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Inledning 

Jag har intresserat mig för den debatt som uppkommit inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, som handlar om huruvida en gren inom filosofin, 
den så kallade informationsfilosofin, skulle kunna bilda en teoretisk bas för 
biblioteks- och informationsvetenskapen (se Fallis 2002).1 Tanken är att 
informationsfilosofin ska ersätta vad Floridi (2002b) menar är grunden för bib-
lioteks- och informationsvetenskap idag, nämligen socialepistemologi. Efter-
som denna debatt är relativt ny fann jag den vara av stort intresse, och be-
stämde mig för att skriva min uppsats runt detta. 

Ämnet jag till slut fastnade för var en analys av informationsfilosofin och 
dess informationsbegrepp, ställt mot några av de informationsbegrepp som 
finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen. På detta sätt fås en analys 
av nyckelbegrepp inom båda fälten, och dessa kan då ställas mot varandra för 
att se om en integrering är möjlig. Tanken med uppsatsen är att om 
informationsbegreppen liknar varandra till viss mån, är det lättare att överföra 
teorier från informationsfilosofin till biblioteks- och informationsvetenskapen, 
och möjligheten för informationsfilosofin att bilda en teoretisk bas för biblio-
teks- och informationsvetenskapen torde därmed öka. 

Analysdelen i denna uppsats kommer sålunda att hålla sig kring teorier 
kring begreppet information inom biblioteks- och informationsvetenskapen, 
samt information som det definieras inom den del av filosofin som kallas in-
formationsfilosofi. Målet med analysen är inte att avgöra vilken definition av 
information som ”passar bäst” eller kan anses vara ”den rätta” för biblioteks- 
och informationsvetenskap, utan snarare att sammanfatta några representativa 
definitioner av information och relatera dessa till den definition av information 
som finns inom informationsfilosofin. 

Denna uppsats syfte är att se dels hur teorier kring informationsbegreppet 
är uppbyggda inom biblioteks- och informationsvetenskapen, samt att se om 

                                                 
1 Informationsfilosofi heter på engelska ”the Philosophy of Information”. Jag har inte hittat någon svensk 
översättning, men anser att den raka översättningen ”informationsfilosofi” fungerar väl i denna uppsats. 
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informationsfilosofin, som hittills har sin främste förespråkare i Floridi, kan 
bidra till att klargöra informationsbegreppet inom biblioteks- och informations-
vetenskap. 

Bakgrund 
Information är inget fast begrepp, och det finns i nuläget inga exakta ramar för 
vad som menas med information. Detta utgör ett erkänt problem inom biblio-
teks- och informationsvetenskap, och begreppets natur har diskuterats ett flertal 
gånger genom åren. Som en följd av detta finns det ett stort antal definitioner 
på vad som är information inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Det finns även ett uttryckt bekymmer inom biblioteks- och informations-
vetenskapen (se T.D. Wilson 2003) att denna disciplin inte har några fasta filo-
sofiska ramar. Samtidigt har, som redan nämnts, informationsfilosofin börjat 
uppmärksammas som en tänkbar teoretisk bas för biblioteks- och informations-
vetenskapen (se Herold 2001 och Cornelius 2004). Informationsfilosofin i sig 
är främst utvecklad och definierad av Floridi (se Floridi 2002a, 2002b, 2005). 
Det är den här debatten min uppsats kommer att fokusera på.2

Vad denna uppsats syftar till är att se om det finns möjligheter för en före-
ning mellan biblioteks- och informationsvetenskap och den informations-
filosofi som Floridi argumenterar för. Detta syfte uppnås genom att granska ett 
nyckelbegrepp i sammanhanget, nämligen definitionen av information. Genom 
en analys av begreppet information och teorier kring detta begrepp bör dess 
mening kunna göras klarare. En fullständig studie av begreppet information 
(särskilt användningen av begreppet inom biblioteks- och informations-
vetenskapen) kan inte företas här – det är inte heller denna uppsats fokus och 
mening att göra detta. Jag kommer även diskutera om en definition av be-
greppet information över huvud taget är nödvändig – infallsvinkeln här är att 
det är appliceringen av information som betecknas som det viktiga, snarare än 
att definiera begreppet. 

En analys av Floridis informationsfilosofi kommer att göras först. Efter 
denna analys genomförs en analys av informationsbegrepp inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Genom att sedan se vilka resultat som dessa analy-
ser ger går det att på ett djupare plan jämföra informationsbegreppen inom in-
                                                 
2 För att undvika missförstånd angående kronologi bör det nämnas att Herold (2001) har utgått från 
Floridi (1999) för sin diskussion. Jag har valt att utgå från Floridi (2002a), då denna artikel utvecklar 
resonemanget om informationsfilosofi samt ger ett förslag till definition av fältet. Dock anser jag att 
Herolds (2001) åsikter bör tas med eftersom de så tydligt hör till den aktuella debatten. 
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formationsfilosofin och biblioteks- och informationsvetenskap. Förhoppningen 
som finns med att göra detta är att länkar mellan informationsbegreppen kom-
mer att klargöras. Därigenom skapas, i mitt tycke, en första grogrund för att 
informationsfilosofin skulle kunna fungera inom biblioteks- och informations-
vetenskap. 

Syfte 
Denna uppsats syftar till att utröna informationsfilosofins potential som teore-
tisk bas inom fältet biblioteks- och informationsvetenskap. I detta övergripande 
syfte ingår en analys av definitioner av information inom biblioteks- och in-
formationsvetenskapen, samt en analys av informationsfilosofin och dess in-
formationsbegrepp. Genom att jämföra resultaten av dessa analyser ges en bild 
av hur väl informationsfilosofins informationsbegrepp stämmer överens med 
informationsbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Syftet är även att se om en definition av information är helt nödvändig. 
Med detta menas att jag vill utröna om det just är definitionen av information 
som är det viktiga, eller om det finns andra sätt att skapa klarhet kring be-
greppet information. 

Frågeställning 
Följande frågeställning ligger till grund för denna uppsats: 

• Kan informationsfilosofin utgöra en framtida teoretisk bas för biblioteks- 
och informationsvetenskap? 

• Hur definieras informationsfilosofin och dess informationsbegrepp? 

• Hur definieras informationsbegreppet inom biblioteks- och informations-
vetenskap? 

Att redogöra för samtliga definitioner av begreppet information inom biblio-
teks- och informationsvetenskap är i sig en uppsats, och min analys av in-
formationsbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskapen är inte 
heller fullständigt. Dock används såpass många källor att tendenser till hur in-
formationsbegreppet är utformat kan skönjas. 

Att beskrivningen av informationsfilosofin i så hög grad baseras på 
Floridis texter beror på att han ser biblioteks- och informationsvetenskap som 
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ett fruktbart område för applicering av informationsfilosofin, och alltså har han 
ett aktivt intresse för just detta fält (se Floridi 2002b, 2004a). Dessutom är 
Floridi för närvarande relativt ensam inom sitt fält (se Herold 2001, s. 5). 

Uppsatsens disposition 
Det första kapitlet i denna uppsats kommer att utgöras av en redogörelse för 
vilken teori och metod jag använt, samt hur jag valt att begränsa området. Detta 
följs av en kort översikt över tidigare forskning inom detta område. 

Uppsatsens analysdel kan delas upp i tre delar. Den första delen (I) analy-
serar informationsfilosofin och dess informationsbegrepp. Centralt är vad in-
formationsfilosofin innebär, samt hur dess informationsbegrepp definieras. 

Den andra delen (II) är en analys av informationsbegreppet som det an-
vänds inom biblioteks- och informationsvetenskapen. De ansatser som har de-
finierats under arbetet med uppsatsen illustreras med representativa exempel. 
Det är för mig mer logiskt att denna del kommer efter delen om informations-
filosofi, eftersom enskilda definitioner av information inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen kan sättas i relation till informationsfilosofins be-
greppsapparat. 

Den tredje delen (III) utgör uppsatsens egentliga syfte, där slutsatser dras 
huruvida biblioteks- och informationsvetenskapen och dess informations-
begrepp kan sättas samman med informationsfilosofi och dess informations-
begrepp. 

Hypotesen är att om informationsbegreppet inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen och informationsfilosofin ligger nära varandra, är 
sannolikheten större för att det ska finnas det en god grogrund för en vidare 
länkning mellan biblioteks- och informationsvetenskap och informations-
filosofi. 

Val av teoretisk ram 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns det ett antal vedertagna teo-
rier som skulle vara lämpliga för denna typ av uppsats; nedan presenteras två 
som varit påtänkta för denna uppsats. 

Bergström & Boréus (2005) presenterar olika former av textuell analys, 
bland annat det de kallar ”argumentationsanalys”. Med denna analysform me-
nas en undersökning av argumenten i en text, samt textens/argumentens håll-
barhet, bland annat sett ur ett pro et contra-perspektiv. Denna teori passar den 
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metod jag använder mig av, litteraturstudier, men enligt min uppfattning, och 
vad jag tidigare sett av användningen av argumentationsanalys (se Spahiu 
2003), passar denna typ av analys bättre för analys av ett mindre antal texter. 
Att använda denna metod på det material jag har samlat skulle, enligt min me-
ning, ge alltför fragmentariska tolkningar (det vill säga att jag inte kan gå in på 
djupet i materialet, eftersom det är såpass många källor), och helheten skulle 
bli lidande. 

En annan ansats för denna uppsats är den fenomenografiska teorin, vilken 
bland annat använts av Limberg (1998). Fenomenografi, enligt Limberg, an-
vänds bland annat för att studera ”variationer i människors sätt att erfara feno-
men i världen.” (Limberg 1998, s. 71.) Enligt Limberg används 
fenomenografin till största delen för att förstå lärandet, och särskilt då de som 
lär sig, i och med att deras erfarenheter sätts i fokus (Limberg 1998, s. 71). I 
min mening går det att omtolka citatet ovan till att innefatta exempelvis en 
utsaga om begreppet information. Fenomenografin förefaller mig dock vara för 
beskrivande till sin natur för den här uppgiften, där fokus ska ligga på en 
analys snarare än på en beskrivning av någons åsikter. 

Mitt val föll till slut på hermeneutiken, vars process beskrivs bland annat 
på följande sätt: ”Man tolkar materialet genom de inledande frågor, utgångs-
kategorier, idéer eller aningar man har.” (Kjeldstadli 1992, s. 125.) 

Den hermeneutiska ansatsen är för mig den mest lämpade teorin för en så-
dan här uppsats. Fokus ligger på att tolka texter och försöka förstå deras me-
ning. Genom denna teori blir det, enligt min tolkning och överfört till den här 
uppsatsens ämne, möjligt att exempelvis påvisa tendenser som rör definitioner 
av informationsbegreppet. 

I Kjeldstadlis mening vinner tolkningen på en cirkelrörelse, som går från 
bredden till djupet, sedan tillbaka upp, då omformuleringar görs och nya insik-
ter tillförs; denna process kan även ses som en ”spiralrörelse” (Kjeldstadli 
1992, s. 125). På detta sätt kommer även uppsatsarbetet att gå till; jag gör en 
analys, och arbetar sedan om den och tolkar om materialet. På detta sätt stärks 
helheten allteftersom, samtidigt som djupet i uppsatsen ökar. 

Min uppfattning av hermeneutiken tar jag från Kjeldstadli (1992) samt 
Kristensson Uggla (2004). Den senare utgår främst från Ricœur och Gadamer 
(Kristensson Uggla 2004, s. 30 ff). 

Kristensson Uggla menar att det inte finns någon enhetlig sanning, utan 
verkligheten måste tolkas för att förstås. Detta blir synligt genom att vi lever i 
samma värld men tolkar den på olika sätt (Kristensson Uggla 2004, s. 37). Vad 
som hos Kristensson Uggla (2004, s. 40) framhålls som viktigt, och där tyngd-
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punkten ligger för den här uppsatsen, är ansvaret som finns hos uttolkaren (i 
det här fallet jag som uppsatsförfattare). Kristensson Uggla (2004, s. 37) lägger 
betoning på att tolka intressekonflikter, vilket, överfört till den här uppsatsens 
specifika kontext, blir författarnas olika ståndpunkter gentemot varandra. 

Risken som finns med ett val av teori som ger rum för tolkningar, och, som 
i detta fall, baseras på just tolkningen, av texten är naturligtvis att tolkningen 
som görs skiljer sig markant från vad författaren menade med texten. 
Kristensson Uggla (2004, s. 36) talar om vikten av att hantera tolknings-
konflikter; han menar att texttolkning kan ”fungera som en passande modell för 
att visa på det ohållbara med såväl entydighet som alltydighet.” En text går att 
tolka på olika sätt, men Kristensson Uggla (2004) pekar på det orimliga i att 
tolka en text hur som helst: 

Den frihet som präglar tolkningsakten innehåller begränsningar som sätter en gräns mot 
godtyckligheten och implicerar samtidigt att man tvingas ta ansvar för sina tolkningar. 
(Kristensson Uggla 2004, s. 36.) 

Genom tolkningar nås sålunda kunskap om ett fenomen, men just det faktum 
att tolkningar används gör också att den som gör tolkningarna måste vara upp-
märksam, och till yttermera visso även stå för tolkningen. 

I och med att jag lagt upp min studie som ett litteraturstudium, där för-
fattarnas texter tolkas och ställs mot varandra, ser jag hermeneutiken som den 
lämpligaste teorin för att utföra denna studie. 

Metod 
För att utföra denna uppsats har jag läst och granskat en mängd texter, dels om 
informationsfilosofin, dels om informationsbegreppet inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Det senare av dessa båda ämnen har en betydligt 
större litteraturmängd att gå igenom. Informationsfilosofin är utvecklad på 
senare år av Floridi; därför utgår min analys av informationsfilosofin också 
från hans texter. 

