanisk materialistisk teori, där allt 
består av materia och orsaksförhållanden. Dessa styrs av universella logiska 
och matematiska lagar, vilket implicerar att vetenskaplig forskning löses 
genom empiri, och gör att man kan förutse beteendemönster.94 I och med att en 
individ får ett bistick, kan man förutse att individen kommer att känna smärta 
eller att individen kommer att säga ”aj”, genom att observera bisticks 
ögonblicket eller individens beteende. 

I kognitivismen får begrepp, meningar eller symboler sina betydelser i ett 
så kallat ”semantic network” − med andra ord i kunskapsstrukturer. När man 
definierar en symbols betydelse refererar man till andra symboler eller begrepp 
som ingår i nätverket. Brier anser att detta synsätt har en atomistisk karaktär, 
och inte tar hänsyn till kontexten − till exempel samhället eller historik, vilket 
Brier hävdar formar meningen hos olika begrepp.95

Vidare anser Brier att mening och sanning om ett begrepp inte är 
determinerade av en transcendental ”God’s eye view” av kunskap. Kunskap 
om ett begrepp finns alltså inte i en universellt objektiv form som är oberoende 
av individer som brukar begreppet, utan är kontextbundet.96

Som beskrevs i ett tidigare avsnitt, ser kognitivismen processer i hjärnan 
som likvärdiga med processer i datorer. Brier anmärker att datorer saknar 
biokulturell kunskap, som människor förskaffar sig genom att leva i samhället i 
sina fysiska kroppar. Ett ord eller ett begrepp kan ha olika betydelser beroende 
på kontexten, det vill säga samhället individen som använder begreppet lever i. 
Brier menar att datorer formar mening enligt logiska lagar och är därmed 

                                                 
93 The Cambridge Dictionary, 1999, s. 334. 
94 Brier, Søren, 1992b, “Information and Consciousness: a Critique of the Mechanistic Concept of 
Information”, s. 72 f. 
95 Brier, 1996, s. 306. 
96 Brier, 1996, s. 308. 
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statiska. Dock formas mening av mänskliga erfarenheter och är beroende av 
kontext, vilket en dator inte kan erfara.97

Brier påpekar att Ingwersen har förflyttat sig från kognitivismens 
grundtankar och anammar den sociala kontexten betydelse för ords mening. 
Dock anser Brier att Ingwersen endast ser på hur mening och information 
uppstår och formas i individens hjärna, och redogör inte hur mening och 
information skapas i samhällen.98

Cybersemiotik 
Den teori Brier kallar cybersemiotik, kan ses i form av ett Venn-diagram (se 
figur 3), som består av andra ordningens cybernetik, pragmatisk språkteori och 
treenighetens semiotik. Snittet i Venn-diagrammet, det vill säga segmentet där 
alla tre cirklar överlappar varandra, är teorin om cybersemiotik.99

Följande avsnitt kommer att redovisa dessa teorier, och därmed också 
snittet i Venn-diagrammet. 

Cybersemiotics 

 

 

 

 

 

Figur 3. Modellen visar Cybersemiotikens olika beståndsdelar.100

                                                 
97 Brier, 1996, s. 311. 
98 Brier, 1996, s. 318. 
99 Brier, 1996, s. 339. 
100 Brier, 1996, s. 339. 
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Andra ordningens cybernetik 
Cybernetik är benämningen på studier av kommunikation och styrning av 
komplexa system. Från början berörde studierna matematiska modeller, men 
kom senare att tillämpas på ekonomiska, administrativa och sociala system. Ett 
karakteristiskt drag i cybernetiken är återkoppling (feedback), där resultatet 
jämförs med önskat resultat, för att korrigera och fortsätta styrningen av 
systemet.101

Andra ordningens cybernetik är en metacybernetik, det vill säga cybernetik 
om cybernetik. Denna teori bygger på en tanke om autopoietiska system, som 
kan förklaras som ett system som skapar, organiserar och sätter gränser för sig 
själv genom de delar som systemet själv består av.102

Brier grundar cybersemiotiken på idéer från bland andra Maturana och 
Varela, som menar att biologiska system är självskapande system. 

the biological system is characterized by its closed self-organized organisation, which 
produces the elements from which its material structure is built and forms the boundary of 
the system. The system does not receive objective information from outside as a stimulus 
to which it responds. Instead its organization is perturbed by some things happening in the 
surroundings and its “answer” is an internal adjustment to maintain its organization. It is 
reacting to its own internal network.103

Biologiska system får ingen objektiv information från omgivningen, utan 
systemets organisation blir ”störd” eller ”oroad” av vad som händer i 
omgivningen och besvarar detta med att omorganisera sitt eget system. 
Maturana ser denna ”störning” som en nödvändig del i organismers 
organisation och överlevnad. Dessa system producerar endast information i 
relation till vad systemet anser vara en ”skillnad” som ses och sätts i relation 
till området/domänen organismen lever i. Maturana påpekar att att leva är att 
ha kunskap och att kunskap är aldrig objektiv, i och med att kunskap är 
relaterat till det praktiska levandet för ett organiskt system.104

Mentala tillstånd relateras till förmågan att registrera ”skillnader” som 
händer i den externa verkligheten. Man ser individens mentalitet som 
synonymt med ett självskapande system.105 Det vill säga att mentala tillstånd 

                                                 
101 Henriksson, Sten, 2004, ”Cybernetik”, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?_art_id=148885 
102 Brier, 1996, s. 321. 
103 Brier, Søren, 1995, ”Cyber-semiotics: on Autopoiesis, Code-duality and Sign Games in Bio-
semiotics”, s. 6 f. 
104 Brier, 1996, s. 321. 
105 Brier, 1992b, s. 79. 
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inte beror på kausaliteten mellan input och output, som i kognitivismen, utan 
mentalitet bestäms av inneboende egenskaper i tillståndet. 

