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Inledning

Varför  klassificerar  människan?  Detta  är  frågan  jag  ställt  mig  och  som  gett 
upphovet till föreliggande uppsats. Eller kanske formuleras frågan bättre: Varför 
är  det  mänskligt  att  klassificera?  Jag  är  intresserad  av  att  se  klassifikationen 
utifrån en större helhet, nämligen det mänskliga tänkandet i stort. De verksamma 
inom ABM-området, i synnerhet bibliotekarierna, omges av klassifikationer. Men 
som Bowker och Star påpekar i sin bok Sorting things out, är denna infrastruktur 
ofta osynlig1. Ju mer grundläggande den är, desto mer förutfattad blir den. 

Om vi väl får syn på klassifikationen diskuterar vi gärna detaljer, metoder och 
andra praktiska spörsmål. Desto mer sällan dryftas hur vi hamnade i denna djungel 
av kategoriseringar och klassifikationer. Men vad är kategorisering? I 2500 år har 
svaret,  visserligen  kraftigt  förenklat,  varit  att  den  börjar  och  slutar  med 
Aristoteles. Men forskningen inom psykologi, och till viss del antropologi, under 
1900-talet  har ändrat på den uppfattningen. Människans  omedvetna,  kognitiva 
kategorisering  passar  inte  alls  ihop  med  den  logiska  mall  som  Aristoteles 
utarbetade. Medan Aristoteles hävdade att  kategorier alltid följer logiska ramar 
och  har  tydliga  gränser,  visade  forskningen  att  människans  kategoriserande  är 
plastiskt  och vagt.  Innan den forskningen ägt  rum hade dock Aristoteles  teori 
etablerat  sig  som  ett  av  fundamenten  för  den  västerländska  tanketraditionen, 
framförallt  inom  ABM-området.  Därför  kan  man  fråga  sig  hur  denna  sentida 
forskning  förändrar  vår  helhetsbild  av  kategorisering  och  dess  syskon 
klassifikationen? Och varför har vi i flera tusen år varit så förtjusta i att omhulda 
Aristoteles teori? Det räcker inte med att bara konstatera faktum − att vi i vårt 
intellektuella arbete har en kategoriseringsmall,  medan det omedvetna kognitiva 
arbetet  har  en  annan.  Dessa  existerar  inte  i  olika  universum,  utan  är  båda 
produkter av det mänskliga psyket. Jag har valt att i denna uppsats ge ett förslag 
hur man kan teckna en möjlig tolkning av problemet utifrån senare års forskning 
inom psykologi, antropologi och kognitionsvetenskap vilket sedan tolkas genom 
filosofen Henri Bergsons arbete. Genom en presentation av hans filosofi hoppas 
jag  visa  hur  den  kan  fungera  som  ett  ramverk  för  en  bredare  förståelse  av 
kategorisering och klassifikation. 

1 Bowker, Geoffrey och Star, Susan Leigh (1999) Sorting things out, s 33
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Syfte och frågeställningar
Hur kan vi utveckla en medveten position i förhållande till klassifikationsprinciper 
och  ABM-sektorn  utifrån  dagens  forskning?  Den  interna  forskningen  inom 
framförallt biblioteks- och informationsvetenskap blickar idag ofta framåt för att 
problematisera klassifikationen. Frekventa frågeställningar är: "Hur påverkar den 
digitala klassifikationen oss?" "Vilka klassifikatoriska möjligheter skapas genom 
digitaliseringen?",  vilka  alla  naturligtvis  är  högst  relevanta  Men  för  att  sätta 
klassifikationen i sitt sammanhang krävs att vi blickar bakåt. Med det menar jag 
inte  endast historiskt,  utan framförallt  bakåt i  ett  kognitivt  perspektiv.  Hur har 
klassifikationen vuxit fram utifrån människans medvetandestruktur och biologiska 
betingelser? På så sätt kan vi placera klassifikationen i ett större sammanhang, 
vilket  även  placerar  biblioteks-  och  informationsvetenskapen  i  ett  större 
sammanhang.

Inom biblioteks- och informationsvetenskap bör en sådan medvetenhet  inte 
endast  vara en  fördjupande kunskap utan  en  förutsättning för  en förståelse  av 
ämnet  och  yrket.  En  bättre  förståelse  av  klassifikationen  belyser  såväl den 
universalistiska  strävan  hos  klassifikationssystemen  DDC  och  SAB  som  den 
individuelle  låntagarens  informationssökning.  Uppsatsen  vill  belysa  både 
klassifikationens styrkor och svagheter och förtydliga varför dessa alltid kommer 
att  finnas.  Jag  ser  klassifikationen  som det  verktyg  vi  är  hänvisade  till  inom 
abstrakt informationssstrukturering, precis som ögat är vårt verktyg för att ta in 
och strukturera synintryck.

Genom dessa undersökningar kan uppsatsen nå ett andra syfte: att visa hur 
klassifikationen  inte  endast  är  teori,  utan  att  teori  och  praktik  är  två  sidor  av 
samma mynt,  de är helt  symbiotiska.  ABM-området  bör å ena sidan skapa en 
självförståelse som inte endast bottnar i det teoretiska utan även länkar samman 
med alla människans praktiker. Å andra sidan måste även det oundvikliga glappet 
mellan  klassifikationen  som  logiskt  ideal  och  den  inre  adaptiva  kognitiva 
kategoriseringen  betonas.  Klassifikationen  är  en  direkt  utveckling  av  livets 
anpassning till sin omvärld, men har som konsekvens av denna drivkraft lämnat 
densamma.