Vad gäller litteratur om informationsbegreppet inom biblioteks- och in-
formationsvetenskapen så är mängden alltför stor för att allt ska kunna gås ige-
nom. Fokus för urvalet har här lagts på forskare som gjort sig kända för att dis-
kutera just informationsbegreppet, som exempelvis Buckland (1991a), 
Hjørland (Hjørland & Albrechtsen 1995a, 1995b; Capurro & Hjørland 2003) 
och Ingwersen (1992). Vad gäller den universella ansatsen har fokus lagts på 
verket The Quest for a Unified Theory of Information (Hofkirchner, red. 1999) 
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vilken presenterar olika förslag till universella informationsbegrepp. Urvalet 
har till viss del kommit ur vissa böcker eller artiklar som sammanfattar teorier 
om information (Case 2002 samt Capurro & Hjørland 2003). Genom att läsa 
deras korta genomgångar har jag från litteraturlistorna sedan tagit artiklar och 
granskat dem. Jag har dock valt att undvika att ta för mycket ur dessa samman-
fattande verk, då de relativt korta genomgångarna inte ger mycket stoff för vi-
dare tolkningar. Undantaget här är Capurro & Hjørland (2003), som för en 
långtgående diskussion kring domänperspektivet inom biblioteks- och in-
formationsvetenskap, som jag valt att använda mig av i samspel med andra 
texter. Målet med källmaterialet har varit att inkludera författare med explicit 
skilda ståndpunkter (exempelvis Buckland (1991a), Hjørland & Albrechtsen 
(1995a) och Ingwersen (1992)) för att på så sätt kunna få en relativt bred bild 
av informationsbegrepp inom biblioteks- och informationsvetenskap (se även 
nedan). Genom detta går det, enligt min mening, att skönja tendenser snarare 
än att skapa en uttömmande definition av information inom biblioteks- och in-
formationsvetenskap. Jag ser tendenserna som viktiga för min uppsats, snarare 
än de enskilda definitionerna som sådana. 

Jag har medvetet försökt att inte använda mig av för gammal (”gammalt” 
här definierat som 1970- och 1980-tal) litteratur, då informationsbegreppet 
vidgats på senare år (se Capurro & Hjørland 2003), men ändå tagit med några 
som, efter vad jag har läst om definitionen av information inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, varit viktiga för definitionen av information. De av 
de äldre källorna som används i större utsträckning är Dervin (1976), Brookes 
(1981) och Otten (1974). 

Svagheten med denna typ av metod är naturligtvis att mitt resultat blir be-
roende av källorna jag valt att slutligen använda mig av. Jag får ett material att 
arbeta med, och utöver det finns mycket mer som inte kommer fram här. 
Problemet blir alltså att resultatet av hela uppsatsen kan bli ett annat om andra 
källor används. Detta i samband med att materialet jag använder också tolkas 
är också en potentiell svaghet, men jag anser att materialet jag använt är såpass 
omfattande att tendenser för hur informationsbegreppet används kan skönjas. 

Svagheten vad gäller informationsfilosofin är att definitionerna där bygger 
på en forskares forskning. Eftersom Floridi är den främste förespråkaren för 
informationsfilosofin, och den som arbetat fram fältet som sådant, anser jag 
dock det motiverat att utgå från hans skrifter. 

Det jag funnit i analysen av informationsfilosofin ställs till sist mot det jag 
funnit i analysen av informationsbegreppet, vilket formar slutanalysen och slut-
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diskussionen där frågan om informationsfilosofins eventuella plats som teo-
retisk bas inom biblioteks- och informationsvetenskapen besvaras. 

Användningen av den hermeneutiska teorin i förhållande till källmaterialet 
har bestått i att arbeta från bredden ner till djupet och sedan tillbaka till en bred 
nivå (se ovan). På så sätt har vissa tendenser renodlats, särskilt inom den 
mångfasetterade och den universella ansatsen (se nedan). Den hermeneutiska 
teorin går, som Kjeldstadli (1992; se ovan) visar, ut på en cirkel- eller 
spiralrörelse. Den hermeneutiska cirkeln började egentligen redan under 
utbildningens gång, innan uppsatsen påbörjades, då min förförståelse för ämnet 
växt fram. Denna rörelse demonstreras i denna uppsats på det viset att en första 
analys gjorts av de teorier som finns kring det aktuella temat för uppsatsen. I 
den första analysen framträdde tre breda kategorier som varande representativa 
för beskrivningen av begreppet information inom biblioteks- och informations-
vetenskapen, vilka jag har valt att benämna som följer: 

1. En mångfasetterad ansats 

2. En kognitiv ansats 

3. En universell ansats 

Dessa ansatser förklaras närmare nedan. Genom en hermeneutisk cirkelrörelse 
har jag också fått en uppfattning om informationsfilosofin och dess 
informationsbegrepp, samt fördjupat och accentuerat denna kunskap i för-
hållande till biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Den andra delen i analysen har varit att göra som Kjeldstadli (1992) menar, 
nämligen att gå tillbaka och klä stoffet i nya begrepp, exempelvis genom att 
namnge ansatserna ovan och indela definitionerna av information som jag 
funnit i dessa ansatser. Genom dessa cirkelrörelser har tolkningen gradvis 
vunnit i djup, samtidigt som jag fått en klarare bild av helheten. Båda dessa 
faktorer gör att en bättre tolkning kan göras av det använda materialet. Här 
gjordes även en bearbetning av informationsfilosofin, där dess begrepp och 
funktioner gjordes tydligare och analyserades i andra termer. Tolkningarna av 
informationsfilosofin har vunnit i djup och tydlighet vartefter de arbetats om. 

Den tredje cirkelrörelsen har bestått i att närmare klarlägga begrepp samt 
att använda källorna på ett bättre sätt. Dessutom har uppsatsen strukturerats i 
en mer logisk följd. Detta gör bland annat att informationsfilosofin avhandlas 
först, då informationsbegreppen inom biblioteks- och informationsvetenskap 
sedan lättare kan sättas i relation till informationsfilosofin. 
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En fjärde cirkelrörelse har bestått i att minska ner eller ta bort de källor 
som bedömts som redundanta. Vad gäller informationsbegreppet inom biblio-
teks- och informationsvetenskapen har dess informationsbegrepp strukturerats 
tematiskt istället för, som fallet var tidigare, efter person. Genom att dess 
cirkelrörelser har gjorts har jag fått en större förståelse för helheten och det 
material jag använt mig av, vilket skapar en bättre bild kring det som är temat 
för uppsatsen. 

Avgränsningar 
Detta kapitel syftar till att skapa en avgränsning mellan begreppen dokument 
och kunskap i förhållande till information. Jag berör här ytterligare några 
aspekter av urvalet av mitt källmaterial. 

Det är svårt att tala om information utan att se till det som information of-
tast är ”levererat” i, nämligen någon form av dokument. Ett annat ämne är det 
som information förmodas generera, nämligen kunskap. 

Förhållandet mellan dokument, information och kunskap väljer jag att för-
stå på följande vis (nedan följer även grundläggande definitioner av dokument 
och kunskap, såsom jag väljer att uppfatta dem i min uppsats): 

 
Dokument  Information  Kunskap 

Behållaren ”Dokument” innehåller materialet ”Information” som kan 

generera produkten ”Kunskap”. 

Bucklands definition av dokument baserar sig på fyra ”regler” vilka säger att 
ett dokument främst är något materiellt, men även att objektet måste ”göras” 
till ett dokument. Dessutom måste objektet ifråga uppfattas som ett dokument 
(taget från Borgman 2000, s. 59). 

Detta är en relativt enkel bild över begreppet dokument, men för denna 
uppsats bedömer jag den vara fullt tillräcklig. Att ett objekt måste uppfattas 
som ett dokument ger utrymme för tolkningar, vilket ger en frihet att själv 
tolka vad som kan vara ett dokument; gränserna för detta begrepp är ännu inte 
satta. Buckland (1997) skriver att utvecklingen av begreppet dokument har gått 
från att benämna det fysiska dokumentet till att benämna det som fungerar som 
ett dokument. Denna utveckling har letts av bland andra Paul Otlet och 
Suzanne Briet (se Buckland 1997). 

Hjørland (1995) definierar dokument som ”overgreb for tekster, billeder, 
datafiler og andre informationsbærende materialer” (Hjørland 1995, s. 66-67), 
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vilket är en bred och användbar definition av begreppet dokument. Den liknar 
Bucklands tankar om funktionen av ett dokument som det som avgör om det är 
ett dokument eller inte. Det är dessa definitioner jag har i åtanke då begreppet 
dokument nämns i den här uppsatsen. 

Kunskapsbegreppet är också tätt förknippat med informationsbegreppet, 
vilket syns inte minst i Hård af Segerstad (1990, s. 55): ”Information är det 
samma som kunskap. Att informera någon innebär således att delge denne kun-
skaper.” Detta likhetstecken som sätts mellan information och kunskap är, 
enligt mig, en alltför enkel och oproblematisk formulering, men pekar inte 
desto mindre på att dessa begrepp står varandra nära. 

Patrick Wilson (1977, s. 6) menar att kunskap är, allraminst, ”true belief; 
knowledge implies truth.” I och med detta menar P. Wilson att kunskap är 
främst det vi är säkra på. Problemet som P. Wilson (1977) ser är att bara för att 
kunskap finns, så behöver det inte betyda att den sprids. Det illustreras med 
följande exempel: ”The scientist who publishes his results presumably wants to 
influence his colleagues and make a contribution to knowledge. If his work is 
unread, the first aim is not attained, but the second may still be.” (P. Wilson 
1977, s. 7.) Här görs, i min tolkning, en länk mellan dokument och kunskap: 
En artikel kan bli publicerad, men kanske inte uppmärksammad, för att sedan 
återkomma efter ett antal år som en viktig artikel i sitt sammanhang. 
Kunskapen i sig har funnits där sedan artikeln skrevs, men det har inte varit 
allmän kunskap förrän den uppmärksammats. Min syn på kunskapsbegreppet, 
som det används i den här uppsatsen, baserar sig till största del på P. Wilson 
(1977). 

Dessa distinktioner av dokument och kunskap är väldigt grundläggande 
(liksom min bild av relationerna mellan dessa begrepp och information ovan), 
men det jag vill peka på är att jag inte ser information som någon isolerad före-
teelse, utan fungerar i en kontext. Koncentrationen kommer i alla händelser att 
ligga på informationsbegreppet samt informationsfilosofin. Begreppen do-
kument och kunskap bör dock inte glömmas bort, men dokument och kunskap 
hör inte till den här uppsatsens fokus. 

Vad gäller avgränsningen av dokumentmängden gäller följande: Efter att 
ha läst en mängd litteratur har jag lyckats göra mig en bild av informations-
begreppet inom biblioteks- och informationsvetenskap, samt informations-
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filosofin.3 När det gäller analysen av informationsbegreppet inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen har jag valt att koncentrera mig på författare som 
genom åren gjort sig kända för att diskutera just informationsbegreppet. 
Exempel på författare är Hjørland & Albrechtsen (1995a, 1995b), Capurro & 
Hjørland (2003), Ingwersen (1992) samt Buckland (1991a). Fokus har varit att 
finna källor som utger sig för att definiera just information, och som jag kan 
använda mig av för att skapa en bild av informationsbegreppet inom biblioteks- 
och informationsvetenskapen. Jag vill dock betona att resultatet, och därmed 
slutsatsen, för den här uppsatsen är beroende av materialet jag använder. Där-
med ser jag det som fullt möjligt att resultatet av den här undersökningen kan 
variera beroende av källmaterialet; de slutsatser jag når kan inte ses som de-
finitiva. 

Avgränsningen för informationsfilosofin väljer jag att sätta vid Floridis 
texter. I och med att Floridi är den ende jag hittat som aktivt definierar och ut-
vecklar informationsfilosofin, och dessutom ser denna filosofi som en framtida 
grund för biblioteks- och informationsvetenskap ser jag honom som mest 
lämplig att förhålla mig till (se Floridi 2002a, 2002b, 2005).4 Förhoppningen är 
att dessa texter i sig ska generera tillräckligt mycket om dels 
informationsfilosofin som fält, dels kring hur detta fält kan påverka biblioteks- 
och informationsvetenskap. 

                                                 
3 Problematiseringen angående källmaterialet gäller främst litteratur som definierar information inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Informationsfilosofin är inte lika tyngd av mängden potentiella 
källor. 
4 Andra artiklar som relaterar till informationsfilosofi inom biblioteks- och informationsvetenskap finns i 
Library Trends (52(3) 2004), som är ett temanummer om informationsfilosofi. Dessa artiklar har dock 
bedömts ligga utanför ramen för den här uppsatsen, med undantag för Cornelius (2004) och Floridi 
(2004a). 
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Analysdelen 

I. Informationsfilosofi 
Informationsfilosofin är möjligen ett fält med en framtid, inom eller utanför 
biblioteks- och informationsvetenskap. Med tanke på detta fälts ”ungdom” är 
det ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser kring detta. För denna 
uppsats gäller att informationsfilosofin ”finns”, och man har visat intresse från 
biblioteks- och informationsvetenskapligt håll att använda den. 

Vad innebär då detta filosofiska fält för biblioteks- och informations-
vetenskap, och vad består denna teori i sig självt av? En förhoppning som 
ställts till denna filosofiska inriktning är att den ska hjälpa till att få ett slut på 
bland annat den slitna diskussionen kring biblioteks- och informations-
vetenskapens teoretiska bas, genom att den informationsfilosofiska ansatsen 
förs över till biblioteks- och informationsvetenskapen för att ge detta fält en 
stabilare grund att stå på. Denna förhoppning uttrycks av Herold (2001) och 
Floridi (2002b). Cornelius (2004) uttrycker en viss förhoppning, men anser att 
informationsfilosofin i sin nuvarande form inte är tillräcklig för biblioteks- och 
informationsvetenskap (se nedan). 