Dock vill inte Brier endast se mentalitet som ett biologiskt system, i och 
med att det skulle reducera mentalitet till att endast vara biologiska funktioner. 
Brier söker skapa en icke-reduktionistisk teori, det vill säga en teori som inte 
förvandlar mentalitet till fysiska processer. För att göra detta inkorporerar han 
Luhmanns tankar, om att det finns psykologiska och sociokommunikativa 
självrefererande system, i sin teori. Dessa system är oberoende av varandra 
men har biologisk grund. Kommunikationssystem är autonoma men vilar på 
biologiska individer.106 (se figur 4) 

“Social systems use communication as their particular mode of autopoietic reproduction. 
Their elements are communications that are recursively produced and reproduced by a 
network of communications and that cannot exist outside of such a network. 
Communications are not ‘living’ units, they are not ‘conscious units’, they are not 
‘actions’.”107

Luhmans Theory of Autopoiesis 

 
 
 
 

 

Figur 4. Modellen visar biologiska, psykologiska och sociala självrefererande system.108

Kommunikationssystem, enligt Luhmann, överför inte mening eller 
information, utan mening finns redan från början i form av ”sense created in 
common”. Mening skapas av individernas interaktion med varandra i ett 
samhälle, och denna mening skapas under en länge period. Kommunikation är 
en för individerna gemensam aktualisering av mening. För Luhmann överförs 
inte information, då information identifieras med något som sker vid ett 
specifikt tillfälle. Mening hos begrepp skapas, upprätthålls och utvecklas i 

                                                 
106 Brier, 1995, s. 6 ff. 
107 Brier, 1996, s. 325. 
108 Brier, 1996, s. 323. 
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domäner eller kulturer, där biopsykologiska system verkar.109 Von Foerster 
förklarar detta på liknande sätt: 

Words do not carry a meaning. Rather, meanings are percieved on the basis of the 
perceiver’s background experience. Percepts and words are not signals, but a perturbation 
the effect of which depends on system cohesion. After a long period of interaction a 
concept acquires a conventional meaning (eigenbehaviour) within a certain domain. The 
perception and interpretation of words force choices that give opportunities for action and 
meaning...110  

Genom att grunda sig på dessa forskare ser Brier mentala tillstånd som 
inneboende i biologisk kropp men också avhängiga miljön individen eller 
organismen befinner sig i.111

Brier anser att dessa teorier är fruktbara men måste kompletteras med 
teorier som förklarar vad ett socialt system utbyter i en kommunikation, om det 
inte är information eller mening. Brier använder sig av Peirces teckenteori, där 
tecken står för något annat, som baseras på tolkning och sociala 
konventioner.112

Semiotik 
Brier använder sig av Peirces semiotik − teckenteori − för att förklara hur 
information skapas och hur den påverkar individers biologiska system.113

Enligt Peirce består alla tecken av en treenighet. Ett första tecken 
”representamen”, refererar till något ”object” (eller enligt Brier skillnader i 
naturen), och tolkas av en individ. Själva tolkningen kallar Peirce för 
”interpretant”, och är ett tecken av det första tecknet ”representamen”. 
Tolkningen av tecken sker mot bakgrunden av semiotic web of signs, som 
byggs upp av dels en historisk process och dels av kultur.114

Alla tre delarna − representamen, object, och interpretant − är även tecken 
i sig själva. Tolkningen hos en individ är ett tecken som formas i hjärnan hos 
denne. Objektet är inget fysiskt eller faktiskt objekt, utan är även ett tecken 
som representerar en viss aspekt av verkligheten. Dessa aspekter är grund till 
”representamen”, och denna grund bestämmer vad som är en skillnad som gör 

                                                 
109 Brier, 1996, s. 323 ff. 
110 Brier, 1996, s. 322. 
111 Brier, 1992b, s. 79. 
112 Brier, 1996, s. 322. 
113 Brier, 1995, s. 9. 
114 Brier, 1996, s. 327 ff. 
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en skillnad. Ett exempel är vetenskaper som avgör vilka regulariteter man skall 
studera.115

Denna treenighet ingår i ett större nätverk. ”Representamen” i en triad kan 
bli objektet i en annan triad, samt kan ”interpretant” bli ”representamen” i en 
ytterligare triad. I en diskussion om vad en indexeringsterm betyder, blir 
indexeringstermen objektet i fråga, och har varit ”representamen” då den 
refererat till ett ”object”. En användares tolkning − ”interpretant” − av en 
indexeringsterm, kan bli ”representamen” för någon som forskar om 
indexering eller IR-system.116 Peirce kallar detta nätverk för ”ultimated 
semiosis”: 

Further a sign is not a thing, but a dynamical process. In humans the meaning of the sign 
emerges out of a social dynamic network of relational logic, creating an ever evolving 
interpretant. The interpretation of a sign is never finished because the meaning of the sign 
is the social habits it gives rise to and they are in constant development and are forever 
spreading and returning.117