Teori och metod
Detta  är  en  renodlad  teoretisk  uppsats,  vilken  använder  litteraturstudier  som 
metod. Uppsatsen utgörs av beskrivningen och analysen av utvald forskning inom 
psykologi,  antropologi,  kognitionsvetenskap  och  filosofi  i  syfte  att  belysa 
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klassifikationens  problematik.  Kategoriserings-  och  klassifikationsteori  är  ett 
ämne  som  rör  sig  över  flera  discipliner  varför  jag  anser  det  vara  viktigt  att 
integrera alla dessa i föreliggande uppsats. Ett sådant överblickande projekt har 
heller  inte  tidigare  genomförts.  Det  finns  kort  sagt  en  stor  mängd 
forskningsresultat  vilka  ännu  inte  har  jämförts  eller  syntetiserats  till  en  teori. 
Tidigare forskning är därför en central del av uppsatsen, men relaterad forskning 
inom  ABM  och  BoI  diskuteras  specifikt  framförallt  i  avsnittet 
Kategoriseringsteori  inom  biblioteks-  och  informationsvetenskap.  I  övrigt  kan 
nämnas  Ernst  Mayrs  översikt  av  den  biologiska  taxonomins  historia  i  boken 
Growth of biological thought  från 1982, vilken också har en framträdande roll i 
avsnittet om den vetenskapliga biologiska klassifikationens historia. Generellt går 
dock  att  säga  att  klassifikationsforskningen  inom  BoI  inte  rör  sig  på  samma 
abstraktionsnivå som den här uppsatsen. Detta går till exempel att se i jämförelse 
med den originella och omfattande boken Sorting things out av Geoffrey Bowker 
och Susan Leigh Star vilken framförallt fokuserar på de konkreta effekter den i 
grunden  abstrakta  klassifikationen  får.  Istället  vill  jag  hävda  att  en  del  av 
uppsatsens ärende är att lyfta fram forskning utanför ämnet som relevant för ämnet 
–  att  göra  Roschs,  Berlins,  Atrans  och  Gärdenfors  forskning  till  ”tidigare 
forskning  inom  BoI”.  Jag  har  valt  dessa  källor  eftersom  de  speglar 
klassifikationens  premisser  utifrån  ett  flertal  perspektiv  men  samtidigt  även 
fokuserar diskussionen till  en viss yta där klassifikationen kopplas fri  från sitt 
aristoteliska  arv.  Texterna  jag  går  igenom  är  nyckeltexter  inom  vardera 
forskningsområde. Uppsatsen är på så sätt formad som en linjär process där varje 
kapitel ska förstärka den genomgående tråden. Mitt eget bidrag till  forskningen 
ligger just i analysen och tolkningen av litteraturen, i synnerhet Henri Bergsons 
filosofi, samt de syntetiska slutsatser jag drar utifrån dessa. 

Uppsatsens disposition
Större  delen  av  uppsatsen  ägnas  åt  att  teckna  det  sammanhang  som 
klassifikationen verkar inom. Detta sker genom att jag dels följer det historiska 
skeendet och dels fördjupar mig i kategoriseringens och klassifikationens grunder 
inom  filosofi,  psykologi  och  antropologi.  Då  dessa  ramar  beskrivits,  har 
klassifikationens  trådar  till  människans  djupare  kognitiva  strukturer  trätt  fram. 
Från denna position är det viktigt att dra de filosofiska konsekvenserna och göra 
en tolkning av forskningskontexten.

Uppsatsen börjar i  Aristoteles  teorier och beskriver både hans arbete inom 
praktisk klassifikation och hans förståelse av kategorierna utifrån logiken. Som 
den  främsta  förvaltaren  av  Aristoteles  lära  skildras  därefter  den  biologiska 
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klassifikationens historia. Tongivande här är spänningen mellan praktik och teori, 
eller  arbete  och metafysik om man så vill.  Även striden mellan  de filosofiska 
skolorna  essentialism  och  nominalism  introduceras.  Användningen  av 
klassifikationer  utanför  vetenskapen  exploderar  vid  industrialismens  framväxt, 
vilket  även  inkluderar  den  bibliografiska  klassifikationen.  I  avsnittet  Den 
bibliografiska  klassifikationen  beskrivs  detta  och kortfattat  förhållandet  mellan 
information, teknik och vetenskap i denna historiska kontext.

Nästa  avsnitt  presenterar  den  forskning  som under  1900-talets  andra  hälft 
förändrat synen på kategorisering.  Ludwig Wittgenstein och Lev Vygotskij  var 
förlöpare  till  de  teorier  som  psykologen  Eleanor  Rosch  senare  experimentellt 
bevisade − att kognitiv kategorisering inte har de skarpa gränser som Aristoteles 
logik  ger  dem.   Efter  Rosch  följer  en  våg av  forskning  som  diskuterar  och 
vidareutvecklar  hennes  resultat.  Aristoteles  klassiska teori  är  inte  längre giltig, 
men forskarna har svårt att komma överens om exakt vad som ska ersätta den. Det 
viktiga är dock att Aristoteles teori inte längre är  hegemonisk. Det finns flera sätt 
att se på kategorier och klassifikation. 

Därefter diskuteras den etnobiologiska klassifikationen, som visar på hur den 
biologiska klassifikationens grund inte återfinns i ett rationellt intellektuellt arbete 
utan  är  en universell  kognitiv  förmåga som påträffas  i  alla  kulturer  i  världen. 
Genom Peter Gärdenfors beskrivning av framväxten av människans medvetande 
placeras så klassifikationen i ett evolutionärt sammanhang. Med denna kunskap 
kan vi följa filosofen Rebecca Bryant som i sin bok Discovery and decision söker 
att förklara (den vetenskapliga) klassifikationens metafysiska och epistemologiska 
position.  Bryant  ger  en  värdefull  och  klar  bild  av  den  nya  forskningens 
konsekvenser,  men  samtidigt  är  hennes  slutsats  alltför  vag.  Här  kommer 
uppsatsens  självständiga  perspektiv  in,  då  den  försöker  omformulera  Bryants 
position till  den radikalt  annorlunda filosofi som Henri Bergson utvecklat.  Hos 
Bergson  samlas  alla  pusselbitarna  −  från  Aristoteles  via  den  biologiska 
taxonomin, och den industrialistiska standardiseringen, till det senaste halvseklets 
forskningsrön.  Uppsatsen  diskuterar  hans filosofiska  perspektiv  på  språk, 
abstraktion  och generalisering i  relation  till  klassifikationen som aktivitet.  Just 
denna kontextualisering och breddning av förståelsen av klassifikationen anser jag 
vara viktig för ABM-området och dess självförståelse.
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En kort klassifikationshistorisk översikt

Aristoteles och den tidiga grekiska filosofin
Människan har naturligtvis alltid delat in världen i kategorier. Struktureringen av 
omgivningen tillhör  människans sätt att tänka.  Diskussionen kring vad kategorier 
är för något och vad de utgörs av inleddes dock under antiken. De allra första 
filosoferna på 500-talet före vår tideräkning, vilka inleder det västerländska icke-
mytiska tänkandet, såg som sin uppgift  att  ta reda på vad världen är gjord av. 
Thales från Miletos (ca 625−545 f.Kr.) ansåg det vara vatten, medan Anaximander 
(610−546 f.Kr.) istället kallar det för apeiron. De försökte lägga en grund för en 
strukturering av världen, benämna den universella  klassifikationens topp. Detta 
har  varit  ett  tema  för  filosofin  sedan  dess,  att  försöka  skapa  ett  ontologiskt 
klassifikationssystem utanfrån det mest allmänna.