Bakgrund och definition av informationsfilosofi 
Denna gren inom filosofin är relativt ung. Den har sin grund i följande: 
”Computational and information-theoretic research in philosophy has become 
increasingly fertile and pervasive.” (Floridi 2002a, s. 123.) Kring detta potenti-
ella nya fält som uppkommit föreslås en mängd namn (se Floridi 2002a, s. 123 
före exempel), och Floridis förslag är ”the philosophy of information” (se 
Floridi 2002a, s. 123 f). Att denna filosofiska gren är såpass ung berörs i 
Dodig-Crnkovic (2003, s. 533): ”The field of Philosophy of Information (PI) is 
so new that no consensus is yet found about the nomenclature.” 

Informationsfilosofin metodologier och teorier har ansetts som värdefulla 
inom filosofin sedan mitten av 1980-talet (Floridi 2002a, s. 128). Informations-
filosofin ses som en innovativ gren inom filosofin sedan slutet av 1980-talet. 
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Bland de begrepp som informationsfilosofin behandlade kan nämnas exempel-
vis ”algorithm, automatic control, computation [...] information, feedback, and 
symbolic representation” (Floridi 2002a, s. 128). Den behandlade discipliner 
som artificiell intelligens och ”information theory” (se Floridi 2002a, s. 128). 

Bakgrunden till att informationsfilosofin bör tillåtas växa fram inom filoso-
fin i denna tid är att tiden är den rätta för den: 

Nowadays the pulling force of innovation is represented by the complex world of 
information and communication phenomena, their corresponding sciences and 
technologies, and the new environments, social life, and existential and cultural issues 
that they have brought about. This is why PI [Philosophy of Information] can present 
itself as an innovative paradigm. (Floridi 2002a, s. 135.) 

Samhällets utveckling är alltså sådan att en informationsfilosofi kan fungera i 
den; information har blivit en såpass viktig del i samhället. Floridi (2002a, s. 
135) betonar vikten av den rätta tidpunkten som ett led i att införa nya tankar 
inom filosofin. Här drar Floridi (2002a, s. 134 f) paralleller till Bynum & 
Moors idé om filosofi som en fågel Fenix; den kan endast leva genom att hela 
tiden återskapas i nya skepnader. 

Frågan som, enligt Floridi, måste besvaras vid införandet av en ny inrikt-
ning är vilket ämne som behandlas av det; inriktningen måste vara en ”philo-
sophy of” någonting (se Floridi 2002a, s. 135 f). Informationsfilosofin kvalifi-
cerar sig genom två angreppssätt: fenomenologiskt och metateoretiskt (se 
Floridi 2002a, s. 136). Följande generella drag tecknas: 

[...] PI, like philosophy of mathematics, is phenomenologically biased. It is primarily 
concerned with the whole domain of first-order phenomena represented by the world of 
information, computation, and the information society, although it addresses its problems 
by starting from the vantage point represented by the methodologies and theories offered 
by ICS [Information and Computational Sciences] and can be seen to incline towards a 
metatheoretical approach, insofar as it is methodologically critical towards its own 
sources. (Floridi 2002a, s. 136-137.) 

Genom dessa undersökningar och klargöranden skapar Floridi en definition av 
den informationsfilosofi han förespråkar: 

(D) philosophy of information (PI) = def. the philosophical field concerned with (a) the 
critical investigation of the conceptual nature and basic principles of information, 
including its dynamics, utilization, and sciences, and (b) the elaboration and application 
of information-theoretic and computational methodologies to philosophical problems. 
(Floridi 2002a, s. 137.) 
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Genom denna korta genomgång av Floridi (2002a) har en bild nu formats av 
fältet informationsfilosofi som Floridi förespråkar.5 Intressant att beakta är att 
det mesta som omnämns i Floridi (2002a) finns inom egna forskningsfält, eller 
som undersökningsobjekt inom vissa fält. Vad som verkar föreslås, då bak-
grunden till informationsfilosofin betraktas, är mer ett samlingsnamn på områ-
den som varit av intresse för filosofin genom åren. 

Definition av information inom informationsfilosofin 
Denna definition kommer att utgå från Floridi (2005). En beskrivning av in-
formationsmodellens villkor kommer att göras, och därefter görs en reflektion 
kring modellens användbarhet. Att säga att denna definition av information 
”ingår” i informationsfilosofin är möjligen att gå händelserna i förväg, då detta 
inte uttrycks explicit i Floridi (2005). Floridi (2004b, s. 561) visar dock på att 
det är denna typ av informationsbegrepp (ett semantiskt informationsbegrepp) 
som han strävar efter. 

Floridi (2005, s. 351) menar att det inte finns någon enhetlig definition av 
semantisk information; detta på grund av att begreppet är svårdefinierat och 
redan har flertalet definitioner. Begreppet ses av Floridi (2005, s. 351) som 
”powerful and elusive”, vilket försvårar för en enhetlig definition. Här är det 
lätt att dra en parallell till biblioteks- och informationsvetenskapen, som inte 
heller (ännu) har något enhetligt informationsbegrepp (vilket kommer att visas 
nedan). 

Floridi ger begreppet information den intuitiva betydelsen som information 
i ett objekt – det är inte ett dokument som sådant som är information, utan det 
som utgör dokumentet (vare sig det rör sig om en bok, en tidskrift, ett TV-
program eller liknande) är information. 

Floridi (2005) tar upp det som omnämns som DOS-information, där DOS 
står för ”declarative”, ”objective” och ”semantic” (se Floridi 2005, s. 352). 
Denna definition har under de senare decennierna fått den allmännare betydel-
sen ”data + meaning” (Floridi 2005, s. 353). Genom att använda sig av 
situationslogik hämtad från bland andra Devlin, från 1991, som metod analy-
serar Floridi (2005) förhållandet mellan DOS-information och det som i Floridi 
(2005) är benämnt ”The Standard Definition of Information” (SDI). Det är 
denna standarddefinition av information som Floridi vänder sig mot. Hans 
revision (RSDI) av denna definition ser ut som följer: 
                                                 
5 Det bör åter nämnas att det just är den definition av informationsfilosofi som Floridi förespråkar som 
biblioteks- och informationsvetenskapen visat intresse för. 
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RSDI) σ is an instance of DOS information if and only if: 
1. σ consists of n data (d), for n ≥ 1; 
2. the data are well-formed (wfd); 
3. the wfd are meaningful (mwfd = δ); 
4. the δ are truthful. 

Från Floridi 2005, s. 366. 

Vad Floridi (2005) lägger till standarddefinitionen är det fjärde villkoret, att 
data måste vara ”truthful”; i övrigt är hans modell identisk med standard-
definitionen. En närmare förklaring av standardmodellen (SDI) jämfört med 
Floridis (2005) revision (RSDI) är dock på sin plats. 

Det första villkoret säger att σ, som symboliserar ”discrete items of in-
formation” (Floridi 2005, s. 353), måste bestå av data vars värde är lika med 
eller överstiger ett.6 Information kan alltså inte existera utan någon form av 
data. Steg två och tre ges inga närmare förklaringar. Intuitivt förstås möjligen 
vad som menas med välformulerad, meningsfull data, men det är ett begrepp 
som, i mitt tycke, kräver närmare definitioner av Floridi. 

Enligt Floridi (2005, s. 359) uppfyller SDI kraven för att information σ ska 
betraktas som DOS-information. Samtidigt stöder SDI fyra neutralitetstyper: 
”typological neutrality”, ”taxonomic neutrality”, ”ontological neutrality” samt 
”genetic neutrality” (Floridi 2005, s. 359). Dessa neutraliteter gör, enligt 
Floridi (2005, s. 359) SDI skalbart, vilket är en fördel då dess flexibilitet ökar. 
Problemet för Floridi (2005, s. 359) är att SDI genom detta också stöder 
”alethic neutrality”, vilket är en neutralitet som säger att information är 
information även om den är osann eller felaktig. 

Floridi (2005, s. 365) menar att om SDI hölls oförändrad går det endast att 
tala om ett kvantitativt, syntaktiskt informationsbegrepp. Floridi (2005, s. 366) 
menar att ett utbyte av falsk DOS-information inte är ett utbyte av information 
utan ett utbyte av ”meaningful and well-formed data, that is semantic content.” 

Det är för att kringgå denna ”alethic neutrality” som Floridi (2005, s. 366) 
presenterar sin RSDI (se ovan). Härigenom ställs ett krav på sanningshalt för 
att meningsfulla, välformulerade data (δ) ska kunna vara information. 
”Truthful” i RSDI definierar Floridi (2005, s. 366) som ”synonymous for 
’true’, to mean ’representing or conveying true contents about the referred 
situation or topic’.” 

                                                 
6 Floridi (1999, s. 108) definierar data som varande av fyra typer: ”primary data”, ”metadata”, 
”operational data” samt ”derivative data”. För närmare definitioner av dessa typer av data hänvisar jag till 
Floridis (1999) bok. 
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Denna definition av information, RSDI, ser jag som användbar inom bibli-
oteks- och informationsvetenskap. Den säger hur information ska vara utfor-
mad för att kallas information, även om termerna ”well-formed” och 
”meaningful” i mitt tycke behöver definieras tydligare. 

Till modellens fördel ska sägas att den, i sin slutliga utformning (RSDI), är 
relativt neutral. Det syns inte att den är utformad från filosofiskt håll. Vad som 
dock syns är de logiska konstruktionerna som formar modellen, men dessa är, i 
mitt tycke, sekundära i sammanhanget. 

Kritik mot informationsfilosofin 
Kritiken mot denna inriktning är relativt begränsad, efter vad jag har kunnat 
finna. Jag ser det som troligt att detta är ett utslag av informationsfilosofins 
relativa ungdom, samt att debatten om denna inriktnings betydelse för biblio-
teks- och informationsvetenskapen är ännu några år yngre; den första artikeln 
jag funnit om informationsfilosofins betydelse inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen är Herold (2001), samt Floridi (2002b), den senare av 
naturliga skäl inte negativ till idéerna. 

Några huvudpunkter kan dock skönjas i kritiken – här finns dels kritik mot 
Floridis (2002b) hävdande att biblioteks- och informationsvetenskapen borde 
ha sin bas i informationsfilosofin, snarare än i socialepistemologin (se 
Cornelius 2004, s. 378; även nedan). Cornelius (2004) utgår främst från 
Floridis (2004b) artikel ”Open Problems in the Philosophy of Information” då 
han diskuterar Floridis betydelse för biblioteks- och informationsvetenskapen, 
samt Floridis definition av information. Definitionen som ges i Floridi (2004b) 
byggs ut till definitionen i Floridi (2005).  

Cornelius (2004) menar att Floridis syn på biblioteks- och informations-
vetenskap måste ändras. Floridi har, enligt Cornelius (2004), ännu inte en till-
räcklig uppfattning om biblioteks- och informationsvetenskapen som fält för att 
kunna göra sig en uppfattning om informationsfilosofin fungerar inom fältet 
eller inte. Cornelius (2004) menar dock att den syn som Floridi i nuläget har 
gör att Floridi kan kalla biblioteks- och informationsvetenskap för tillämpad 
informationsfilosofi. Cornelius (2004, s. 378) menar också att förståelsen för 
fältet biblioteks- och informationsvetenskap från informationsfilosofiskt håll 
bör öka, vilket också bör kunna generera en mer avancerad informations-
filosofi. Vidare hävdar Cornelius (2004, s. 380) att informationsfilosofin måste 
se mångsidigheten inom biblioteks- och informationsvetenskap; synen på 
biblioteks- och informationsvetenskap från informationsfilosofiskt håll är i 
nuläget för ensidig. 
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Herold (2001) ser inget fel med att försöka anamma informationsfilosofin 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen, men varnar för att 
informationsbegreppet inom informationsfilosofin är något för snävt.7

Enligt min mening går det informationsbegrepp som Floridi (2005) pre-
senterar att använda inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 
Informationsbegreppet hos Floridi (2005) ser jag som relativt öppet, med få 
men viktiga begränsande parametrar. Vad jag dock ser i Floridis (2005) 
informationsbegrepp är att fokus läggs på information som någon typ av do-
kument. Härvidlag ser jag en viss likhet mellan Floridis synsätt och Briets 
uppfattning om en antilop som dokument; är antilopen i det fria är det inget 
dokument, men sätts den i ett zoo kan den ses som ett dokument (se Buckland 
1997, s. 806). 

Sammanfattning: Informationsfilosofi 
Informationsfilosofin i sig är, enligt Floridi (2002a), principiellt intresserad av 
informationens konceptuella natur och grundläggande principer. Till de grund-
läggande principerna hör informationens dynamik och användning. Sett till 
dessa förutsättningar låter inte informationsfilosofin som någonting som inte 
skulle kunna finnas inom biblioteks- och informationsvetenskap. När man ser 
till vad informationsfilosofin i grunden vill analysera syns att ett informations-
begrepp inom det fältet, enligt min mening, möjligen inte ens är nödvändigt, 
eftersom informationsbegreppet i sig är det som ska analyseras. 