Treenigheten av tecken ingår i ett större nätverk av tecken och betydelser. 
Individers tolkningar är oupphörliga i och med att tolkningar, som sker mot 
bakgrund av social habits, ger upphov till nya tecken och betydelser. Därmed 
kan individer inte få en fullkomlig överenskommelse av ett ord. Dock kan 
individer enas om ett ords betydelse genom att uppleva ordets praktiska 
betydelse tillsammans.118

Peirces teckenteori har kategoriseras som objektiv idealism. Det är en 
idealistisk teori i och med att kunskap och mening är beroende av mänskligt 
tänkande − det finns ingen verkighet oberoende av individen. Dock ger Peirces 
social habits – biologiska, kulturella och språkliga vanor − en objektiv grund 
om teckens mening. Konsensus om teckens betydelse eller social habits i en 
domän är inte universellt objektiv enligt Peirce, dock är den oberoende av vad 
någon individ tänker vid ett visst tillfälle.119

Semiotik, språkspel och självskapande system 
Brier vill föra fram att det finns en konstant interaktion mellan individens 
autopoietiska system och samhället i form av tecken. Biologiska organismer 

                                                 
115 Brier, 1996, s. 327 ff. 
116 Brier, 1996, s. 327 ff. 
117 Brier, 1995, s. 10. 
118 Brier, 1996, s. 327 ff. 
119 Brier, 1992b, s. 88 f. 
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som lever tillsammans blir miljön/kontexten och formar social habits. 
Samlevnaden med varandra får individerna att omorganisera sin interna 
organisation.120

 För att visa semiotikens relation till biologiska system, använder sig Brier 
av etologi – biologisk beteendevetenskap, där man studerar interaktionen 
mellan organismers beteende och deras miljö.121

In ethology, one says that ritualized instinctive behavior becomes sign stimuli in the 
coordination of behavior between, for instance, the two sexes of a species in their mating 
play. So - as it is alredy in language of ethology - a piece of behavior of plumage color in 
movement becomes a sign for the coordination of behavior in a specific mood, as mating 
for instance. It is the mood and the context that determine the biological meaning of these 
signs. The red belly of a female stickleback is the representamen for a male code-dual 
autopoietic system languaging with the femal - because it is in a sexual mood - creating in 
him the interpretant that she is worth mating.122  

”So the structural coupling of mating creates the sign game of the mating game life 
form”.123

Brier anknyter Peirces semiotik med Wittgensteins språkfilosofi, som man kan 
se i det andra citatstycket. Wittgenstein menade att ord och begrepp får sin 
betydelse i hur de används i ett språkspel som ingår i livsformer. Olika 
livsformer kan ha olika språkspel. Ett sätt att se livsformer är som 
kunskapsdomäner. Kunskapsdomänen bestämmer reglerna för ett språkspel och 
hur de används. Brier anser att Peirces begrepp social habits − biologiska, 
kulturella och språkliga vanor − är ekvivalent med Wittgensteins livsformer.124

Brier postulerar att ”Information is actualized meaning in shared sign or 
language games.”125 Det är språkspelen i social habits eller livsformer som 
bestämmer informationens meningsinnehåll. 

Informationsbegreppet enligt Brier 
I början av kapitlet sades att Brier ser information som en skillnad som gör en 
skillnad i självskapande system. Detta beskrivs i följande citat: 

                                                 
120 Brier, 1995, s. 12 f. 
121 Brier, 1992b, s. 74. 
122 Brier, 1995, s. 12. 
123 Brier, 1995, s. 12. 
124 Brier, 1996, s. 331. 
125 Brier, 1995, s. 13. 
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...autopoietic system does not receive information but only perturbations of its 
organization. The so-called reaction is internal adjustment to preserve the internal 
organization of the system. It underlines the distinstion between the world and its being of 
differences - potential information if you like - and information processing of the 
autopoietic systems.126

En skillnad som gör en skillnad kan vara potentiell information som är grund 
för en störning (i exempelvis en individ) vid en tolkning av den potentiella 
informationen. Tolkningen sker mot bakgrund av en semiotic web, ett 
språkspel, som finns i den livsform/domän individen lever i. Individen 
ommodulerar sin organisation − semiotic web − som i sig själv blir en del av ett 
nytt språkspel/semiotic web i en livsform. Det sociala självskapande systemet 
får en störning av individens nya tolkning, som får systemet att omorganisera 
sig själv. Brier skriver: 

...there is no information without mind, but there is no mind without nature, and there is 
no meaning without society and culture.127

Tolkningen hos en individ är i sig själv ett tecken och tolkas från en kontext 
som är determinerad av kultur och historik. Skillnaden blir information genom 
att ett självskapande system sätter ett tecken på den. Information uppstår endast 
i autopoietiska system som har praktiska och historiska relationer till en 
domän. Mening eller informationens innehåll hos ett tecken bestäms av social 
praxis i en historisk-kulturell kontext.128

Enligt Brier kan allting vara en skillnad om det tolkas som en 
skillnad.129 Brier förklarar när skillnaden uppstår, det vill säga när den tolkas, 
men han ger ingen explicit beskrivning på vad skillnaden är emellan. Man kan 
anta att individen ser skillnaden mellan individens interna tolkning 
”interpretant” och den externa världen i form av ”object” eller social habits. 