Men det var med Platons formuleringar kring hur objekt kan grupperas utifrån 
likheter, som en teori kring kategoriernas uppdelning och hierarki inleddes. Ett av 
de  vanligaste  exemplen  på  kategorisering  är  uppdelningen  av  djur  i  tvåbenta, 
fyrbenta och bevingade vilket också återfinns redan i Platons dialog Statsmannen 2. 
Därtill använder sig Sokrates genomgående i dialogerna av metoden att definiera 
genom att konstatera vad som är gemensamt för alla ting inom en kategori.  Detta 
återspeglar också väl Platons egen syn där idéerna (eidos), vilka  är kategorier, får 
en högre status än den accidentella sinnliga världen med dess individuella objekt. 

Sin  systematiserade  form får  dock  kategoriseringen  sedan  hos  Aristoteles. 
Hans kategoriteori hade två delar. Han fortsatte den ontologiska traditionen från 
Thales genom att söka svaret på frågan om vad som är? Men Aristoteles besvarar 
framförallt vilka former varat kan ha − det vill säga dess kategorier. Meningen var 
att  dessa skulle  vara uttömmande för alla typer av existens  − till  exempel  tid, 
kvantitet,  kvalitet  och  substans.  Detta  är  alltså  en  grundläggande  filosofisk 
klassifikation, vilken också är urtypen för många liknande senare varianter av till 
exempel Kant och Husserl3.
2 Platon - Statesman,  http://classics.mit.edu/Plato/stateman.html (Hämtad 2015-03-05)
3 Grøn, Arne (red.) (1997) Filosofilexikonet, s 39
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Mer relevant för den här uppsatsen är dock frågan om vad som utmärker en 
kategori.  Aristoteles  skriver  i  texten  Topiken att  en  definition  är  en  fras  som 
uttrycker  essensen  hos  ett  ting4,  och  en  kategori  formas  utifrån  definitionen. 
Essensen, uttryckt genom definitionen, berättar vad en viss kategori är och vilka 
gränser  den  har.  Kategorin  Ungkarl innehåller  endast  medlemmar  som  har 
egenskaperna man och ogift, och därför hamnar en ogift kvinna eller en gift man 
utanför  kategorin.  En  kategori  är  enligt  denna  teori,  som kallas  det  klassiska 
perspektivet, uttömmande och ömsesidigt  uteslutande. Det betyder att på en viss 
kategorinivå  får  alla  aktuella  entiteter  plats  i  någon  kategori  och  utesluter 
samtidigt  medlemskap  i  andra kategorier.  Ett  ting kan inte  vara medlem i  två 
kategorier samtidigt.  På ett  annat sätt  kan vi säga att  en kategori  utgörs av en 
grupp entiteter som innehar vissa egenskaper. Dessa egenskaper är definierande 
för kategorierna, vilket innebär att de är nödvändiga för att ett objekt ska kunna 
tillhöra  kategorin.  Men  det  betyder  även  att  innehavet  av  dessa  egenskaper 
utesluter att objektet kan tillhöra en annan kategori på samma kategorinivå. En 
kategorihierarki fungerar enligt Aristoteles helt enkelt som en byrå med lådor. En 
sak  kan  inte  ligga  i  två  lådor  samtidigt.  Kategoribegreppet  är  alltså  nära 
sammantvinnat  med  logiken.  Denna  lära  har  varit  fundamentet  för  alla 
klassifikationssystem,  men  även  under  flera  tusen  år  även  definierat  vad  en 
kategori är.

Västerländsk biologisk klassifikation
På vilket sätt användes sedan Aristoteles teorier? Hans ontologiska kategorier fick 
stort inflytande inom filosofin och kom att prägla den under lång tid. Men inom 
vetenskapen  var  det  framförallt  biologin  som använde  sig  av  den  hierarkiska 
struktur som han formulerat.  Inom botaniken och zoologin är insamlandet  och 
sorterandet  av  arter  en  central  del.  Som  vi  senare  ska  se  i  avsnittet  om 
etnobiologisk klassifikation finns det rötter till detta som går långt djupare än den 
västerländska civilisationen. 

Då Aristoteles hade formulerat regler för kategorisystematiken var det främst 
inom den biologiska klassifikationen som den tillämpades. Samtidigt var denna 
klassifikation en praktisk handling som syftade till  praktiska mål.  Under årens 
gång har det funnits en spänning och dragkamp mellan teori och praktik inom den 
biologiska  taxonomin.  Taxonomi  betyder  vetenskapen att  dela  upp organismer 
utifrån gemensamma egenskaper. Ibland har också det praktiska behovet drivit på 

4 Aristoteles (1984) Topics, paragraf 5
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den teoretiska  utvecklingen,  genom att  kräva  större  översiktlighet  och  därmed 
utbyggnad av klassifikationssystemets hierarkier5.

Aristoteles  själv  var  aktiv  inom  taxonomin,  framförallt  i  verket  Historia  
animallum.   Aristoteles  abstrakta  och  logiska  system  har  varit  framgångsrikt 
genom biologihistorien, men samtidigt också ofta krockat  med människans olika 
drivkrafter  och  mål  med  biologin.  Den  bakomliggande  ideologin  till  det 
aristoteliska systemet är essentialismen, det vill säga att varje kategori eller art har 
en essens − en essentiell egenskap som definierar den. Varje levande varelse är 
endast en avbild av artens idé. Varje individ inom arten "borde utmärka" vissa 
egenskaper  och ju  närmare  urbilden  individen kommer  desto  finare anses  den 
vara. Vi kan likna detta vid dagens hundutställningar där tävlingen består i  att 
avlikna en idé av den perfekta hunden6. Här skiljs alltså de essentiella egenskaper 
som är nödvändiga för att  definieras inom arten,  från de accidentella som kan 
variera inom densamma. Alla klassifikationssystem som hävdar en korrespondens 
mot verkligheten måste i någon mån vara essentialistiska i  och med att  de gör 
anspråk på att uttrycka en absolut gemensam nämnare mellan medlemmarna i en 
kategori. Parentetiskt kan dock tilläggas att den terminologi som används inom 
taxonomin, genus och species, inte var begrepp som Aristoteles själv använde i 
biologiska  sammanhang,  utan  framförallt  inom  logiken.  Denna  överföring  av 
begreppen  från  logiken  till  biologin  skedde  hos  de  skolastiska  tänkarna  på 
medeltiden7.