Däremot finns det andra principer inom informationsfilosofi som inte 
stämmer helt överens med bilden av biblioteks- och informationsvetenskap. 
Floridi (2002a, s. 137) benämner informationsfilosofin som varande explicit 
intresserad av ”the elaboration and application of information-theoretic and 
computational methodologies to philosophical problems”. Detta går, enligt min 
mening, inte ihop med biblioteks- och informationsvetenskap. Floridis (2002a) 
syn baserar sig dels på en beräknande metodologi, dels på hur denna metod 
appliceras på filosofiska problem. Problemet här, blir enligt min mening och 
med stöd i Herold (2001), att Floridis informationsbegrepp blir för snävt. Detta 
stämmer också överens med Cornelius (2004) kritik som säger att 

                                                 
7 Att Herold (2001) uppfattar Floridis informationsbegrepp är en vansklig faktor att ta upp, eftersom 
Herolds artikel är skriven före den av Floridis definitioner av informationsbegreppet jag använder. Jag 
menar dock att det pekar på utformningen av informationsbegreppet inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen kontra informationsfilosofin. I biblioteks- och informationsvetenskapen finns 
det, enligt min tolkning, ett större utrymme för vidare tolkningar av informationsbegreppet. 

 18



informationsfilosofin i sin nuvarande utformning inte ser till mångsidigheten 
hos biblioteks- och informationsvetenskap. 

Grundidén hos informationsfilosofin passar, enligt min mening, in på 
biblioteks- och informationsvetenskapen, i det hänseendet att båda fälten stu-
derar aspekter på information. Detta är dock inte den enda centrala delen i 
biblioteks- och informationsvetenskap, som inbegriper fler saker än studiet av 
information, vilket även påpekas av Cornelius (2004). 

II. Informationsbegrepp inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 

Som redan nämnts har användningen av hermeneutiken gjort att jag kunnat 
finna tre breda ansatser för informationsbegreppet inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.8 Dessa förklaras i korthet nu, och nedan ges varje an-
sats ett större utrymme. 

Den mångfasetterade ansatsen är den ansats inom vilket informations-
begreppet inte har en fast benämning. Information som begrepp är inget 
alltigenom statiskt. 

Den kognitiva ansatsen ser människan som ett autonomt system. 
Människans hjärna är uppbyggd av så kallade kunskapsstrukturer som för-
ändras vid kontakt med ny information. Det en människa vet förändras på 
något sätt då ny information tillförs utifrån. 

Den universella ansatsen är den ansats som går ut på att försöka hitta en 
definition av information, som ska fungera inom vilket sammanhang som helst, 
oberoende av exempelvis vetenskaplig disciplin.  

Min analys av dessa tre ansatser kommer att ske genom att jag presenterar 
teorier om informationsbegreppet som knyter an till dessa tre ovan nämnda 
ansatser. De teorier jag presenterar bör inte ses som uttömmande (som nämnts i 
inledningen, och även berörs nedan, har mycket material sållats bort) utan 
snarare som representativa för respektive ansats. Efter analysen kring kärninne-
hållet i varje ansats kommer jag även att ha ett stycke som behandlar kritiken 
mot varje ansats, för att ge en bild av vad kritiken i huvudsak består i. 

                                                 
8 Det finns många benämningar som skulle kunna användas istället för ”ansats”. Jag har valt att använda 
just ”ansats” därför att det intuitivt känns relativt fritt att använda. Ett annat möjligt alternativ hade varit 
att kalla det ”perspektiv”. 
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Angående urvalet 
Innan den egentliga analysen tar sin början vill jag inleda med ett citat från 
Spang-Hanssen: 

Obviously, it is necessary to choose some factors as essential, if we are to define even 
vaguely a concept of information, and, obviously, the definitions arrived at will vary 
according to which, and how many, factors are chosen as the essential ones. (Spang-
Hanssen 2001, s. 134.) 

Anledningen till att jag vill ta med detta citat innan jag redogör för själva 
analysen är den att Spang-Hanssen (2001) pekar på en mycket viktig sak: Det 
går inte (eller skulle vara mycket svårt) att ge en fullständig beskrivning av in-
formationsbegreppet. Jag gör en sållning av det material jag funnit, omarbetar 
materialet och tar med det som är relevant för att ge en relativt bred bild av 
informationsbegreppet. Med detta vill jag, vilket nämnts ovan, framhålla möj-
ligheten att nå ett annat resultat, speciellt i analysen av informationsbegreppen 
inom biblioteks- och informationsvetenskap (på grund av den stora mängden 
litteratur), genom att använda sig av ett annat material, samt att tolka det mate-
rialet på ett annat sätt. Detta bör poängteras eftersom litteraturmängden kring 
informationsbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskapen är såpass 
stor. 

Med detta i åtanke kan själva analysen av informationsbegreppet ta sin 
början. 

Den mångfasetterade ansatsen 
Som redan nämnts är min definition av en mångfasetterad ansats den att 
informationsbegreppet har flera dimensioner. ”Information” kan bestå av mer 
än en sak, vilket kommer att visas nedan. 

Genom att anta denna ansats, menar jag, visar man på svårigheten att hitta 
en definition av information. Hos dessa forskare verkar det mer sensibelt att 
hålla sig med flera definitioner, som kan appliceras på olika instanser och sam-
verka. 

En fördel med denna typ av ansats är att det inom forskningen finns en 
mängd definitioner att laborera med. Nackdelen är den att det riskerar att bli 
för många definitioner, varvid informationsbegreppet som sådant blir urholkat 
(se Raber 2003, s. 9). 
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Dynamiska och statiska informationsbegrepp 
När ett mångfasetterat informationsbegrepp konstrueras verkar, efter vad jag 
funnit, en grundläggande distinktion mellan de olika aspekterna av information 
vara en uppdelning i dynamiska och statiska informationsbegrepp. Jag finner 
ett exempel på denna typ av uppdelning i Buckland (1991a), som delar in in-
formation i följande aspekter: 

 

Från Buckland 1991a, s. 6.9

Buckland (1991b, s. 351) definierar ”information-as-process” och 
”information-as-knowledge” som länkade till varandra i det hänseendet att 
”information-as-process” är själva akten ”att bli informerad” medan 
”information-as-knowledge” är det individen själv tar in och gör till sin 
kunskap. Här syns enligt min mening två fasetter av begreppet information; 
dels information som ett mentalt fenomen (”information-as-knowledge”), dels 
själva akten att informera någon (”information-as-process”). 

En effekt av ”information-as-knowledge” är det faktum att informationen 
som förmedlas kan vara felaktig. Buckland (1991a) påpekar detta med följande 
exempel: 

The information-as-knowledge actually imparted by A to B might not be the information-
as-knowledge that A had wished to impart, and both may have been different from the 
information-as-knowledge desired by B. (Buckland 1991a, s. 41.) 

                                                 
9 N.B. att aspekten ”Information Processing” inte ingår i denna uppsats fokus. Det är de andra tre 
aspekterna som här är av intresse. 
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Detta står mot Floridis (2005) premiss för information som något ”sann-
färdigt”. Enligt min tolkning är Bucklands (1991a) ”information-as-
knowledge” och ”information-as-process” skilda från Floridis (2005) in-
formationsbegrepp såtillvida att Floridis (2005) informationsbegrepp, i min 
tolkning, förklarar information som någon form av dokument.10

Bucklands (1991a) resonemang kring problemet med ”information-as-
knowledge” visar i mitt tycke på att begreppet information är problematiskt, 
eftersom en sak kan uppfattas på olika sätt av olika människor. Exemplet ovan 
visar dock på distinkta skillnader i Bucklands (1991a) definitioner: I exemplet 
anser jag att ”information-as-process” förekommer, det vill säga någon in-
formeras verkligen om något. Det som däremot fallerar är att denna in-
formation inte kan omsättas i ”information-as-knowledge” eftersom in-
formationen hos någon av de deltagande har visat sig felaktig eller inte an-
vändbar. Sett till detta går det att argumentera för att även ”information-as-
process” fallerar. Bucklands (1991a; se tabellen ovan) definition av 
”information-as-process” är ”becoming informed”. Om då själva akten 
”information-as-process” inte resulterar i att information överförs uppstår även 
frågan om ”information-as-process” i sig självt ägt rum.11

Ett resonemang liknande Bucklands (1991a) förs i Otten (1974), som delar 
upp information i ett statiskt och ett dynamiskt begrepp. Det dynamiska be-
greppet definieras hos Otten som den typ av information som associeras med 
någon form av process: ”We talk of information being generated, produced, or 
lost by certain actions.” (Otten 1974, s. 96.) 

Ottens (1974) statiska informationsbegrepp är ett begrepp som kan mätas, i 
det att informationen betraktas som ett fysiskt objekt. Vad som då inte behövs 
tas hänsyn till är exempelvis tidsfaktorn, som inte spelar någon roll om in-
formationen väljs att förstås på detta sätt (se Otten 1974, s. 97). Denna defini-
tion av information hittas även hos Buckland (1991a) i hans definition 
”information-as-thing”. Definitionen av ”information-as-thing” är att 
”information-as-knowledge” (som inte är något fysiskt existerande) får en fy-
sisk representation i, till exempel, ”as a signal, text, or communication” 
(Buckland 1991a, s. 43). ”Information-as-thing” förhåller sig passivt till om-

                                                 
10 Det viktiga i Floridi (2005) är dock innehållet – dokumentet agerar som informationens behållare. 
11 Detta resonemang riskerar att fastna i en cirkel. Det går exempelvis, enligt min tolkning, att säga att 
deltagarna istället blir informerade om ett missförhållande i informationsöverföringen – då går det också 
att hävda att både ”information-as-process” och ”information-as-knowledge” har uppnåtts, men inte 
angående de saker deltagarna i samtalet tänkt sig. 
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givningen; informationen används av människan, exempelvis genom tolkning 
(Buckland 1991a, s. 44). 

Information är sålunda, enligt Buckland (1991a), inte att betrakta som ett 
enhetligt begrepp, utan snarare som ett begrepp som syftar på olika saker bero-
ende på vilken aspekt av information som åsyftas. 

Sett mot Bucklands (1991a) och Ottens (1974) så ter sig Floridis (2005) in-
formationsbegrepp, enligt min tolkning, som något snävare, eftersom Floridi 
(2005) fokuserar på dokument som information. I det hänseendet menar jag att 
han ligger närmare definitionerna av ”information-as-thing” hos Buckland 
(1991a) samt Ottens (1974) statiska informationsbegrepp än någon av de andra 
definitionerna. Ottens (1974) och Bucklands (1991a) definitioner av in-
formation som ett fysiskt objekt delar, enligt min mening, intuitivt Floridis 
(2005) premisser om information som något välformulerat och sannfärdigt. 

Information som människan i samspel med omvärlden 
Denna definition av information ser, enligt min tolkning, människan som en 
agerande varelse som genom att tänka formar verkligheten, och därigenom in-
formation. Definitionerna som jag valt att granska i anslutning till detta är 
Dervin (1976) och Ruben (1992). 

Dervin (1976) uppfattar information som det som gör att människan skapar 
en länk mellan sig själv och verkligheten, vars slutpunkt, i min tolkning, är att 
människan har reducerat all osäkerhet. Dervin (1976) tecknar upp ett tredelat 
informationsbegrepp bestående av följande delar: 

Information1 – the innate structure or pattern of reality; 
adaptive information; objective information; data. 

Information2 – the structures imputed onto reality by 
people; order created; ideas. 

Information3 – the procedures by which people acquire 
what they didn’t previously know; by which people are 
informed or instructed. 

Från Dervin 1976, s. 326. 

Även Ruben (1992) ställer upp ett tredelat informationsbegrepp med följande 
utseende: 

Informatione – (First-order information): Environmental artifacts 
and representations; environmental data, stimuli, messages, or cues. 
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Informationi – (Second-order information): Internalized, individualized 
appropriations and representations. 

Informations – (Third-order information): Socially constructed, 
negotiated, validated, sanctioned and/or privileged appropriations, 
representations, and artifacts. 

Från Ruben 1992, s. 23. 

Jag ser likheter hos Ruben (1992) och Dervin (1976) i det att de båda tar upp 
och är medvetna om den objektiva informationen (information1 hos Dervin, 
informatione hos Ruben). Denna objektiva information försvinner när in-
formationen tolkas av en människa – informationen blir internaliserad eller 
(som hos Ruben (1992) i informations) ”socialiserad”. Det är också här Dervin 
(1976) och Ruben (1992) skiljer sig åt, i och med att Ruben (1992) explicit ser 
information som ett socialt konstruerat fenomen, medan Dervins (1976) 
informationsbegrepp är mer individcentrerat. 

Både Dervins (1976) och Rubens (1992) modeller förefaller mig vara vik-
tiga för förståelsen av informationsbegreppet i det hänseendet att de ger en dju-
pare förklaring av begreppet information, genom att sätta den objektiva in-
formationen i samband med den subjektiva informationen. 

Vad som enligt mig saknas hos Dervin (1976) och Ruben (1992) är in-
formation som fysiskt objekt. Denna användning av informationsbegreppet 
görs inte explicit i Dervins (1976) och Rubens (1992) informationsbegrepp, 
vilka båda är mer inriktad på interaktionen mellan människor och verkligheten. 
I detta hänseende står de i kontrast till Floridi (2005) som, i min tolkning, 
vilket nämnts, visar på information som nära sammankopplat med dokument 
av någon form. Genom detta resonemang vill jag visa på att både Dervins 
(1976), Rubens (1992) och Floridis (2005) informationsbegrepp har vad 
Capurro i Capurro, Fleissner & Hofkirchner (1999, s. 30) kallar ”blinda 
fläckar”. 