Delanalys två 
Enligt Brier är information ”...any difference that is interpreted as such by 
biological, psychological or social autopoietic systems.”130

                                                 
126 Brier, 1992b, s. 90. 
127 Brier, 1992a, s. 102. 
128 Brier, 1992a, s. 102. 
129 Brier, 1996, s. 327. 
130 Brier, 1996, s. 327. 
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Man kan börja med att påpeka att detta är en abstrakt definition av 
information, som hamnar i definitionsgruppen philosophical i Yuexiaos modell 
(se sid. 17). Genom att se på en mer specifik förklaring av Briers definition, 
kan hans teori placeras in i flera definitionsgrupper i Yuexiaos modell, Man 
kan börja med att utesluta nonbiological i och med att autopoietiska system 
enligt Brier vilar på en biologisk grund. 

Brier framhäver tydigt att information har ett meningsinnehåll, när han 
postulerar att ”Information is actualized meaning in shared sign or language 
games”.131 Detta tyder på att Briers tanke om information hamnar i gruppen 
semantic. Man kan därmed utesluta definitionsgruppen nonsemantic, eftersom 
tecken eller text endast är potentiell information. 

Meningsinnehållet förs fram genom en biologisk organism. Briers 
definition av information hamnar därmed även i gruppen biological. 

I och med att Brier har tre typer av självskapande system faller hans 
definition under flera av undergrupperna i biological. Nonhuman är 
definitioner av information som berör djurriket. Brier utesluter inte tanken om 
att information kan förekomma i djurriket. I ett tidigare citat beskriver Brier 
hur djur använder tecken som språkspel vid en parningsperiod. 

Brier kan också placeras in i alla undergrupper till human. I och med att 
autopoietiska system är av biologisk, psykologisk och social art kan Brier 
placeras in under nonsocial − definitioner som förknippar information med 
något fysiskt i människan, exempelvis genetik eller neurologi. Detta går i 
enlighet med Briers tanke om att information och kunskap uppnås genom att 
leva i fysiska kroppar. 

Briers definition av information kan också placeras in i gruppen social och 
nonmental. Den förra är gruppen definitioner som ser information som något 
bland människor eller i samhället. Brier ser information som rådande mening i 
ett gemensamt språkspel i en viss domän. Definitionsgruppen nonmental står 
för definitioner av ekologisk och miljömässigt slag som har sitt ursprung i 
fysiska aktiviteter hos människan. Brier menar att aktualiserad mening uppstår 
genom att individer lever i fysiska kroppar i en viss miljö. 

 Brier kan även placeras i gruppen mental, i och med att en ”skillnad” i 
världen kan uppfattas av ett psykologisk självskapande system. Gruppen 
knowledge är definitioner som ser information som något som förändrar 
individens kunskap när individen får information. Brier anser inte att man 
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skickar information i en kommunikation, utan det är tecken som förmedlas. 
Kunskap är biokulturellt och kan förändras om individen uppfattar en skillnad 
– potentiell information. Briers definition kan därmed falla in i gruppen 
knowledge, i och med att individens semiotic web kan omstruktureras. 

Brier anser att information inte finns utan mentalitet vars existens är 
beroende av ”nature” /biologiska system, och det finns ingen mening utan ett 
samhälle. "[A] difference which makes a difference” är potentiell information 
som är grund för en störning, i exempelvis en individ, vid en tolkning av den 
potentiella informationen. Tolkningen sker mot bakgrund mot en semiotic web, 
som finns i den livsform/domän individen lever i. Individen ommodulerar sin 
organisation − semiotic web − som i sig själv blir en del av ett ny 
språkspel/semiotic web i en livsform. 

I och med att individer gör sin tolkning enligt sitt semiotic web, implicerar 
det att Brier anammar semantisk holistisk teori. Ett ords eller teckens betydelse 
bestäms av de andra tecknens relation till varandra. Teckens betydelse bestäms 
av individens förståelse om andra tecken. Vad som uppfattas som information 
beror på individens semiotic web. 

Peirce teckenteori ses som en objektiv idealistisk teori, och det är tydligt 
att Brier håller samma tanke. Det kan verka som att Brier anammar den 
idealistiska delen i det Platonska paradigmet (se sid. 22). Men teorin är inte en 
universell objektivitetstanke om kunskap eller information. Man skall snarare 
se det objektiva som konstruktioner eller konsensus i en domän, som skapats 
av domänens individer. Konstruktionerna om vad tecken betyder beror på 
mänskligt tänkande, men oberoende vad varje enskild individ tänker vid ett 
visst tillfälle. 

Man kan anta att den aktualiserade meningen finns både inneboende i 
individen som förförståelse som individen tolkar tecken utifrån, och i samhället 
som ett objektivt fenomen. 

Brier kan anses ha en metafysisk holistisk tanke i sin teori. Egenskaper från 
samhället påverkar individernas tolkning och beteende, i och med att mening 
hos information är givet av språkspel i en viss domän. Samtidigt är det 
individernas dispositioner som formar teckens mening i samhället. Detta skulle 
tyda på en metafysisk individualism. Dock kan man inte hävda att samhälliga 
fenomen i Briers teori om information endast består av individers dispositioner, 
i och med att det finns en objektiv konsensus om begrepps mening, som delvis 
är oberoende och överställda enskilda individer. Det är rimligare att anta att 
Brier tillägnar sig en metafysisk holism. 
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Slutanalys 

Enligt hermeneutiska grundregler bör en undersökning av någonting ses utifrån 
delarna av helheten och helheten bör ses i ljuset av delarna. Med detta som 
utgångspunkt har det i denna uppsats redovisas två definitioner av 
informationsbegreppet. Helhetens delar har varit de enskilda kapitlen, med 
avsikt att visa olika aspekter av informationsbegreppet och under resans gång 
bygga upp en omfattande bild om ämnet i fråga. 