Något  alternativ  till  essentialismen  uppkom  egentligen  inte  förrän  på 
medeltiden. Munken William av Ockham (1285−1347) anses vara en av de första 
företrädarna  för  den  filosofiska  inriktning  som  kallas  nominalism.  Ordet 
nominalism kommer  av nomen  vilket  betyder  namn på latin.  Kategorier  anses 
inom riktningen endast hållas ihop av sitt namn och inte av någon gemensam idé. 
Entiteterna inom en kategori hör inte ihop mer än genom vår akt av att bunta ihop 
dem. Denna riktning hade stor inverkan på den moderna vetenskapssynen, som 
utvecklades  av  bland  andra  Bacon  och  Descartes8.  John  Locke  (1632−1704) 
uttalade sig nominalistiskt om arternas existens9, och hans vän, botanikern John 
Ray (1627−1705), förespråkade en liknande åsikt angående förmågan att urskilja 
essentiella egenskaper hos växter10. De båda var dock före sin tid och fick inte 
något större inflytande på klassifikationshistorien. Redan innan dem hade också de 
tyska  botanikerna  Hieronymous  Bock  (1498−1554),  Otto  Brunfels  (ca 

5 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought, s 255
6 Uddenberg, Nils (2003) Idéer om livet (del 1), s 122
7 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 255
8 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 308
9 Uddenberg, Nils (2003) Idéer om livet (del 1), s 128
1 0 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 162
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1488−1534)  och  Leonhart  Fuchs  (1501−1566)  övergått  till  att  arbeta  utifrån 
observationer i naturen istället för att utgå från traditionens föreskrifter. Därmed 
försvann  även  en  stor  del  av  de  folkloristiska  drag  som  bevarats  i  tidigare 
biologisk klassifikation11.

Taxonomins utveckling skedde både i gradvisa steg och som språng. Som ofta 
inom  vetenskapen  skedde  dessa  förändringar  genom  utveckling  och  kritik  av 
föregångare. Carl von Linné (1707−1778) var på så sätt inte en radikal förnyare 
utan  tvärtom  en  traditionalist  som  återgick  till  Aristoteles  ideal  med  den 
dikotomiska delningen som metod. Denna metod bestod av en deduktiv utfrågning 
genom splittring. Samma metod används i de lekar när man ska gissa vad någon 
tänker  på.  I det  taxonomiska sammanhanget  kunde det  innebära en kedja som 
följande: Är det ett djur? Har det fyra ben? Är det hårigt?  Till slut når vi den 
lägsta klassen, vilket i det taxonomiska fallet är arten12. Aristoteles själv använde 
sig dock inte av denna metod för sitt eget taxonomiska arbete utan endast inom 
logiken.  Han  förlöjligade  till  och  med  arbetssättet  som  möjlig  metod  för 
klassifikatoriskt arbete inom biologin13. Linné var en man som ville fånga Guds 
princip  i  naturen,  men  samtidigt  också  en  pragmatiker  som ville  skapa  enkla 
system att jobba utifrån. I den dikotomiska delningen fick han båda. Den krävde 
inte stora förkunskaper och därför var den inte svår att lära ut. Samtidigt var den 
även logiskt klar. Biologen  och vetenskapshistorikern Ernst Mayr beskriver Linné 
som en  pedantisk  pragmatiker,  med  litterär  uttrycksförmåga och en  lutning  åt 
mystiken,  bland  annat  numerologi.  Han  var  som  tidigare  nämnt  inte  någon 
revolutionär  utan framförallt  en envis  arbetsmyra som förmådde människor  att 
anamma  hans  system.  Linnés  stora  bidrag  till  taxonomin  var  egentligen  den 
systematiska förmågan: att skapa ett enkelt, robust system där det innan bara fanns 
en röra av olika praktiker. Linnés metod som utgick från sexualsystemet kallar 
Mayr för konstgjord, men den var så enkel och praktisk att nästan vem som helst 
kunde använda den − därför slog den igenom över hela världen. Men Linné utgick 
trots allt ofta från observationer snarare än sitt eget system14.

Den verkligt  moderne  taxonomen  vid  denna tid  var  egentligen  Greven av 
Buffon (1707−1788). Han hade helt andra ideal − långt från både systematik och 
identifiering. Han ville visa upp naturens mångfald och var influerad av Leibniz, 
Newton och nominalism. Buffon sade till exempel:

Did not the law of gravitation and the other laws of physics show that there was a unity in 
nature effected by general  laws? Why dissect  and destroy this unity by cutting it  up into 

1 1 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 156
1 2 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 150
1 3 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought,, s 151
1 4 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 171
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species, genera, and classes? Nature knows no species, genera, and other categories; it knows 
only individuals...15

Linné ville ta fram de viktigaste egenskaperna för att skapa en enkel klassifikation 
medan Buffon ville beskriva allt. Men Buffon var från början inte någon biolog 
och  då  han  fördjupade  sig  i  ämnet  blev  han  alltmer  positiv  till  hierarkiska 
indelningar i zoologin.  Linné och Buffon närmade sig ömsesidigt varandra mot 
slutet  av sina liv,  och i de efterföljande lärjungarnas arbeten förenas de nästan 
fullständigt16.

I  och  med  den  europeiska  kolonialismens  utbredning  i  världen  kunde 
botanikerna inkludera ytterligare tusentals växter i sina samlingar. Herbariet, eller 
örtaboken, är en samling pressade växter och dess uppfinnande var ytterligare en 
starkt  bidragande  faktor  till  klassifikationssystemets  utökning,  särskilt  bakom 
Linnés  upptäckter.  Därför  var  identifiering  den  främsta  faktorn  som  drev 
klassifikationens utveckling under denna period.  Sökandet efter den gudomliga 
eller  naturliga enheten bakom klassifikationen fick stå  tillbaka för sorterandets 
praktik.  Den  vetenskapliga  revolutionen  påverkade  inte  den  biologiska 
systematiken i lika hög grad som andra naturvetenskaper och därför var det inte 
förrän  Darwin  trädde  in  på  scenen  som  det  aristoteliska  essentialistiska 
perspektivet förändrades. Mayr menar att Darwin slutgiltigt inför en vetenskaplig 
grund för klassifikationen, istället  för en metafysisk17.  Hans klassifikation utgår 
från  arternas  gemensamma  härkomst.  Otvivelaktigt  skapar  detta  ett  helt  annat 
ramverk för klassifikationen. Klassifikationen är inte längre människans försök att 
utifrån finna en gudomlig struktur i verkligheten, utan en del av naturens egen 
process.  Livet börjar  i  en högsta klass som förgrenar  sig genom evolutionen i 
subgrupper. Just  processen är avgörande eftersom den binder samman de olika 
nivåerna i klassifikationen. I  jämförelse med en annan naturvetenskap som till 
exempel kemin finns där inte en dylik koppling mellan de olika kategorierna av 
ämnen.