Kontextens betydelse: Domänperspektivet 
Capurro & Hjørland (2003) gör en viktig iakttagelse i sin breda översikt över 
hur information används inom olika discipliner: ”Almost every scientific 
discipline uses the concept of information within its own context and with 
regard to specific phenomena.” (Capurro & Hjørland 2003, s. 356.) Detta för-
svårar, enligt min mening, möjligheterna att definiera någon mer enhetlig teori 
om information; eftersom begreppet används på olika sätt inom olika discipli-
ner blir det svårt att göra någon enhetlig definition. Jag kommer fortsättnings-
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vis att koncentrera mig på Capurro & Hjørlands (2003) analys av informations-
begreppet inom biblioteks- och informationsvetenskap. Precis som det finns 
olika teorier och definitioner av information inom andra forskningsområden, så 
finns det även här en mängd definitioner av vad som är information. Endast ett 
fåtal tas upp i denna uppsats, men värda att nämna i övrigt är Shannons från 
1949 (se Shannon & Weaver 1972) som, trots att definitionen av information 
inte är den som normalt avses inom biblioteks- och informationsvetenskap, 
ändå spridits och använts genom åren. Brookes teori från 1977 har också an-
vänts, men då mer inom den kognitiva ansatsen (se nedan). Andra teoretiska 
ramar som använts kring analysen av information är domänanalys (se nedan), 
socio-kognitivism, hermeneutik och semiotik (se Capurro & Hjørland 2003, s. 
395 ff). 

Capurro & Hjørland föreslår följande förklaring, som jag finner vara an-
vändbar då information ska definieras: ”With regard to the concept of 
information, the implication is that what counts as information – what is 
informative – depends on the question to be answered.” (Capurro & Hjørland 
2003, s. 389.) I denna definition lutar de sig på idén om att ett objekt kan inne-
hålla olika typer av information (se Capurro & Hjørland 2003, s. 387 ff). En 
sten innehåller olika typer av information beroende på om den undersöks av en 
arkeolog eller en geolog (se Capurro & Hjørland 2003, s. 389 f). Denna defini-
tion liknar det domänanalytiska perspektivet, som framför allt Hjørland (se 
Hjørland & Albrechtsen 1995a, 1995b; Hjørland 1997) har varit en före-
språkare för (se nedan). 

Om detta informationsbegrepp ställs mot Floridi (2005) ser jag det som att 
ramarna inte är lika fasta hos Capurro & Hjørland (2003), då de intar en mer 
pragmatisk hållning till vad som kan vara information. 

Den poäng som görs i Capurro & Hjørland (2003) är att information inte 
kan ses som en isolerad företeelse, utan måste ses i relation till andra begrepp, 
som exempelvis dokument och media (se Capurro & Hjørland 2003, s. 396). 
Deras förslag är att ”researchers should be explicit about how they define this 
and other theoretical terms” (Capurro & Hjørland 2003, s. 396). Capurro & 
Hjørland (2003, s. 396) menar att den viktigaste distinktionen vad gäller in-
formation är den mellan information som objekt och information som ett sub-
jektivt begrepp. Detta ger, enligt min tolkning, en grundläggande definition av 
begreppet informations egenskaper, samtidigt som det belyser begreppets 
mångfasetterade natur. 

Det domänanalytiska perspektivet ser olika objekt som informativa, relate-
rat till ”the social division of labor” (Capurro & Hjørland 2003, s. 395). Genom 
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att se information ur denna synvinkel skapas information som ett subjektivt 
begrepp, men inte som ett individualistiskt begrepp, utan vad som ses som in-
formation formas av sociokulturella och vetenskapliga processer (se Capurro & 
Hjørland 2003, s. 395). Hjørland & Albrechtsen (1995a, s. 115) menar att 
”users should be seen as individuals in concrete situations in social 
organisations and domains of knowledge.” Information, i detta tänkande, ”must 
be analysed, described, and represented in information systems according to 
situational, pragmatic and domain-specific principles.” (Hjørland & 
Albrechtsen 1995a, s. 116; kursivering i original.) 

Mot detta ställer de Bucklands (1991a) informationsbegrepp, som de anser 
vara för allomfattande (”all-embrasive”); de anser att information, som 
Buckland (1991a) ser det, är för vagt definierat för att vara användbart inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Här ser jag en skillnad mellan den domänanalytiska uppfattningen och 
Floridis (2005) informationsbegrepp. En sten kan, vilket visats ovan, innehålla 
meningsfull data, vilket Floridis (2005) informationsbegrepp kräver. Däremot 
är det intuitivt svårt att se en sten ute i naturen som välordnad, vilket är den 
andra premissen. Skulle stenen däremot flyttas till exempelvis ett arkeologiskt 
museum och bli klassificerad skulle stenen finnas vara både välordnad, 
meningsfull och sannfärdig (utifrån rådande vetenskapliga rön). Här kan, i mitt 
tycke, en parallell dras till Briets exempel om antilopen i ett zoo som dokument 
(se Buckland 1997, s. 806), vilket, enligt min tolkning, betonar Floridis (2005) 
uppfattning om information som förankrat i någon form av dokument. 

Hjørland & Albrechtsens (1995a, 1995b) syn på information ger ett mycket 
vitt begrepp, i min tolkning. Vad som är information kan vara väldigt olika 
saker, och dessa saker kan, som i exemplet med stenen, ändå betyda olika saker 
beroende på förförståelsen hos den som analyserar objektet ifråga. Enligt min 
tolkning blir en domänanalytisk syn på information ett effektivt sätt att sätta 
gränser på Bucklands (1991a) informationsbegrepp. Härvidlag anser jag att 
Hjørland & Albrechtsen (1995a) lyckas i sitt uppsåt: De skapar ett in-
formationsbegrepp som är relativt allomfattande men som ändå har sina be-
gränsningar i och med att bland annat förkunskapen sätter gränser för hur in-
formationen kan uppfattas och därigenom användas. 
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Informationsbegreppet sett utifrån teorin om det kommunikativa 
handlandet 
Teorin om det kommunikativa handlandet är utarbetad av den tyske sociologen 
Jürgen Habermas, och har använts både av Benoît (2002) och Backlund (2005) 
för att definiera information. 

Både Benoît (2002) och Backlund (2005) fokuserar på Habermas teori om 
livsvärlden. Denna livsvärld är uppbyggd i tre dimensioner: 

[...] the objective world, which represents the facts independent of human thought and 
serves as a common reference point for determining truth; the social world, comprised of 
intersubjective relationships; and the subjective world of private experiences. (Benoît 
2002, s. 458.) 

Benoît (2002) menar att det går att använda teorin om det kommunikativa 
handlandet för två ändamål. För det första genererar det kvantitativa, empiriska 
bevis, vilket passar biblioteks- och informationsvetenskapens traditioner. Den 
andra fördelen, enligt Benoît (2002), är att teorin om det kommunikativa 
handlandet även ger en tolkande filosofi som sätter individens behov och för-
mågor i fokus; ”it is a pragmatic philosophical approach that centers research 
questions on the individual as a self-advocating participant in information 
seeking.” (Benoît 2002, s. 443.) 

Backlund (2005) utgår från kontextens vikt för information och definierar 
sin teori kring informationsbegreppet som länkar till mening i en kontext. 
Genom denna tolkning kan olika typer av artefakter (exempelvis böcker, bilder 
eller filmer), samt verbala yttranden och gester fungera som information (se 
Backlund 2005, s. 124). Detta genom att ge ”a link to a meaning in some given 
sequence of action.” (Backlund 2005, s. 124.) Meningen som informationen 
länkar till kan enbart nås genom någon typ av handlande (exempelvis tolkning 
eller observation) (se Backlund 2005, s. 124). 

I detta informationsbegrepp agerar informationen, i min tolkning, som en 
länk till mening; det krävs en handling för att använda information och utröna 
mening. Jag tolkar Backlunds (2005) text som att informationsbegreppet som 
föreslås ligger nära Bucklands (1991a) ”information-as-process”, som definie-
ras som ”becoming informed” (se ovan). Hos Backlund (2005) är det genom 
handlandet som en individ blir informerad om någonting. Backlunds (2005) 
informationsbegrepp kan, i min tolkning, även ses som att det knyter an till 
Hjørland & Albrechtsens (1995b) domänsyn, vilket syns hos Backlund (2005, 
s. 124), där ”natural objects under specific conditions” kan ses som in-
formation. 

 27



Benoît (2002) presenterar inte något formulerat informationsbegrepp, men 
han refererar till information och hur teorin om det kommunikativa handlandet 
kan reda ut begreppen, detta genom att se användare och system som 
”discourse partners” (Benoît 2002, s. 455.). ”Determination of acceptability” 
(Benoît 2002, s. 455) ligger här på användaren medan ”verification or 
justification” ligger hos både användare och system. Om information skriver 
han följande: 

”Information” might be conceived of, and expressed, less as a transmission question and 
more about how information contributes to thought and the information seeker’s use of 
knowledge. (Benoît 2002, s. 455.) 

Information hos Benoît (2002) ligger, enligt min tolkning, närmare ett 
kognitivt tänkande (se nedan), då information påverkar tänkande och 
användarens ”use of knowledge”. 

Kritik av den mångfasetterade ansatsen 
Kritiken mot mångfasetterade informationsbegrepp är främst koncentrerad till 
oförmågan att hitta ett centralt informationsbegrepp att enas kring (se härvidlag 
Hofkirchner (red.) (1999) samt avsnittet om den universella ansatsen nedan). 
Det mångfasetterade synsättet anses ge en för fragmentarisk bild av in-
formationsbegreppet för att över huvud taget vara giltigt; begreppet blir i sig 
självt urholkat. Exempel på den försiktighet som krävs vid användningen av ett 
begrepp som information ges av Spang-Hanssen (2001, s. 131). 

Raber (2003) pekar på nackdelen med att gräva för djupt i försöken att de-
finiera information. Hans lösning utgår från perspektivet att en/flera defini-
tion(er) av information inte behövs, utan att information ska vara ett fenomen 
värt att studera, men kanske inte värt att definiera (se Raber 2003, s. 9). Ande-
meningen i Rabers (2003) synsätt ser jag som en kritik mot den debatt kring 
informationsbegreppet som pågår, oberoende av om det är en mångfasetterad, 
kognitiv eller universell ansats – Rabers (2003) tes går ut på att det finns vikti-
gare saker att göra inom biblioteks- och informationsvetenskap. Jag tolkar det 
som att det är appliceringen av information som är det viktiga i Rabers (2003) 
tänkande, inte vad information de facto är. Raber (2003, s. 9) framhåller nöd-
vändigheten av pluralism inom disciplinen. Raber (2003, s. 9) menar att biblio-
teks- och informationsvetenskapen måste lära sig att leva med mångtydigheten 
hos begreppet information. Därmed menar Raber (2003, s. 9) inte att det bör 
hindra forskare från att försöka definiera vad information är, och hur in-
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formationen beter sig, gör och betyder. Detta förefaller mig vara en mycket 
attraktiv väg ut från alla de definitioner av information som finns inom biblio-
teks- och informationsvetenskapen. Genom att fokusera på applicering av in-
formation anser jag att det går att lära sig mycket om informationsbegreppet 
som sådant samtidigt som det används. Capurro & Hjørland (2003, s. 396) 
menar att forskarna bör vara tydliga med hur de använder begreppet in-
formation. Genom att det finns såpass många informationsbegrepp anser de att 
frågan som bör ställas är vilken skillnad det gör i forskningen vilket 
informationsbegrepp som används (se Capurro & Hjørland 2003, s. 396). En-
ligt min tolkning ses återigen att fokus sätts på appliceringen av information, 
snarare än på definitionen som sådan. Därigenom skapas, enligt min mening, 
ett informationsbegrepp som verkligen används. Enligt min mening borde en 
utökad användning av information leda till en större kunskap om vilka gränser 
och användningsområden som finns för begreppet i sig. 

Specifik kritik framförs mot Bucklands (1991b) uppfattning om objekt som 
information. Yerkey (1991) menar att information endast skapas genom kom-
munikation. Yerkey (1991, s. 758) menar att information är beroende av 
människan, och ”information-as-thing” gör att detta beroende bryts. Bucklands 
(1991c) svar är att denna typ av användning av information är ovanlig, vilket 
han ville visa på. Enligt Buckland (1991c) tänker många på exempelvis böcker 
som information snarare än att se dem som informativa. 

Sammanfattning: Den mångfasetterade ansatsen 
Grundläggande för denna ansats kring teorier om informationsbegreppet är att 
det finns mer än ett sätt att uppfatta begreppet information. Vare sig man be-
nämner det ”information-as-thing” (Bucklands 1991a), information1 (Dervin 
1976), informatione (Ruben 1992) eller definieras genom teorier som det kom-
munikativa handlandet (Backlund 2005), så syns det att information definieras 
i flera aspekter. Buckland (1991a), Dervin (1976) och Ruben (1992) delar alla 
upp sina informationsbegrepp i flera aspekter. Min tolkning är att de menar att 
det finns för många aspekter i begreppet information för att ett enhetligt be-
grepp ska vara möjligt. Av de källor jag förhållit mig till verkar detta vara det 
grundläggande argumentet, implicit eller explicit. Backlunds (2005) och 
Hjørland & Albrechtsens (1995a, 1995b) informationsbegrepp blir mång-
fasetterade, enligt min tolkning, eftersom de förhåller sig till en kontext och, i 
Backlunds (2005) fall, även på någon form av handlande. 

Några grundläggande drag hos informationsbegreppet går dock igen i 
källorna jag förhållit mig till. Information kan ses som ett fysiskt objekt, som 
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en process av något slag samt relaterat till den mänskliga kunskapen. Enligt 
min tolkning sker uppdelningen mellan dessa typer av information för att sär-
skilja de inneboende dragen hos ”informationsbäraren”. En bok och in-
formation som kommuniceras och omvandlas till kunskap kan båda ses som 
information, men de har olika kvaliteter som kvalificerar dem som information. 