De deskriptiva beskrivningarna av Ingwersen och Brier ses som delar av en 
större helhet, medan delanalyserna är mellansteg för att se forskarna i ljuset av 
tidigare kapitel och som delar av en uppbyggnad av en större analys. Syftet 
med delanalyserna har varit att få en bättre förståelse för Ingwersen och Brier 
genom att reflektera tillbaka till Yuexiaos modell, samt holism och 
individualism. 

Slutanalysen är en ansats till att ge en bild av respektive forskare. I och 
med att pendlingen mellan del och helhet är en central aspekt, kommer 
uppsatsens delar att i slutanalysen återigen reflekteras över, med helheten som 
bakgrund. 

Två typer av information: delarna 

Biblioteks- och informationsvetenskap 
Ingwersen anser att informationsvetenskapen berör fem större områden. Han 
vill finna en syn på information som kan tjäna informationsvetenskapen och 
dess fem områden på ett bra sätt, utan att motsäga andra discipliner som är 
relaterade till informationsvetenskapen. 

Brier vill däremot finna ett icke-reduktionistiskt och interdisciplinärt 
ramverk för informationsbegreppet inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

I dessa påståenden finns en viss skillnad. Ingwersen har redan fastlagda 
tankar om vad informationsvetenskap är, i och med att han gör antaganden om 
att det finns fem områden. Hans syn på informationsvetenskapen påverkar och 
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styr en syn på information och dess användning. Brier vill å sin sida skapa en 
syn på Biblioteks- och informationsvetenskapen, baserad på sin teori om 
information och mening. Briers syn på information sätter därmed ramar för en 
tanke om Biblioteks- och informationsvetenskapen som ämne, där Ingwersens 
syn på informationsvetenskap sätter ramarna för definitionen av information. 

Ingwersen och Briers informationsdefinitioner 
För Ingwersen är information potentiell tills den varseblivs av en individ. 
Potentiell information är potentiell därför att olika individer har olika 
kunskapsstrukturer och befinner sig i olika problemsituationer. 

En individs kunskapsstruktur bestämmer huruvida potentiell information 
blir information. Om den potentiella informationen anses vara information, kan 
informationen förändra individens kunskapsstruktur. Individens 
kunskapsstruktur kan i sin tur vara potentiell information för någon annan 
individ. 

Information har för Ingwersen kraven att både vara det som förändrar 
kunskapsstrukturer och resultatet av förändrad kunskapsstruktur. Ingwersen 
säger också att information är en transformation av kunskapsstrukturer hos 
mottagaren. Detta påpekande har i tidigare delanalys konstaterats vara en mer 
abstrakt definition av information än påståendet att information förändrar 
kunskapsstrukturer. 

Den första definitionen av information, som transformation, placerades in i 
definitionsgruppen philosophical i Yuexiaos modell i och med att 
transformationen är en abstrakt företeelse. Den senare definitionen, 
information som någonting som förändrar individers kunskapsstrukturer, 
placeras in under gruppen knowledge, eftersom individens kunskapsnivå 
förändras. 

För Brier är informationen en skillnad som gör en skillnad i biologiska, 
psykologiska och sociala självskapande system. Allting i världen kan, enligt 
Brier, vara en skillnad som kan vara en grund för en störning hos en organism, 
om organismen tolkar detta något som en skillnad. Tolkningen sker mot 
bakgrund mot av en semiotic web, som finns i en domän/livsform. Organismen 
ommodulerar sin organisation, som blir en del av en ny semiotic web − en 
omorganisation i det sociala systemet. Brier påpekar också att information kan 
vara aktualiserad mening i ett gemensamt tecken eller språkspel. 

Till skillnad från Ingwersen kan man placera in Brier i ett flertal av 
definitionsgrupperna i Yuexiaos modell. Det beror på att Brier inkorporerar 
både biologiska, sociala och psykologiska aspekter i sin teori. 
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I tidigare delanalys sades det att Brier likt Ingwersen kan placeras in i 
gruppen knowledge, i och med att semiotic web kan förändras genom 
individens tolkning. Dock är det inte information som förändrar individens 
kunskapsstruktur eller Briers variant semiotic web, eftersom det är individen 
själv som förändrar sin egen kunskapsstruktur. Skillnaden ligger i att det för 
Ingwersen är individens kunskapsstrukturer som avgör om något är 
information, som i sin tur skapar en förändring hos individen. Individens 
tolkning är orsaken till att något är information, men information är 
förändraren av individens kunskapsstrukturer. 

Enligt Brier förändrar tolkningen semiotic web, medan det enligt 
Ingwersen är tolkningens resultat − det vill säga information − som förändrar 
kunskapsstrukturer. Dessutom är semiotic web hos Brier någonting utöver den 
enskilda individen, men också inneboende i individens mentalitet. Ingwersens 
kunskapsstrukturer är subjektiva, unika för, och existerar endast i enskilda 
individers medvetande. 