Aristoteles  logiska  division  som  Linné  tillämpat  blev  efterhand  alltmer 
opraktisk i det klassifikatoriska arbetet. Mayr listar tre av dess svagheter: 1) den 
klarar endast av mindre klassifikationssystem. Vid skapandet av en större flora 
eller fauna klarar den inte av att skapa "naturliga" grupper av arter och släkter. 2) 
Endast en egenskap kan användas vid varje steg. Eftersom det visat sig att det inte 
är  ve-tenskapligt  fördelaktigt  att  utgå  endast  från  en  enskild  egenskap  för  att 
representera en art  är detta  en stor nackdel för den logiska divisionen.  3) Den 
essentialistiska  filosofin  hade  vid  upplysningens  höjdpunkt  tappat  sin 

1 5 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 180
1 6 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 182
1 7 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 149
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trovärdighet, och kunde längre inte förklara varför vissa egenskaper skulle väga 
tyngre än andra18.

Istället skedde en gradvis förändring av klassifikationsmetoden. Istället för att 
gå uppifrån och ner övergick man till  att klassificera nerifrån och upp. Det vill 
säga att  man började i individerna och sorterade dem i allt  större grupper. Det 
medförde även att  man definierade utifrån från flera egenskaper istället  för en 
enda.  Den  här  metoden  används  fortfarande  idag  i  det  initiala  skedet  av 
klassifikationen . Denna utveckling skedde långsamt och i  stort  sett  omedvetet 
bland världens biologer mellan 1600- och 1800-talet. Den förde också med sig att 
man fokuserade mer på resultatet än de underliggande principerna19. 

En annan bild av skiftet inom klassifikationen kan vi se genom att studera hur 
uppfattningen av det naturliga har förändrats. Från Aristoteles och fram till Linné 
sågs  det  naturliga  som essensen,  som reflekterar  alltings  gudomliga  ursprung. 
Sedan övergick det naturliga under Upplysningen till att motsvara det rationella. Å 
andra sidan fanns det också biologer och filosofer som såg det empiriska som det 
naturliga, i kontrast mot det konstgjorda och abstrakta. Efter Darwin kom dock 
naturlig klassifikation att  betyda en klassifikation utifrån arternas gemensamma 
ursprung20. 

Framtill 1800-talet sågs livet som en skala i grader av perfektion. Denna idé 
hade sitt  ursprung hos Platon och vidareutvecklats  under medeltiden.  De olika 
klassifikationsnivåerna  ansågs  inneha  olika  grader  av  perfektion.  Den  högre 
kategorin inneslöt dock inte den lägre, på samma sätt som kaptensgraden inom 
militär gradbeteckning inte innefattar löjtnantsgraden. En löjtnant är inte en del av 
kaptenskategorin,  till  skillnad  från en stol  som är en del  av kategorin  möbler. 
Detta kallas för exklusiv klassifikation21. Motsatsen, inklusiv klassifikation, är dock 
som vi vet en fundamental  del av den moderna taxonomin.   Klassen däggdjur 
innesluter  även  människan,  såväl  som  kattdjur  eller  valar.  Men  utifrån 
perfektionsskalan,  scala naturae, hade de inget med varandra att göra. Så pass 
fundamental  för  evolutionsläran  var  denna aspekt  att  Mayr  hävdar  att  Darwin 
antagligen  inte  hade  kunnat  konstruera  sin  teori  om  inte  en  inklusiv 
klassifikationshierarki hade utvecklats dessförinnan. Detta skedde i flera steg av 
olika vetenskapsmän, men hade faktiskt sin början hos Linné22.

Idag har makrotaxonomin förlorat en stor del av sina utövare och är inte lika 
populär bland forskare23. Till viss del beror det på den kontrovers som pågått och 
1 8 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 191
1 9 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 192
2 0 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 200
2 1 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 206
2 2 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 206
2 3 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 217
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fortfarande  pågår  inom  forskningen  mellan  inriktningarna  fenetik,  evolutionär 
systematik och fylogeni (kladism).  Fenetiken har sitt  ursprung i den numeriska 
taxonomin  vilken  försöker  klassificera  organismer  utifrån  deras  övergripande 
likheter.  Det  extrema  antalet  egenskaper  som  inkluderas  gör  dock  att 
forskningsdisciplinen  arbetar  med  matematiska  datamodeller.  Den evolutionära 
systematiken tar sin utgångspunkt i fylogenetiken (det gemensamma ursprunget), 
med särskilt fokus på den isolerade genpoolen inom en art. Fylogenin har även 
den  huvudsakligt  fokus  på  den  evolutionära  förgreningen  av  arter,  men  med 
betoning på just relationen mellan arter. Ingen av dessa tre teorier har dock gått 
vinnande ur striden,  och biologifilosofer idag menar att  det  inte  kan finnas en 
biologisk taxonomi  utan att  det  krävs flera teorier  vilka ger olika  perspektiv24. 
Filosofen Philipp Kitcher beskriver två typer av biologisk klassifikation. De som 
förklarar egenskaper utifrån deras underliggande strukturer och mekanismer, samt 
de som endast ser till  de evolutionära krafter som format  organismen.  Kitcher 
menar att dessa indelningar kan delas in i ännu mindre underavdelningar. Hela 
tiden  finns  det  ett  val  för  taxonomen  om  vilket  perspektiv  denne  vill  ha  på 
naturen. Kitcher hävdar till och med att organismer är så mångfaldiga att vi måste 
tänka oss deras mångfald som en mångfald av mångfalder. Filosofen Ian Hacking 
säger  å sin  sida att  människan skildrar  vad som är  av intresse för henne,  och 
eftersom det finns så många möjliga intressen kan dessa inte rymmas inom en 
klassifikation, inte ens inom biologin25. Mayr anser dock att filosofer generellt (det 
vill  säga   av  honom  ej  namngivna)  inte  förstår  skillnaden  mellan  biologisk 
klassifikation och artificiell klassifikation. Han säger: 

Artificial or arbitrary classifications are legitimate for objects that are classified strictly on the 
basis of some quality or characteristic, like books in a library. Definite constraints, however,  
exist  for  the  classification  of  items  about  which  explanatory  theories  exist".  "...  As  a 
consequence,  ever  since  Darwin it  has  been  agreed  among evolutionary taxonomists  that 
natural  taxa must be monophyletic,  in the classical  usage of this word, that  is,  they must 
consist  of  descendants  from a  common ancestor.  This  theoretical  basis  of  all  biological 
classification  is  a  powerful  constraint  and  completely  refutes  the  claim  that  theories  of 
classification are equally applicable to inanimate objects and organisms.26. 