Fördelen med denna typ av förhållningssätt gentemot informations-
begreppet är att det ger en möjlighet att arbeta med ett dynamiskt begrepp sna-
rare än ett redan fastslaget begrepp att förhålla sig till. Problemet med en 
mångfasetterad ansats är att den, just genom att den tillåter mer än en definition 
av begreppet information, riskerar att skapa en ”tandlöshet”; det vill säga att 
informationsbegreppet blir så fragmentariskt att det inte finns någon kraft kvar 
i det (se Raber 2003). 

Det finns flera lösningar på detta dilemma. En av dem är domänanalysen, 
som föreslår att det är domänen inom vilken begreppet information används 
som ska avgöra vilket värde informationen har i sig (se exempelvis Hjørland 
1997). Den domänanalytiska metodens mål är att se information i en social 
kontext, snarare än som något som händer inom den enskilda människan. 

En annan lösning som presenterats här är teorin om det kommunikativa 
handlandet. Genom användning av denna teori ses olika typer av artefakter 
som information genom att de ger en länk till mening. Backlund (2005) menar 
att nå mening genom användandet av information krävs någon form av 
handling, vilket gör att Backlunds (2005) definition av information får ett 
processperspektiv. 

Alternativt går det att, som Raber (2003) och Capurro & Hjørland (2003) 
föreslår, sluta försöka definiera informationsbegreppet. Rabers (2003) förslag 
är att se fenomen av information som varande av intresse för forskningen sna-
rare än att skapa någon djupare definition. Capurro & Hjørland (2003, s. 396; 
även ovan) ser det som forskarens val hur denna väljer att definiera in-
formation. 

Den kognitiva ansatsen 
Denna ansats utgår från individen – fokus ligger på en enskild människas 
”kunskapsstruktur” (”knowledge structure”, se Ingwersen 1992, s. 17). Detta 
ser Ingwersen (1992) högst dynamiskt, eftersom informationsbegreppet då ut-
går från individen samt dennes tankevärld. 
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Utvecklingen av den kognitiva synen 
Det kan vara på sin plats att i korthet nämna ansatsens utveckling. Här visas 
kort hur utvecklingen har sett ut gällande den kognitiva ansatsen, vilken leder 
fram till den större diskussionen nedan. 

T.D. Wilson (1984) menar att ”the essence of the cognitive approach is the 
idea of human perception, cognition and structures of knowledge.” (T.D. 
Wilson 1984, s. 197.) Det centrala inom den kognitiva ansatsen ses av T.D. 
Wilson (1984) främst som det som tillhör mening. Det är genom att skapa 
mening som vi kan tillägna oss information. 

Ingwersen (1984) utvecklar tanken om kunskapsstrukturer. Han menar att 
den kognitiva ansatsen bygger på antagandet om att informationsprocessen 
medieras av en världsmodell (”world model”) som i sin tur består av kunskaps-
strukturer (”knowledge structures”) hos individen. Ingwersen har genom åren 
fortsatt att utveckla tankar kring en kognitiv ansats. Ingwersen (1992) samman-
fattar fyra karaktäristiska drag hos den kognitiva ansatsen: 

1. it treats computers and alike processing devices as if they are humans, whereby the 

limitations of the former in relation to information processing and cognition are 

estimated; 

2. it is an individual view in that it regards each processing device as independent, 

consisting of its own ’system of categories and concepts’ – i.e. his/its model of 

him/itself and his/its world. 

3. at the actual event of information processing this activity is mediated by the actual 

state of knowledge of the device, i.e. his/its actual knowledge structures, expectations, 

goals etc. 

4. the ’system of categories and concepts’, the world model, is generated and determined 

by individual cognition in a social context. 

Från Ingwersen 1992, s. 17. 

Definition av information i den kognitiva ansatsen 
Jag kommer främst att redogöra för två definitioner av information: dels 
Brookes (1981), dels Ingwersen (1992), där Ingwersens definition ses som en 
vidareutveckling av Brookes. Dessa båda teorier har sina utgångspunkter i ek-
vationer. 

Brookes utvecklade sin ekvation mellan 1975 och 1980 (se Belkin 1990, s. 
12). 1981 hade Brookes gett ekvationen följande utseende: ΔI  K(S+ΔS) – 
K(S), vilken säger att informationen ΔI är det som modifierar kunskaps-
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strukturen K(S) till K(S+ΔS) (se Brookes 1981, s. 4). Poängen är att den men-
tala kunskapsstruktur en människa har, K(S), ändras när informationen ΔI till-
förs kunskapsstrukturen. Den nya kunskapsstrukturen får i sin tur utseendet 
K(S+ΔS).12

Ingwersens (1992) ekvation bygger, precis som Brookes, på att tillförsel av 
information förändrar en existerande kunskapsstruktur. Enligt min mening 
lyser det kognitiva tänkandet igenom här – det faktum att information ändrar 
mottagaren på ett så fundamentalt sätt genererar i mitt tycke en syn på 
information som något som ”påverkar” hjärnan. 

Ingwersens (1992) ekvation ser ut som följer: pI  δI + K(S)  K(S + δS) 
 pI’. Ingwersens (1992) ekvation innehåller två tillägg jämfört med Brookes 

(1981). Ingwersen (1992) gör den distinktionen att den information som ges 
(pI) kanske inte är den som uppfattas – han delar upp informationen i potentiell 
information (pI) och den information som uppfattas (δI). Den andra skillnaden 
är tillägget pI’, vilket säger att mottagaren, som fått sin kunskapsstruktur 
ändrad av information, nu kan ge ny potentiell information (pI’) till andra. 
Detta stämmer överens med Belkins (1990, s. 12) argument om att den 
kognitiva synen inom biblioteks- och informationsvetenskap som oftast grun-
dar sig i ett mänskligt kommunikationssystem, där människors samspel med 
varandra och med information inom systemet är det som ligger till grund för 
resultaten. 

Enligt min mening syns det att Ingwersens (1992) ekvation är en 
utbyggnad av Brookes ekvation som den såg ut 1980. Ingwersen (1992) tar 
större hänsyn till individens kontext; detta genom att dela upp informationen i 
potentiell och faktiskt uppfattad information. Intressant enligt min mening är 
också den att personen som fått en ändrad kunskapsstruktur kan sprida ny 
potentiell information. Detta tar, i mitt tycke, bort en del av den 
individcentrering som den kognitiva ansatsen sägs ha (se Hjørland 1997, s. 
109), i och med att det sätter individen i ett socialt sammanhang. Det går dock 
inte att komma ifrån att både Brookes (1981) och Ingwersen (1992) är 
fokuserade på individen och individens kunskapsstrukturer. 

                                                 
12 Brookes definition har sett ut på olika sätt. Belkin (1990, s. 12) visar på Brookes ekvation från 1980, 
där den hade följande utseende: K [S] + ΔI = K[S + ΔS]. Denna ekvation är i mitt tycke något tydligare 
än Brookes (1981), och till yttermera visso syns här även likheterna med Ingwersens (1992) ekvation 
tydligare. Anledningen till att Brookes definition från 1980 refereras via Belkin (1990) är att Brookes 
artikel inte stått att finna; Belkin (1990) ser jag som en tillräckligt säker källa för att kunna använda i 
detta hänseende. 
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Ett resonemang som jag uppfattar som liknande den kognitiva ansatsens 
förs av Luhmann (1995), som ser information som ”an event that actualizes the 
use of structures.” (Luhmann 1995, s. 67.)13 Här ses information som in-
formation den första gången någon kommer i kontakt med den. Vid kontakten 
med information förändras de interna strukturerna, så att nästa gång samma 
information ges är det inte längre fråga om information, eftersom strukturen 
inte ändras. Informationen har, då någon möter den första gången, lämnat efter 
sig en ”strukturell effekt” som inte ändras om samma person möter samma 
information igen. Luhmann (1995, s. 67) uttrycker det på följande vis: ”The 
information is not lost, although it disappears as an event.” Fokusen ligger 
sålunda, om jag har tolkat Luhmann (1995) rätt, på själva händelsen som vikti-
gast för avgörandet om något är information eller inte. 

Relationerna mellan dessa kognitiva ansatser och informationsbegreppet 
inom informationsfilosofin är, enligt min mening, relativt svaga. Här syns, en-
ligt min tolkning, tydligt att Floridi (2005) fokuserar på en aspekt av in-
formation, en fysisk dokumentform, medan Brookes (1981) och Ingwersen 
(1992) fokuserar på information som ett mentalt fenomen. 

Däremot liknar den kognitiva ansatsen Floridis (2002a; se ovan) generella 
definition av informationsfilosofin, i det att den kognitiva ansatsen ser både till 
användningen av och till principerna för information. Användningen av in-
formation visas i Brookes (1981) och Ingwersen (1992) med att information 
ändrar en kunskapsstruktur; i Ingwersen (1992) kan information explicit ”åter-
användas” för att ändra ytterligare en kunskapsstruktur. Hos Luhmann (1995) 
ses principen för information som en händelse, vilken lämnar en struktur hos 
mottagaren. 

Kritik mot den kognitiva ansatsen 
Kritiken mot denna ansats riktas främst mot den kognitiva ansatsens individ-
centrering. Hjørland (1997, s. 109) menar att individen är isolerad i den kogni-
tiva ansatsen; fokus ligger på den enskilda användaren. Jag menar att detta inte 
stämmer fullt ut – Ingwersens (1992) ekvation förutsätter en interaktion mellan 
individer i ett större system, då information sprids från en individ till en annan. 

                                                 
13 Luhmann, i egenskap av sociolog, har andra utgångspunkter och förklarings- och förhållningssätt 
jämfört med Brookes (1981) och Ingwersen (1992). Hans åsikter bör därför inte ses som tillhörande den 
kognitiva ansatsen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Istället bör han ses som en teoretiker vars 
tankar jag har tolkat in i kontexten av den kognitiva ansatsen. 
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Den kognitiva ansatsen ges små möjligheter att bli allenarådande, både 
inom sig själv (som egen vetenskaplig gren) och inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, i och med att en vetenskap inte ensam kan förstå den 
mänskliga naturen (se Newell 1983, s. 109). 

Brier (1999) ser den kognitiva ansatsen som för mekanisk, och kritiserar 
även ansatsen för dess ”lacking ability to integrate our present knowledge of 
the behavior of living systems and culture and their creation of signification in 
language games” (Brier 1999, s. 95). 

Backlunds (2005) kritik pekar mer på Brookes (1981) och Ingwersens 
(1992) teorier som varande positivistiska. Backlund (2005, s. 125) gör en 
koppling mellan Brookes teori och ett positivistiskt ideal, samt en vilja att 
framstå som en naturvetenskap (”hard science”). Backlund (2005) ser Brookes 
(1981) utformade ekvation som ett ”barn av sin tid”, medan Ingwersens (1992) 
modell ses som för statisk. 

Sammanfattning: Den kognitiva ansatsen 
För analys av individers kunskapsstrukturer, vilket Brookes (1981) och 
Ingwersens (1992) främst använts till, fungerar ekvationerna som de ställt upp 
förhållandevis bra. De två ekvationerna tar hänsyn till hur information 
påverkar en existerande kunskapsstruktur och hur förändringarna i denna 
struktur ter sig. Påverkan hos individen och hennes omgivning noteras, främst i 
Ingwersen (1992). 

Risken med en kognitiv ansats som den definieras av Brookes (1981) och 
Ingwersen (1992) är enligt min mening att den blir för systematisk. Deras ek-
vationer bygger på en a priori fastställd struktur som beskriver det sätt på vilket 
information behandlas av en människa. Jag har svårt att de denna kognitiva syn 
som varande universellt applicerbar. Vad som är svårt att frångå vid analysen 
av dessa ekvationer är att människor till och från agerar ologiskt, varvid 
Brookes (1981) och Ingwersens (1992) ekvationer riskerar att falla. 

Luhmann (1995) ser information som varande information endast första 
gången en människa kommer i kontakt med den – andra gången någon möter 
samma information finns endast meningen kvar, men det är inte längre fråga 
om information, då de interna strukturerna redan ändrats och inkorporerat in-
formationen en gång. Luhmanns (1995) resonemang bygger på tid och kontext, 
med fokus på själva händelsen att se ny information. 

Problemet för dessa teorier inom den kognitiva ansatsen är deras centrering 
på individen. Liten hänsyn tas till den sociala omgivningen. Ingwersen (1992) 
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visar på hur information kan föras över mellan människor, men resonemanget 
stannar ändå på individnivå. 

Som redan nämnts passar den kognitiva ansatsens informationsbegrepp 
inte ihop med informationsfilosofins, i det att den kognitiva ansatsen är 
inriktad på information som mentalt fenomen, medan Floridi (2005) ser 
information som dokumentbaserat. Däremot passar den kognitiva ansatsen 
bättre in med den informationsfilosofiska teorin, i det att användningen av och 
principerna för information tydligt kommer fram (se ovan). 

Den universella ansatsen 
Målet för förespråkarna för denna ansats är att hitta en enda, gemensam defini-
tion av information. Målet för denna typ av definition, utifrån det material jag 
granskat, visar på en vilja att skapa ett enhetligt informationsbegrepp som är 
oberoende av vetenskaplig disciplin. 

Fördelen med denna typ av ansats skulle, i mitt tycke, vara ett slut på de-
batten kring begreppet informations natur; beslutet är taget att definiera in-
formation på ett visst sätt, och detta ska följas av forskarna. 

Nackdelen med en universell teori om information är relativt lätt att se: Det 
blir en fråga om vems verklighet som i slutändan ska anses vara den rätta, 
alltså vems definition av information som tillåts bli den rätta, och som alla kan 
acceptera. 