En likhet mellan dessa två forskare är att bägge har två definitioner av 
information. I Ingwersens konkreta definition är information en process − 
information förändrar kunskapsstrukturen när den varseblivs. I den abstrakta 
definitionen är information ett abstrakt skeende, något som uppstår vid ett 
tillfälle och har inte någon förmåga att förändra kunskapsstrukturer. Det är 
därför svårt att se att de passar ihop på ett logiskt sätt. 

I Briers teori ser man däremot en direkt koppling mellan hans olika 
definitioner på information. Definitionen om att information är skillnaden som 
gör en skillnad i självskapande system kan kopplas ihop med definitionen att 
information är aktualiserad mening i ett gemensamt språkspel. Aktualiserad 
mening eller konsensus skapas av biopsykologiska system i ett samhälle, som 
skapar sociokommunikativa system. Den aktualiserade meningen finns både 
inneboende i individen som förförståelse som individen tolkar tecken utifrån, 
och i samhället som ett objektivt fenomen. 

Ingwersen och Brier kontra kognitivism 
I tidigare kapitel har det påpekats att kognitivismen kan placeras in i det 
Capurro kallar den rationalistiska traditionen. Både Ingwersen och Brier har 
invändningar mot kognitivismen. Kognitivismen har en substansialistisk syn på 
information. Vad som avgör vad individer finner avgörande för vad som är 
information beror på relationen till informationens existens. Information ses 
som objektiv, oberoende av individers observation eller medvetande. Ett 
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begrepps mening bestäms enligt kognitivismen av en unik objektiv referens, 
oberoende av individers övriga övertygelser. 

Ingwersen och Brier är av uppfattningen att information bestäms av 
individens begreppsmässiga kunskapsstruktur respektive teckens relation till 
varandra. Ingen av dem har en substansialistisk syn på information, i och med 
att båda anser att information beror på relationen till individens existens och 
individens mentalitet. 

Både Ingwersen och Brier har en semantisk holistisk syn, det vill säga att 
begrepp, inklusive informationsbegreppet, inte har en objektiv referens, utan 
deras betydelse sätts i relation till övertygelser om andra begrepp som 
individen har. Kognitivismen har en atomistisk syn på individens övertygelser 
eller kunskapsstruktur. Begrepp relateras inte till en tanke om att begrepp i 
individer är nödvändigt beroende av andra begrepp. 

Till skillnad från i kognitivismen finns, för Brier, ingen objektiv referens 
till information. Information är något som förs fram av individer och blir med 
tiden rådande mening i en domän. Dock är den aktualiserade meningen 
någonting utöver individen, men inneboende i individen mentalitet. 

Ingwersen tar också hänsyn till samhället, då han menar att samhället 
påverkar individens kunskapsstruktur, som i sin tur avgör vad som är 
information. Dock är information för Ingwersen i grund och botten någonting 
som sker i människans psyke. 

Kognitivismen ser mänskliga funktioner som likställda med funktioner i en 
dator. Ingwersen och Brier anser att funktioner i människan inte är likvärdiga 
med funktioner i datorer. Ingwersen menar att datorer inte förstår innebörden i 
satser, utan det är ett mänskligt fenomen som är kopplat till kunskapsstrukturer 
och situationen individen befinner sig i. Brier menar att datorer inte kan förstå 
begrepp eftersom man måste leva i biologiska kroppar, i en kontext, för att 
begrepp skall får meningsinnehåll. 

Ingwersens och Briers syn på kontext 
I tidigare delanalys redogjordes för hur Ingwersen och Brier ser på individers 
relation till samhället, men också hur de anser att mening och information 
skapas. De båda menar att kontexten är relevant för vad som ses som 
information. 

Ingwersen ser kontexten som problemsituationen en individ befinner sig i. 
Vad som kan tänkas vara information beror på vilka frågeställningar eller 
problem individen vill ha svar på. Man kan också se kontexten som individens 
begreppsmässiga uppbyggnad, där enskilda begrepp sätts i relation till och 
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bestäms av andra begrepp och övertygelser individen har. Det tyder på att 
Ingwersen har en semantisk holistisk syn på information, där mening och 
information bestäms av kunskapsstrukturer. Ingwersen påpekar också att 
individer påverkas av samhället och dess historik. Därmed influeras individer 
av sociala kontexter. Dock är information inte ett samhälligt fenomen utöver 
individen i Ingwersens teori, i och med att information bestäms av individers 
enskilda kunskapsstrukturer. Detta är en metafysisk individualistisk syn på 
information. Kontexten består för Ingwersen av problemsituationen och det 
begreppsmässiga systemet. 

Likt Ingwersen, har Brier en semantisk holism syn på kontext, i och med 
att individen tolkar tecken mot backgrund av en semiotic web. Meningen av ett 
tecken beror på andra teckens relation till varandra. Information ses även som 
någonting utöver enskilda individer, vilket är en metafysisk holistisk tanke om 
information. Kontexten i Briers teori består av rådande mening om begrepp i 
ett samhälle och individens begreppsmässiga system. 

Information och mening 
Både Ingwersen och Brier lägger stor vikt vid hur information eller begrepp får 
mening. För Ingwersen är det individens kunskapsstruktur som är avgörande 
för meningsinnehållet. Ett begrepp eller ett ord relateras till andra begrepp som 
befinner sig i ett semantiskt nätverk. Varje enskild individ har olika 
kunskapsstrukturer, vilket gör att bedömningen om ifall någonting är 
information, och vad detta har för mening, blir relativ för varje individ. 