Samtidigt erkänner Mayr själv att den biologiska klassifikationen har både ett 
teoretiskt och praktiskt syfte och att dessa kan hamna i konflikt.

Vi  kan  alltså  se  hur  evolutionsläran  till  synes  förlöste  biologin  ur  sina 
metafysiska problem och gav den en trygg grund i vetenskapen. Det tycktes som 
att  evolutionen,  som verkar  vara  den  ultimata  modellen  för  en  klassifikation, 
skulle  ge  taxonomin  positionen  som  absolut  sanning.  Men  denna  position 

2 4 Bryant, Rebecca (2000) Discovery and decision, s 99
2 5 Bryant, Rebecca (2000) Discovery and decision, s 106-109
2 6 Mayr, Ernst  (1982) Growth of biological thought - Growth of biological thought, s 238-239
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destabiliserades  inte  av  utomstående,  som till  exempel  religiösa  grupper,  utan 
inifrån  av  de  evolutionära  taxonomerna  själva.  Evolutionen  är  inte  omstridd  i 
någon hög grad idag men på vilket  sätt  den ska belysas fortsätter  att  vara det.  
Biologin är därför ett utmärkt exempel på hur klassifikationen kan ha naturen som 
objekt  men  därmed  också  tvingas  bort  från  tankens  logiska  strukturer.  Till 
exempel  finns  den  ständiga  spänningen  mellan  objektiv  kunskap  och  praktisk 
kunskap, det vill säga vad som speglar verkligheten och vad som är enklast för 
identifiering.  Linné  har  i  slutändan mer  med  den andra  delen  att  göra än  den 
första.  Å  andra  sidan  är  dylik  praktisk  ordning  också  en  förutsättning  för 
vetenskap, och möjliggör framsteg på det andra området.

Den bibliografiska klassifikationen
Den  bibliografiska  klassifikationen  är  sorterandet  av  texter  utifrån  ett 
klassifikationssystem. Detta system kan egentligen se ut hur som helst men är ofta 
en  praktisk  tillämpning  av  vetenskapliga  kategorier  utifrån 
informationsanvändningens  perspektiv.  Den  har  inte  samma  anspråk  på  att 
avtäcka verkligheten som den vetenskapliga klassifikationen, men påverkar ändå 
genom  sin  utbredning  vår  syn  på  omvärlden.  Den  bibliografiska   och  den 
vetenskapliga klassifikationen är på en gång väsensskilda och nära besläktade. 
Deras högsta syften är helt åtskilda − å ena sidan informationssökning, å andra 
sidan  objektiv  kunskap.  Men detta  avspeglar  endast  ett  visst  perspektiv  på  de 
båda. Precis som den vetenskapliga klassifikation rymmer en ambivalens mellan 
rollen som verktyg och kunskapsform rymmer den bibliografiska klassifikationen 
implicit en verklighetsbeskrivning genom sitt sätt att strukturera informationen.

Båda dessa  mål  rymmer  en  gemensam strävan efter  ordning och översikt. 
Därför kan vi tala om att de delar drivkraft. Den bibliografiska klassifikationen 
rörde sig från början om att ordna fysiska ting − det vill  säga skrifter av olika 
format och material − för att förenkla återfinnandet av böckerna. Trots att vi har 
rört oss in i den digitala åldern har inte detta förändrats på ett fundamentalt sett. 
Teknologin skapar visserligen förutsättningar för en snabbare, och mer omfattande 
klassifikation och dessutom tillkommer nya strukturer som till  exempel digitala 
taggar, men syftet är fortfarande densamma − att finna information. Den digitala 
utvecklingen  förändrar  inte  dess  syfte,  viket  är  den  praktiska 
informationshanteringen  −  till  skillnad  från  metafysiska,  vetenskapliga  eller 
religiösa anspråk. Den är ett verktyg, varken mer eller mindre.

Den största förändringen inom den bibliografiska klassifikationen är i själva 
verket  sammankopplad  med  den  allmänna  klassifikations-  och 
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standardiseringsiver som präglat  världen sedan industrialismen.  Melvil  Deweys 
klassifikationssystem  Dewey Decimal Classification  kan ses som en tillämpning 
av  denna  tendens  i  informationsflödets  hjärta:  böckerna.  Deweys  system  har 
likheter med den biologiska taxonomin. Taxonomin ville strukturera livet, Dewey 
ville strukturera inte bara alla böcker, utan även alla tänkbara ämnen på böcker 
genom en  universell  hierarki.  Detta  är  dock  bara  en  hållpunkt  i  det  flöde  av 
klassifikation  och standardisering  som skett  under  de  senaste  tre  hundra  åren. 
Bowker  och Star  ser  en  linje  från Leibniz  encyklopediska  vision,  via  Deweys 
allomfattande  klassifikation  till  Paul  Otlets  vision  om  att  samla  all  världens 
information på en plats27. Vetenskap, teknik och information (text) är de former 
och metoder  som denna systematisering har  tagit.  Gemensamt  för  dessa är  de 
dubbla målen  − tillämpbarhet  och förklaringsmodell.  Vetenskapen vill  förklara 
världen, men i  klassifikationen finner den inte bara ett  mål  i  sig utan även ett 
verktyg  för  fortsatt  utveckling.  Det  har  vi  sett  inom  den  biologiska 
klassifikationen då den dels syftar till att teckna livets uppdelning, dels tjäna som 
identifierings- och orienteringsverktyg. Tekniken å sin sida är nästan uteslutande 
inriktad på det praktiska, och drivs samtidigt av en vilja att kunna visa upp världen 
på nya sätt,  och därmed förklara den på nya sätt.  Nya praktiker möjliggör nya 
teorier. Klassifikationen tillgängliggör information, men genom strukturerandet av 
informationen  skapas  även  en  ambition  att  förklara  världen.  Vetenskap, 
information  och  teknik  går  in  i  varandra,  och  driver  på  varandras  utveckling. 
Fascinerande nog verkar de vara helt synkrona och sträva åt samma håll. Utifrån 
dessa tre kan vi koppla vidare till  många olika grenar i samhället: infrastruktur, 
kartläggning,  standardisering  av  vardagslivet.  Vi  är  alla  medvetna  om  den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingens påverkan på vårt  vardagliga liv.  Men 
dess  största  inflytande  har  den  kanske  fått  just  genom  de  osynliga 
klassifikationsnät tekniken skapat. Utifrån dessa formas världen idag. Som Black 
lyft fram fanns biblioteken redan från början mitt i detta projekt att "disciplinera 
disciplinerna", att ta till vara den explosion av arkiverande och standardiserande 
som skedde efter Upplysningen28.  Vetenskapen har fött fram klassifikationer som 
tagit  sig  andra  former  än  den  traditionella  texten:  zoo,  botaniska  trädgårdar, 
encyklopedin,  livsmedelsaffären,  restaurangmenyn,  Gula  Sidorna, 
frimärkessamlingen29. Alla dessa är exempel på hur man vill dekontextualisera ett 
sammanhang  och  fånga  in  dem  i  ömsesidigt  uteslutande  fack30.  De  stora 
universella  teoretiska systemen som till  exempel  DDC blir  egentligen bara till 