Krav på en universell definition av information 
Hofkirchners (red.) (1999) bok The Quest for a Unified Theory of Information 
ger många exempel på vad ett universellt informationsbegrepp ska innehålla 
och hur det ska utformas. Haefner (1999) nämner i förordet några av de attribut 
som ett universellt informationsbegrepp måste innehålla. Där går det bland 
annat att utläsa: 

• Information måste kunna hanteras kvantitativt likväl som kvalitativt; 

• experiment bör göras som mäter information å ena sidan, samtidigt som det 
tillåter en universell teori om informationsbegreppet; 

• en universell teori måste tillåta att strukturförändringar ses som en kon-
sekvens av information inom strukturer (se nedan); 

• ett universellt informationsbegrepp måste förstås av alla discipliner. 
Från Haefner 1999, s. xv ff. 
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Detta är några av de punkter som Haefner (1999) tar upp; de är i mitt tycke de 
viktigaste när diskussionen gäller om ett universellt informationsbegrepp är 
möjligt eller inte. 

Svårigheten att skapa ett universellt informationsbegrepp syns väl i föl-
jande citat från Flückiger (1999, s. 101): ”It is clear that a unified information 
theory has to be able to contain all the statements of existing information 
theories.” 

Med dessa synpunkter och argument i åtanke kan analysen av några av för-
slagen till ett universellt informationsbegrepp börja. 
 

Relationsmodeller 
En viktig struktur, som blottlades under inläsningen av detta område, var att 
flera av de modeller som föreslår ett universellt informationsbegrepp pekade på 
vikten av relationer för att skapa den helhet som behövs för ett universellt in-
formationsbegrepp. Relationsmodeller förespråkas i Losee (1997), Min (1999), 
Flückiger (1999) och Brier (1999). Genom att på skilda vis argumentera för 
sina informationsbegrepp visar de också på att relationer är viktiga för 
sammanhanget. 

Losee (1997) menar att ett informationsbegrepp klart ska definiera själva 
fenomenet information. Samtidigt som likheterna mellan närliggande begrepp 
(t.ex. mening och kunskap) synliggörs, så ska även skillnaderna mellan be-
greppen synas (se Losee 1997, s. 256). Losee (1997) ser information ur ett 
processperspektiv, bestående av delarna ”input”, ”process” och ”output”.  I 
Losees (1997) modell har ”input” och ”process” i sig inget informationsvärde. 
Informationen ligger i ”output”, som utgör information om både ”input” och 
”process” (se Losee 1997, s. 259). 

Flückiger (1999) föreslår ett informationsbegrepp som bygger på att objekt 
(”things”) betraktas som informationsbärare (”information carriers”), och rela-
tionerna mellan dem betraktas som informationselement (”information 
elements”). Ett objekt är relaterad till ett annat objekt (eller andra objekt) och 
skapar därmed en sammanhängande struktur, som Flückiger (1999, s. 105) 
kallar informationsstruktur (”information structure”). I min tolkning är det rela-
tionerna som skapas mellan objekt som skapar ramverket för ett universellt 
informationsbegrepp. Flückiger (1999) drar slutsatsen att information bör ses 
som ett mentalt fenomen, vilket jag tolkar som att relationerna som skapas 
mellan objekt skapas som en mental bild hos en människa. 
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Flückiger (1999) menar även att falsk information måste räknas, och ses 
som ”an accidental feature of information” (se Flückiger 1999, s. 108-109). 

Jag ser Flückigers (1999) informationsbegrepp som, till ytan, skilt från 
Floridi (2005), däremot är det inte helt olikt. Flückigers (1999) fokus på in-
formation som mentalt fenomen verkar ändå förutsätta att en person bygger 
upp en informationsstruktur i anknytning till objekt, vilka skapar relationer 
mellan varandra. Om denna tolkning är riktigt gjord återkommer Floridis 
(2005) tanke om dokument som information; i Flückigers (1999) terminologi 
skulle dokumenten kunna kallas för ”information carriers” som hjälper till att 
bygga upp en större helhet. Den enda punkt där Flückiger (1999) och Floridi 
(2005) klart skiljer sig åt, enligt min tolkning, är Flückigers (1999) acceptans 
av falsk information som information, vilket Floridi (2005) motsätter sig (se 
ovan). 

Min (1999) ser relationerna som bestående av en treenighet mellan syntak-
tisk, pragmatisk och semantisk information. När dessa sätts samman till ett allt 
genererar det förståelig information ”comprehensive information” (se Min 
1999, s. 155 f). Min (1999) beskriver de tre informationstyperna som följande: 

The sentence formed by phonetic symbols contains three kinds of information – syntactic 
information which is formed by symbols arranged in a certain sequence, pragmatic 
information which eliminates some uncertainty of the behavior of the recipient in 
pursuing specific or abstract goals (values), and semantic information which eliminates 
some uncertainty if the knowledge structure of recipients. It is, therefore, comprehensive 
information. (Min 1999, s. 158.) 

Jag ser Mins (1999) definition som ett lingvistiskt inriktat informations-
begrepp, genom fokusen på syntax, pragmatik och semantik i samspel. Detta 
kan kontrasteras mot Floridi (2005) som enbart talar om den semantiska delen 
av information. Mins (1999) får, i min mening, vissa kognitiva förtecken, i och 
med att det är kunskapsstrukturen hos mottagaren som ändras vid kontakt med 
information. 

Brier (1999) ser information som ett samspel mellan cybernetik, semiotik 
(hos Brier (1999) definierad genom Peirce) och Wittgensteins språkspel, där de 
två förstnämnda integreras med hjälp av språkspelen. Genom detta kan in-
formation analyseras på ett bättre sätt (se Brier 1999, s. 95 f). Cybernetiken 
har, enligt Brier (1999, s. 95), lämnat bakom sig den objektivistiska synen på 
information, men har inte utvecklat ett koncept om tecken. Det är här som 
semiotiken kan integreras med cybernetiken (se Brier 1999, s. 95 f). 
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Fuchs (2002) ser relationen mellan det allmänna och det specifika som 
nyckeln för ett universellt informationsbegrepp. Enligt denna definition identi-
fieras generella aspekter av information; dessa aspekter gäller för alla system. 
Därefter definieras information inom olika system – denna typ av information 
gäller som specifik för sin kontext (ett exempel på en kontext är ett vetenskap-
ligt fält) (se Fuchs 2002, s. 225). Fuchs (2002) definition framhäver, enligt min 
mening, relationen mellan det specifika och det generella. När dessa är i sam-
spel kan ett generellt (universellt) informationsbegrepp formas, samtidigt som 
spelrum ges åt formandet av ett specifikt informationsbegrepp som är beroende 
av den kringliggande kontexten.  

Enligt min mening framkommer här en mer komplex bild av den univer-
sella ansatsen. Istället för att ge en slutgiltig definition av information försöker 
man istället se delar och helheter, där delarna kan sättas ihop till en helhet som 
i sin tur formar det universella informationsbegreppet. Därmed borde, enligt 
min mening, teorierna närmare granskas och smältas samman med varandra. 
Exempelvis är Flückigers (1999) teori om informationsbärare, informations-
element och informationsstruktur enligt min mening direkt överförbara till 
Mins (1999) teorier om syntax, pragmatik och semantik – båda behandlar delar 
som sätts samman till en helhet, som blir en högre nivå av information jämfört 
med delarna. Brier (1999) skiljer sig enligt min mening från dessa två, då han 
använder teorier i relation till varandra som en grund för ett universellt 
informationsbegrepp. Dock betonas, i Brier (1999), relationerna mellan dessa 
teorier som en viktig del i formandet av ett universellt informationsbegrepp, så 
betydelsen av relationer finns även hos Brier (1999), om än på ett annat plan. 

Jämfört med dessa relationsmodeller ställer jag nu Floridis (2005) 
informationsbegrepp. Jag gör den tolkningen att Floridis (2005) informations-
begrepp inte är uppbyggt kring relationer. Floridis (2005) definition grundar 
sig på premisser för skapandet av ett semantiskt informationsbegrepp; Floridis 
(2005) utgångspunkt är alltså för det första inte att skapa ett universellt in-
formationsbegrepp. För det andra menar jag att de universella definitioner jag 
granskat ovan bygger upp delar av information till en helhet, som också består 
av information, fast i en annan skala. 

Floridi (2005) har relationen välformad data och meningsfull data, vilket 
skapar information. I detta hänseende anser jag att Floridis (2005) 
informationsbegrepp liknar Losees (1997), där slutresultatet (hos Floridi se-
mantisk information, hos Losee ”output”) kan sägas ge information om 
beståndsdelarna.  
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Information som uttryckta tankar 
Denna definition görs av Gelepithis (1999). I original lyder definitionen av 
information: ”Expressed thought or set of thoughts.” (Gelepithis 1999, s. 71.) 
Definitionen är, enligt min mening, vid, om den tolkas. I anknytning till de 
definitioner som tagits upp i denna uppsats kan Gelepithis (1999) definition 
tolkas som innefattande Bucklands (1991a; se ovan) ”information-as-thing”, 
”information-as-knowledge” och ”information-as-process”, samt Ingwersens 
(1992) tankar om kunskapsstrukturer. I detta fall blir kunskapsstrukturen/erna i 
min tolkning ett ”set of thoughts”. Bucklands (1991a) ”information-as-thing” 
kan tolkas som ”expressed thought” genom att tankar uttrycks, exempelvis i en 
bok. ”Information-as-knowledge” blir enligt denna tolkning även det ett ”set of 
thoughts”, medan ”information-as-process” kan ses som tillhörande kategorin 
”expressed thought”. 

Sett mot Floridis (2005) informationsbegrepp finns det en viss skillnad, 
jämfört med Gelepithis (1999). Den senares informationsbegrepp är mer all-
mänt uttryckt jämfört med Floridis (2005), men det är svårt att se att Gelepithis 
(1999) skulle utgå från ett informationsbegrepp som byggt på ostrukturerade 
sanningar eller osanningar. Intuitivt ser jag Gelepithis (1999) definition som i 
första hand ett mentalt informationsbegrepp, men som kan tolkas att innefatta 
vissa fysiska manifestationer. Floridi (2005) är, enligt min tolkning, som redan 
nämnts, mer inriktad på information som någon form av dokument.  

Kritik mot den universella ansatsen 
Problemet med denna typ av ansats, vilket nämnts ovan, är att det riskerar att 
bli en fråga om vems verklighet som tillåts bli den rätta, alltså vilket 
informationsbegrepp man till sist accepterar som den universella. Capurro på-
pekar i Capurro, Fleissner & Hofkirchner (1999, s. 30) att ett enhetligt 
informationsbegrepp kan förekomma, men det kommer att ha ”blinda fläckar”; 
sålunda kommer det i alla händelser inte att vara absolut heltäckande. Är det, 
med detta i åtanke, möjligt, eller ens önskvärt, att enas kring en enda universell 
definition av information? 

Jag vill här återknyta till Raber (2003) som menar att det är appliceringen 
av information som är det intressanta, snarare än att formellt definiera be-
greppet. Problemet med ett universellt informationsbegrepp är, enligt min 
mening, att ett informationsbegrepp som fungerar i alla sammanhang riskerar 
att bli för allmänt och intetsägande för att kunna användas till något. Ett 
snävare informationsbegrepp kommer nästan oundvikligen att innehålla 
”blinda fläckar” av något slag. 
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Sammanfattning: Den universella ansatsen 
Splittringen och fragmentiseringen av informationsbegreppet gör att ett 
universellt informationsbegrepp är en lockande tanke. Däremot är detta svårare 
att genomföra i verkligheten, i och med att informationsbegreppet måste inne-
hålla så mycket; Flückiger (1999, s. 101; även ovan) menar exempelvis att ett 
universellt informationsbegrepp måste innehålla alla tidigare informations-
begrepp. 

Dock syns, i mitt tycke, vissa gemensamma nämnare när man talar om ett 
universellt informationsbegrepp. Som synes ovan är relationstänkandet en vik-
tig del i de förslag till universella informationsbegrepp som jag har granskat. 
Detta tänkande går igen hos Brier (1999) i samspelet mellan tre teorier 
(semiotik, cybernetik och språkspel), hos Flückiger (1999) i relationen mellan 
objekt och en större helhet, samt hos Min (1999) i relationen mellan syntax, 
pragmatik och semantik, för att ta tre exempel. Detta visar, enligt min mening, 
på att det möjligen kan finnas en startpunkt för utbyggandet av ett universellt 
informationsbegrepp. 

Ett enhetligt informationsbegrepp bör, efter vad jag har funnit, vara mycket 
inkluderande men samtidigt sätta gränser mot närliggande begrepp (se Losee 
1997). De förklaringar jag funnit som förefaller vara de bäst lämpade start-
punkterna är, enligt min mening, Flückiger (1999) och Fuchs (2002). Dessa 
förklaringar är breda, men samtidigt avgränsade och relativt klart uttryckta. 
Fuchs (2002) definition ligger, enligt min åsikt, närmare en mångfasetterad 
ansats i det att information inte är något alltigenom statiskt, utan det specifika 
informationsbegreppet ändrar sig beroende på system. Det övergripande syftet 
med Fuchs (2002) artikel är dock att undersöka grunden för ett universellt 
informationsbegrepp. 

Svårigheten för ett enhetligt informationsbegrepp, enligt min mening, är att 
inte fastna i samma fälla som vissa menar är fallet med den mångfasetterade 
ansatsen, det vill säga en situation där informationsbegreppet är så vagt att det 
inte längre är användbart. 