Enligt Brier är mening hos begrepp och information en framväxande 
konsensus, som består av hur man använder begreppet i ett språkspel. Denna 
konsensus finns som en förförståelse hos alla individer, oberoende av vad 
enskilda individer anser om begreppet. Mening och information är objektiv i 
form av konsensus hos Brier. 

Kunskap och information 
Enligt Ingwersens teori förändrar information en individs kunskapsnivå. Man 
kan anta att kunskapsstrukturen är individens kunskap. Information har olika 
effekter på olika kunskapsstrukturer. Detta medför att kunskap är olika för 
olika individer, och därmed är kunskap, i Ingwersens teori, subjektiv och 
relativ till andra individer. 

Ingwersen hävdar att information blir kunskap, likt materia kan bli energi, 
men i tidigare delanalys konstaterades det att Ingwersens definitioner inte är 
förenliga med denna tanke. Dels är det svårt att, i Ingwersens teori, se 
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förändraren bli det som förändraren förändrar, och dels för att information i 
den abstrakta definitionen är ett skeende, som varken är förändraren eller 
resultatet. 

För Brier är kunskap biokulturellt, det vill säga att att leva i biologiska 
kroppar i ett samhälle är att ha kunskap. Mer konkret kan man säga att det är 
individens semiotic web som utgör individens kunskap. Dock är kunskap inte 
subjektiv för Brier, i och med att individen lever i en domän med ett visst 
kunskapstänkande som formar hur man tillämpar ord och begrepp − det vill 
säga språkspel. Kunskap blir objektiv i sin domän. 

Potentiell information 
Både Ingwersen och Brier talar om potentiell information. För Ingwersen är 
potentiell information andra individers kunskapsstrukturer, som förmedlas via 
text eller data. Detta kan bli information om individer uppfattar det som sådant. 
För Brier kan en skillnad i naturen vara vad som helst, så till vida att individen 
uppfattar det som en skillnad. Därmed kan vara text och data med ett visst 
innehåll också vara en skillnad. 

Skillnaden mellan Ingwersen och Brier är att potentiell information, enligt 
Ingwersen blir information om individen uppfattar det som information, och 
informationen förändrar individens kunskapsstruktur. Detta tyder på en tanke 
om att information förmedlas från en källa till en mottagare. Samtidigt är det 
individen själv som bestämmer om någonting är information och om 
förmedlingen sker. 

Brier menar att information inte förmedlas, utan att utbytet i en 
kommunikation endast består av tecken. Information är en företeelse, där 
individen noterar potentiell information, och tolkar denna genom att ge den ett 
tecken, samt utifrån detta omstrukturerar sin organisation eller nät av tecken. 

Information som någonting objektivt eller subjektivt 
Det har tidigare konstaterats att Ingwersen har en teori om information som är 
subjektiv, medan Brier har en mer objektiv teori om information. Bägge 
förnekar dock att det finns en universell objektivitet om information, det vill 
säga att information existerar som en objektiv referens oberoende av individers 
medvetande eller observation. 

 En liknelse kan vara att se användandet av färgade glasögon. Enligt 
Ingwersen har var och en av alla individer unika olikfärgade glasögon. Vad 
som är information för en individ beror på färgen på glasögonen för den 
specifika individen. Enligt Brier har alla individer i en domän likfärgade 
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glasögon, men olikfärgade gentemot individerna i en annan domän. Vad som är 
information beror på domänområdets glasögonfärg. 

En abstrakt skillnad mellan dessa tankegångar är att man kan ha ”en” 
relativistisk definition av information som kan appliceras på alla individer, 
exempelvis Ingwersens konkreta definition. När det gäller Brier, kan man tala 
om en objektiv relativ förklaring av information, som inte nödvändigtvis gäller 
i alla domäner. Man måste acceptera att andra domäner kanske avfärdar tanken 
om att information är en skillnad som gör en skillnad, i och med att 
informationens meningsinnehåll är relativ mellan domäner. Det betyder att det 
är möjligt att en domän kanske föredrar Ingwersens relativistiska definition av 
information, fast man har en generell definition av information. 

Slutsats 
En av de stora likheterna mellan Ingwersen och Brier ligger i att de båda 
avfärdar tankegångar om information som någonting universellt objektivt. En 
annan likhet är att båda två anammar en semantisk holistisk tanke i sina teorier. 

De stora skillnaderna ligger i deras metafysiska antaganden om 
information. Ingwersen har en metafysisk individualistisk teori och Brier har en 
metafysisk holistisk teori om information. Dessutom ser Ingwersen information 
som någonting subjektivt och relativt till olika individer, där Brier ser 
information som någonting objektivt, men relativt till olika domäner. För Brier 
existerar information både i individen och som del av samhället, utanför 
individen, medan Ingwersen anser att information endast ligger i individen. 

Slutord 
Slutligen kan det vara intressant att i hermeneutisk anda reflektera tillbaka till 
tidigare avsnitt i uppsatsen, för att se på delarna i ljuset av helheten. 

Yuexiaos modell 
Yuexiaos modell är ett försök att kartlägga och gruppera olika 
informationsdefinitioner. Man kan se rubrikerna i Yuexiaos modell som ett 
stegvis konkretiserande av information. Man rör sig från en abstrakt filosofisk 
definitionsgrupp till informationsdefinitioner som ser information som ett 
objekt eller meningsinnehåll, och vidare till människan, till kunskap hos 
individer och sedan till typ av individ. 