2 7 Bowker,  Geoffrey och Star, Susan Leigh (1999)  Sorting things out,  s 107.  Även kuriosakabinettet  kan 
nämnas som ett uttryck för denna ambition.
2 8 Black, Alistair (1998) "Information and modernity: the history of information and the eclipse of library 
history", Library History, Vol. 14, s 42
2 9 Zerubavel, Eviatar (1991) The fine line: making distinctions in everyday life, s 69-70
3 0 Mai, Jens Erik (2011) ”The modernity of classification”. Journal of Documentation  67, nr 4, s 711
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symboler för den klassifikation som vi inte märker av, men som formar våra liv. 
Människan har hittat ett sätt att utföra sin grundläggande förmåga att kategorisera 
på  en  såväl  global  som  mikroskopisk  nivå.  Den  stöt  som  Aristoteles  initiala 
definition av kategoribegreppet gav har lett vidare till detta.

För  att  sammanfatta  visade  jag  inledningsvis  hur  kategoriseringstänkandet 
funnits med från början av det filosofiska tänkandets födelse − utifrån frågan: vad 
är den överordnade kategorin som inkluderar allt annat? Sedan kunde Aristoteles, 
i sin logikfilosofi,  systematisera en kategoriernas hierarki. Detta har sedan styrt 
västerlandets vetenskapliga tänkande under nästan 2500 år.  Det  har visserligen 
förts  diskussioner  kring  kategoriernas  essentialistiska  vara  eller  icke-vara,  från 
William  av  Ockham,  via  duon  John  Locke  och  John  Ray,  fram till  Darwins 
postulerande av en slutgiltig icke-religiös absolut klassifikation, in i dagens debatt 
om  vad  som  är  den  bästa  metoden  för  biologisk  taxonomi.  Men  Aristoteles 
postulerande  av  ömsesidigt  uteslutande  kategorier  har  utifrån  mina 
efterforskningar överhuvudtaget aldrig ifrågasatts. Bara det är fascinerande i sig, 
och  utifrån  den  forskning  som  skett  under  andra  hälften  av  1900-talet  inom 
framförallt psykologin, men även antropologin, blir det än mer anmärkningsvärt. 
Det är denna forskning som presenteras i följande kapitel.
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Kategoriseringteori inom den kognitiva 
psykologin

Rosch och prototypteorin
Kategoriseringsforskningen inom psykologin växte fram under mitten av 1900-
talet då behaviorismen inte längre utövade lika starkt inflytande. Inledningsvis låg 
fokus på inlärandet av kategorier. De kategorier som testades var dock artificiella 
(till  exempel en geometrisk figur med en viss färg och mönster) och sade inte 
särskilt  mycket  om hur  människor  kategoriserar  naturligt31.  Man förutsatte  helt 
enkelt  att  kategoriinlärning  handlade  om  att  lära  sig  definitionen  av  en  viss 
kategori.  Den  aristoteliska  teorin  undersöktes  således  inte,  utan  var  en 
förutsättning. 

Det  var  vid  denna  tidpunkt  som  Eleanor  Rosch  (1938−)  publicerade  sin 
avhandling om kategorisering och förändrade forskningsfältet i grunden. Hon hade 
fått sin initiala impuls från filosofen Ludwig Wittgensteins arbete på 1950-talet i 
boken Filosofiska Undersökningar. Wittgenstein (1889−1951) kritiserade idén om 
absoluta gränser för begrepp och kategorier. Han gav exemplet spel. Vad är ett 
spel?  Wittgenstein  menar  att  det  inte  finns  någon  gemensam faktor  som kan 
definiera alla typer av spel. Om vi försöker kan vi till exempel säga att ett spel ska 
vara roligt, göras på fritiden, utövas oftast av barn och ungdomar, har regler, är 
tävlingsinriktat, engagerar två eller fler personer. Men alla dessa kriterier går att 
ifrågasätta. Har man roligt som idrottare på OS? Spelas proffsfotboll på fritiden? 
Spelas poker oftast av barn? Finns det några regler om ett barn sparkar en boll mot 
en vägg? Patiens spelas heller knappast av två eller fler32. Wittgensteins slutsats är 
att  det  inte  finns  en definition  för  kategorin  utan  ett  komplicerat  nätverk  av 
likheter som överlappar och korsar varandra33. Han kallar detta för familjelikhet. 
Precis som medlemmarna av en biologisk familj  kan likna varandra på många 
olika  sätt  och  inte  nödvändigtvis  på  ett  visst  sätt  −  ögon,  hårfärg,  kroppstyp, 
3 1 Holyoak, Keith (red.) (2005) The Cambridge handbook of thinking  and reasoning, s 39
3 2 Levitin, Daniel (2008) This is your brain on music, s 141 
3 3 Wittgenstein, Ludwig (2012) Filosofiska undersökningar, aforism 66
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temperament och så vidare − gör även medlemmarna av begrepp och kategorier 
det. Dessutom kan en familjs egenskaper förändras över tid, och på samma sätt 
menar Wittgenstein att det är med en kategori. Rodney Needham lyfter också fram 
Lev  Vygotskij  (1896−1934)  som  en  parallell  upptäckare  av  familjelikheten. 
Vygotskij  visade  bland  annat  att  barn  inte  använder  klassifikatoriska  begrepp 
utifrån  formell  logik34.  Medan  Vygotskij  kallade  länkarna  mellan 
kategorientiteterna  för  en  kedja,  kallade  Wittgenstein  dem  för  ett  rep  −  där 
repfibrerna tillsammans ger repet dess styrka.