En jämförelse mellan de informationsbegrepp som framkommit som an-
satser för ett universellt informationsbegrepp och Floridis (2005) informations-
begrepp är egentligen svår att göra. Floridi (2005) utgår inte från att konstruera 
ett universellt informationsbegrepp, utan gör en definition av semantisk in-
formation. Däremot har vissa likheter med de enskilda universella 
informationsbegreppen framkommit genom mina tolkningar, vilket syns ovan. 
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III. Slutdiskussion 
Efter denna analys av dels informationsfilosofin och dess informationsbegrepp 
(båda definierade av Floridi (2002a, 2005)), dels informationsbegreppet såsom 
det används inom biblioteks- och informationsvetenskapen, är det dags för 
summering. Genom denna analys, med fokus på de respektive fältens 
informationsbegrepp, anser jag att det går att göra en första bedömning av om 
informationsfilosofin kan fungera inom ramen för biblioteks- och informations-
vetenskap.  

Informationsfilosofins ämnesområde finner jag vara av intresse för biblio-
teks- och informationsvetenskapen; fokus läggs, som Floridi (2002a) pekar på, 
på användningen av information och definitioner av begreppet. Begreppet in-
formation intar en central roll i denna filosofiska inriktning. Att informations-
filosofin kan vara av intresse för biblioteks- och informationsvetenskapen 
framhålls även av Herold (2001) och Cornelius (2004). Båda gör dock vissa 
reservationer. Herold (2001) vänder sig mot Floridis informationsbegrepp som 
för snävt, medan Cornelius (2004) menar att Floridi bör vidga sin syn på 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Cornelius (2004) kritik är viktigt, 
enligt min mening, eftersom Cornelius (2004) pekar på Floridis syn på 
biblioteks- och informationsvetenskapen som baserad i dokument, vilket stöder 
min uppfattning av Floridis informationsbegrepp. 

Det informationsbegrepp som har formulerats av Floridi (2005) gäller för 
semantisk information. Det är ett begrepp vars utformning jag finner ligger i 
linje med informationsfilosofin. Information hos Floridi (2005) definieras som 
”välformad, meningsfull, sannfärdig data”. Den fokus som läggs på in-
formation som vara innehållet i data ger vid handen ett begrepp som, enligt 
min tolkning, är nära knutet med någon typ av dokument. 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns ett flertal definitioner av 
information. Jag har inte redogjort för alla definitioner, utan gjort ett urval, 
som sedan har fogats in i en mångfasetterad ansats, en kognitiv ansats samt en 
universell ansats. 

I den mångfasetterade ansatsen fanns några gemensamma nämnare för 
informationsbegreppen. Informationsbegreppet delas ofta upp i en do-
kumentaspekt (se Buckland 1991a, Otten 1974) samt en processaspekt (se 
Buckland 1991a, Otten 1974). De aspekter av information som fokuserar på 
information som någon typ av dokument fann jag vara de som stämde bäst 
överens med det informationsbegrepp som Floridi (2005) presenterade. I en-
lighet med min hypotes torde detta tyda på att Floridis (2005) informations-
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begrepp kan passa in i biblioteks- och informationsvetenskapen, eftersom det 
redan inom detta fält finns en definition av information som fokuserar på 
samma sak, nämligen Bucklands (1991a) ”information-as-thing”. 

Inom den mångfasetterade ansatsen fann jag även två informationsbegrepp 
som fokuserade på människan i samspel med sin omvärld. Dessa var Dervins 
(1976) och Ruben (1992) som båda utgår ifrån objektiv information som inter-
naliseras av människan till subjektiv information. Ruben (1992) fokuserar 
också på information som något som skapas socialt bland människor, medan 
Dervin (1976) håller ett mer individuellt perspektiv. Här syns, enligt min 
mening, en skillnad gentemot Floridis (2005) informationsbegrepp, som är mer 
fokuserat på dokument; Dervins (1976) och Rubens (1992) informations-
begrepp fokuserar mer på hur information existerar i omvärlden och inom oss 
själva. 

Kontextens vikt syns i domänperspektivet, som mest framhållits av 
Hjørland (Hjørland & Albrechtsen 1995a, 1995b; Capurro & Hjørland 2003). 
Genom detta synsätt kan exempelvis en sten vara information i en given kon-
text, vilket jag menar ger en länk till Floridis (2005) informationsbegrepp som 
dokument som information. Däremot är domänperspektivet vidare, i det att det 
ser till hur information skapas socialt, vilket enligt min mening tyder på att 
information även ses som en mental process. 

Den kognitiva ansatsen fokuserar på människans inneboende kunskaps-
strukturer. Det är i kontakt med information som dessa strukturer ändras, vilket 
visas av Brookes (1981) och Ingwersen (1992). Jag anser att ett liknande 
resonemang förs av Luhmann (1995) som menar att information är information 
första gången man träffar på det. Det kognitiva informationsbegreppet anser 
jag inte stämmer överens med Floridis (2005), då den kognitiva ansatsens 
fokus är på rent mentala aspekter av information. Däremot anser jag att den 
kognitiva ansatsen stämmer bättre överens med den informationsfilosofiska 
idén, då informationens definition och betydelse redogörs. 

Inom den universella ansatsen fann jag att relationer var en central del. 
Detta syntes Min (1999), Flückiger (1999), Brier (1999), Losee (1997) och 
Fuchs (2002). Mindre informationsbärande enheter byggs i de tre förstnämnda 
upp till en större informationsstruktur, vilket skapar ett universellt 
informationsbegrepp. Brier (1999) utgår från relationen mellan teorier för 
skapande av ett universellt informationsbegrepp, medan Losee (1997) pekar på 
relationen mellan ”input” och ”process”, om vilka det ges information i 
”output”. Fuchs (2002) ser relationen mellan det generella och det specifika 
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som det viktiga. Till detta kommer Gelepithis (1999) mer mentalt orienterade 
informationsbegrepp, där tankar anses vara information. 

Sett mot Haefners (1999) krav på ett universellt informationsbegrepp anser 
jag att Fuchs (2002) och Flückiger (1999) är de mest lämpade. De ser 
relationer mellan dels det specifika inom ett fält och ett allmänt 
informationsbegrepp (Fuchs 2002), samt mindre informationsenheter som 
formande en större helhet av information (Flückiger 1999). Dessa begrepp är 
allmänna och därigenom ses de inte från ett specifikt fält. Min (1999) är i mitt 
tycke den som tydligast ser information ur en specifik synvinkel, i och med att 
Mins (1999) relationer mellan syntaktisk, pragmatisk och semantisk 
information ger denna definition mer lingvistiska förtecken. Briers (1999) 
relationer mellan teorier (cybernetik, semiotik och språkspel) kan i mitt tycke 
göra det svårare att applicera denna definition på de fält där dessa teorier inte 
ingår i fältets normala teoriramar. 

Eftersom så många likheter mellan olika definitioner ändå har kunnat 
skönjas (se ovan), verkar information inte kunna vara vad som helst. Tydligast 
syns information som någon form av dokument, samt information som ett 
mentalt fenomen eller en process. 

Frågan är om det är värt att leta efter själva kärnan, att se vad som verk-
ligen är information. Ett förslag ges av Raber (2003), som menar att det är 
bättre att låta informationsbegreppet förbli odefinierat och istället applicera det 
i forskningen. Jag har, efterhand, då den hermeneutiska spiralrörelsen gjort att 
min förståelse för ämnet ökat, skaffat mig en klarare uppfattning om ämnes-
området. I detta läge förefaller mig Rabers (2003) tankar mycket lockande. I 
och med denna hållning hamnar vad som faktiskt görs med begreppet in-
formation i fokus (i detta finner jag även stöd i Capurro & Hjørland 2003, se 
ovan). Det är min åsikt att om information förblir odefinierat och istället an-
vänds i större utsträckning, kan man genom appliceringen sedan se vad 
informationsbegreppet kan ha för innebörder. Att information är ett fenomen 
av intresse (se Raber 2003) råder det enligt min mening inget tvivel om. Frågan 
är om begreppet information tacklas på rätt sätt. I min mening görs inte det i 
nuläget. Därför är det i mitt tycke bättre att fokusera på appliceringen och an-
vändningen av information snarare än att försöka definiera begreppet fullt ut. 

Åter då till denna uppsats huvudsyfte, nämligen att se om informations-
filosofin har någon plats inom biblioteks- och informationsvetenskapen. I och 
med att informationsfilosofin syftar till att studera begreppet informations inne-
börd och användning anser jag att informationsfilosofin har en plats inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Detta görs med grund i Rabers 
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(2003) antagande om information som ett fenomen av intresse. Från den 
informationsfilosofiska ramen går det, enligt min mening, att diskutera och 
analysera användningen, och även definitioner, av information inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Genom den informationsfilosofiska 
ramen blir just information det centrala fenomenet av intresse. Begreppet 
information, som det används av Floridi (2005), speglar i stort blott en aspekt 
av information, nämligen information som någon form av dokument. Därför 
anser jag att Floridis (2005) informationsbegrepp i stort sett redan finns inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen (exempelvis genom Bucklands 
(1991a) ”information-as-thing”). Däremot ger Floridi (2005) vissa kriterier för 
vad som räknas som information; därmed kan Floridis (2005) 
informationsbegrepp, enligt min mening, möjligen utnyttjas för att bygga 
vidare på informationsbegrepp inom biblioteks- och informationsvetenskap. 

Jag finner dock inte stöd för att informationsfilosofin ska bilda en ny teo-
retisk bas i informationsfilosofin. Här stöder jag mig främst på Cornelius 
(2004) som anser att den informationsfilosofiska bilden av biblioteks- och in-
formationsvetenskap i dagsläget är alltför endimensionell. Genom att Floridi 
(2005) grundar sitt informationsbegrepp i någon form av dokument syns redan 
här en skillnad i hur disciplinerna uppfattar detta specifika begrepp. Om 
informationsfilosofin dessutom ska studera användningen och definitionen av 
information anser jag att det även är berättigat att ifrågasätta om informations-
filosofin som sådan bör ha någon definition av information. Istället borde, en-
ligt min mening, informationsfilosofin granska hur information används och 
definieras för att öka förståelsen av begreppet. Här vill jag även återknyta till 
Rabers (2003) tänkande om information som ett fenomen värt att studera, men 
kanske inte att definiera. 

Däremot anser jag att informationsfilosofin har en roll att fylla inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen, och det är rollen som en aktiv 
granskare av begreppet informations aspekter. Därmed vill jag avsluta med ett 
citat av Thomas More: ”Det är inte lätt att gissa om det skulle lyckas eller 
misslyckas, om man inte prövar saken i verkligheten.” (More 2001, s. 52.) 
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Sammanfattning 

Denna uppsats syfte var att se om informationsfilosofin har någon plats som 
teori inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Detta gjordes genom en 
analys av ett begrepp som är centralt inom båda disciplinerna, nämligen in-
formation, samt en analys av informationsfilosofin som sådan. Hypotesen var 
att om informationsbegreppen liknade varandra skulle en överföring av 
informationsfilosofin till biblioteks- och informationsvetenskapen kunna 
underlättas, då det fanns gemensamma nämnare. 

Informationsfilosofin fanns vara ett fält vars syfte är att undersöka an-
vändningen och definitionen av information. Detta fanns vara ett syfte som 
passar in på biblioteks- och informationsvetenskapen. Informationsbegreppet 
inom informationsfilosofi byggde på en uppfattning om information som 
välordnad, meningsfull och sannfärdig data, vilket lättast manifesteras genom 
någon form av dokument. Informationsbegreppet ansågs av mig därför främst 
ha en dokumentkaraktär. 

Informationsbegreppet inom biblioteks- och informationsvetenskap kunde 
delas upp i tre ansatser, utifrån det material jag förhållit mig till. Dessa var den 
mångfasetterade ansatsen, den kognitiva ansatsen samt den universella an-
satsen. Den förstnämnda innebar, enligt mina tolkningar, att information inte är 
något statiskt. Viktiga definitioner av information här var information som ett 
dokument eller objekt (liknande det informationsfilosofiska tänkandet) samt 
som en mental process. När domäntänkandet analyserades fanns information 
vara saker i en speciell kontext; vad som räknas som information är en social 
konstruktion. Tanken på information en länk till mening användes i anslutning 
till teorin om det kommunikativa handlandet. Det är genom handling vi gör 
bruk av information. Detta fann jag höra till processtänkandet. 

Den kognitiva ansatsen såg mentala strukturer som det viktigaste. Denna 
ansats hade, enligt min mening, lite gemensamt med informationsfilosofi, detta 
eftersom den kognitiva ansatsen förespråkar mentala modeller, medan in-
formationsfilosofin ser information som ett dokument. Däremot ansåg jag att 

 45



den kognitiva ansatsen stöder informationsfilosofin som sådan, genom att båda 
är intresserade av vad som är information samt dess användning. 

Den universella ansatsen försöker ge ett enda sammanhållet informations-
begrepp. Grunden i det material jag undersökt var relationer mellan mindre 
informationsenheter som formar en större informationsstruktur. Även 
skillnaden mellan det generella informationsbegreppet och det specifika 
betonades. 

Slutsatsen blev att informationsfilosofin, enligt min mening, har en plats 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen för analysen av begreppet in-
formation. Vad gäller informationsbegreppet som sådant ställde jag mig tvek-
sam till om det verkligen är nödvändigt att över huvud taget definiera be-
greppet, och fick stöd i Raber (2003), där appliceringen av information anses 
som det viktiga, snarare än definitionen av information. Informationsfilosofin 
skulle, enligt min mening, kunna användas inom biblioteks- och informations-
vetenskapen för att studera hur information tar sig uttryck och hur detta be-
grepp appliceras. Därigenom torde begreppets användning kunna göras klarare. 
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