Yuexiao menar att definitionsgruppen philosophical innehåller de mest 
omfattande och abstrakta informationsdefinitionerna, där man ser på 
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informationens orsaker, natur och funktion. Dock ligger inte antaganden om 
informationens natur endast i gruppen philosophical. Genom sina 
definitionsgrupperingar visar Yuexiao också olika exempel på metafysiska 
antaganden olika forskare har gjort. Har man sett information som till exempel 
text eller signaler utanför människans medvetande, eller existerar information 
endast i människor och deras mentalitet? Alla de definitioner som tas upp 
försöker beskriva informationens natur och var information existerar och vad 
information består av, och är därmed metafysiska påståenden. 

Traditioner inom Biblioteks- och informationsvetenskapen 
Enligt Capurro speglar den första traditionen − den rationalistiska traditionen − 
de rådande kunskapsteoretiska paradigmen i informationsvetenskapen. Den 
rationalistiska traditionen har även kallats för den positivistiska traditionen. 
Rationalism och positivism är kunskapsteorier och brukar oftast stå i 
motsatsförhållande till varandra. Man kan undra hur det kommer sig att två 
motsatta kunskapsteorier ställs under samma tradition. 

Rationalismen och positivismen besvarar frågor om vad som är kunskap 
och hur man kan få kunskap. Men de berör även frågan om man kan få objektiv 
eller subjektiv kunskap om till exempel information. Det sista är en metafysisk 
frågeställning om vad för slags kunskap som existerar. Capurro menar att man i 
de tre paradigmen inom den rationalistiska traditionen kan man få objektiv 
kunskap om information, till exempel i form av representationer. I dessa 
paradigm ser man även information som någonting existerande oberoende 
människan. Detta är ett metafysiskt påstående om information och inte om 
kunskap. 

I och med att Capurro menar att paradigmen i den rationalistiska 
traditionen är kunskapsteoretiska paradigm, läggs fokus på hur forskare har sett 
på kunskap om information, det vill säga fokus läggs på kunskapens natur. 
Dock redovisar Capurro hur forskare har definierat information. Den viktigaste 
poängen är att den rationalistiska traditionen ser information som objektivt 
oberoende av individens existens. Det centrala är därför de metafysiska 
antaganden forskare gör om information. 

Den andra traditionen Capurro tar upp − den kognitiva teorin − sätter stor 
fokus på kunskap och hur individen får kunskap. Dock beskriver den kognitiva 
teorin hur information uppstår och när/var den existerar, det vill säga att 
information bestäms av kunskapsstrukturer och är relativt till 
subjektet/individen, vilket även det är en metafysisk syn på information. 
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Den sista traditionen är helt enkelt ett konstaterande om att kontexten har 
fått en större betydelse i teorier om information. Detta i sig självt säger inte 
mycket om information, om man inte explicit undersöker hur kontexten ser ut. 

Slutkommentar 
Kunskapsteorin är visserligen en viktig aspekt på hur man anser att människan 
inhämtar eller får kunskap om information. Dock säger den inte mycket om 
informationsbegreppet, om man inte ser kunskap som synonymt med 
information. Det centrala är hur man får kunskap om informationens natur. 

Man kan se information på olika sätt beroende på olika metafysiska 
antaganden. I den rationalistiska traditionen kan man se information som 
någonting objektivt, oberoende av individen, i en extern verklighet. Man kan 
också tänka sig att information är ett subjektivt fenomen, som Ingwersen gör, 
där information existerar i enskilda individer och är beroende av individens 
existens. Ännu ett alternativ är att se information som någonting som skapas av 
människan och hennes tolkningar, men att information är oberoende av varje 
specifik individs tankar om information, såsom Brier gör. 
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Sammanfattning 

Peter Ingwersen och Søren Brier är två forskare i Biblioteks- och 
informationsvetenskap, som anammar en kontextbaserad syn på information. 
Syftet i denna uppsats, är att med en hermeneutisk undersökning visa på 
skillnader och likheter mellan dessa två forskare, samt ge en övergripande bild 
av hur man har sett på information. 

Både Ingwersen och Brier tar avstånd från tanken att information är ett ting 
i sig självt, det vill säga att information är objektivt oberoende av individer. 
För Ingwersen är information subjektiv och existerar i enskilda individer, och 
frambringas av individers kunskapsstrukturer. Enligt Brier är information 
frambringat av individers semiotic web, men blir objektiv till varje enskild 
domän/livsform. Information ser Brier som inneboende både i individer och i 
samhälle. 

Ingwersen och Brier skiljer sig i sina respektive syner på samhället och 
individen. Ingwersen har en metafysisk individualistisk teori, där information 
skapas av enskilda individers dispositioner. Kontexten för Ingwersen är 
framför allt situationen en individ befinner sig i när hon skall till exempel lösa 
ett problem. Brier har däremot en metafysisk holistisk teori, där information är 
någonting utöver enskilda individers dispositioner, men frambringat av 
individer. Kontexten för Brier är kulturella och historiska processer i ett 
samhälle som skapar aktualiserad mening. 

Både Ingwersen och Brier anammar en semantisk holistisk syn på 
information. Övertygelser om vad som är information beror på 
kunskapsstrukturer respektive semiotic web, och även det är en form av 
kontext. 

Dessa skillnader och likheter mellan Ingwersen och Brier, ligger i 
metafysiska antaganden om information, det vill säga antaganden om var 
informationen existerar, vad den består av och hur den uppstår. 
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