Tjugo  år  senare  plockade  psykologen  Eleanor  Rosch  upp  Wittgensteins 
familjelikhetsteori. Rosch hade tidigare studerat filosofi och Wittgensteins texter, 
men såg det som sin uppgift att undersöka filosofiska frågor utifrån den empiriska 
vetenskapen35. Hon ville ta reda på hur kategorier formas i en kultur36.  Hennes 
första hypotes var att begrepp är beroende av egenskaper som mestadels stämmer 
in på kategorins medlemmar, men som inte måste vara sanna för alla medlemmar. 
Om  en  entitet  har  tillräckligt  många  egenskaper  som  är  karaktäristiska  för 
kategorin kvalificerar den sig som medlem. Detta är dock inte definierat utifrån 
någon formell logik. Det visar sig framförallt i att medlemskap i kategorin inte 
handlar om allt-eller-inget. Nej, utifrån tester kunde Rosch visa att medlemmarna 
av en kategori inte alla anses vara lika bra representanter för kategorin. En fågel 
som både kan flyga och bygger bo anses som en mer typisk fågel än den som inte 
kan det. En sparv ses generellt som en mer typisk fågel än en pingvin37. Kategorier 
är flexibla, vilket är en förutsättning för lärandet. Kunskap bygger på kategorier, 
lärande är en förändring av eller tillskott till  kunskapen. Lärande måste därmed 
bygga på förändring av kategorier. Om vi  vet  vad en ficklampa är,  och sedan 
finner  en  ficklampa  som har  en ínbyggd siren,  så  förändrar  det  hur  vi  ser  på 
ficklampskategorin.  Därtill kan det påverka andra kategorier: om en ficklampa 
har en siren, då kanske mobiler också kan ha det38.

Anmärkningsvärt  är  att  familjelikhetskategorier,  trots  den  aristoteliska 
hegemonin,  ändå  existerat  i  flera  hundra  år  inom  taxonomin.  Den  franske 
botanisten  Adanson  (1727−1806)  påpekade  att  en  kategorimedlem  inte 
nödvändigtvis var tvungen att inneha alla de definierande dragen hos kategorin. I 
och med Darwins evolutionslära var det gemensamma arvet i centrum och inte de 
gemensamma dragen. Det dröjde dock till mitten av 1900-talet innan dessa tankar 
sorterades under ett begrepp, då Beckner myntade termen polytypisk. Polytypisk 

3 4 Needham, Rodney (1975) ”Polythetic Classification: Convergence and Consequences”. Man, New Series, 
10, nr 3, s 350
3 5 Levitin, Daniel (2008) This is your brain on music, s 141
3 6 Till skillnad från hur barn lär sig kategorier, eller vuxna bearbetar kategorier.
3 7 Rosch, Eleanor (1999) “Principles of Categorization.” Concepts: Core Readings, s 262
3 8 Holyoak, Keith (red.) (2005) The Cambridge handbook of thinking  and reasoning, s 38
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kontrasterade mot vad Beckner kallade den monotypiska klassifikationen. Detta 
var den aristoteliska kategoriseringen med nödvändiga och tillräckliga egenskaper. 
Beckner gör också själv kopplingen till Wittgenstein och familjelikheten. Sneath 
ändrade senare termen polytypisk,  då den redan hade en annan betydelse inom 
biologin,  till  polytetisk.  Needham,  som beskriver  denna historia,  kopplar  dock 
själv inte begreppet till den kognitiva psykologin utan till socialantropologin39.

Prototypteorin  är  en  vidareutveckling  av  familjelikhetsteorin.  Inom  denna 
teori förutsätts en tänkt prototypmedlem av en kategori, alltså en ideal medlem, 
vilken alla andra medlemmar blir bedömda utifrån. Neuroforskaren Daniel Levitin 
ger  exempel  från  musiken.  I  diskussioner  kring  musikgenrer  söker  personer 
definiera dessa,  men oftast utan att falla tillbaka på en så strikt uppdelning som 
den klassiska teorin skulle producera. Levitin talar om prototypiska sånger och jag 
kan  onekligen  tänka  mig  urtypiska  representanter  för  olika  genrer.  Färger 
illustrerar också prototypteorin på ett bra sätt. Rosch undersökte hur Danifolket på 
Nya Guinea uppfattade färger.  På deras  språk fanns det  bara två ord för  färg: 
"mili" och "mola" som motsvarar ungefär ljust och mörkt. Roschs hypotes var att 
vår uppfattning av färgprototyper är universell  och oberoende av kultur. Rosch 
visade medlemmar av Danifolket dussintals brickor med olika röda nyanser och 
frågade efter vilken som var den bästa representanten av färgen. De valde samma 
färgnyanser som amerikaner, och det gällde även för blå och grön. Levitin har 
själv testat detta med musikstilar. Det går att finna prototypiska exempel på till 
exempel thrashmetalsånger, men det går inte att plocka fram en definitiv samling 
egenskaper  som  krävs  för  att  en  låt  ska  räknas  som  thrashmetal.  Prototypen 
överenstämmer med vad som är representativt även om detta representativa inte 
låter sig fångas i en lista med egenskaper40.

Posner  och  Keele  preciserade  sedan  hur  prototyper  förvaras  i  minnet.  De 
skapade  prickmönster  som  de  bestämde  var  prototyper.  Därefter  skapade  de 
variationer av dessa mönster, vilka försökspersoner fick se på. En vecka därefter 
visade Posner och Keele återigen samma mönstren, men även nya mönster samt 
prototyperna. De frågade sedan vilka de hade sett förut. Försökspersonerna kunde 
då  sålla  bort  de  nya  mönstren,  men  prototyperna  sade  de  att  de  kände  igen. 
Forskarna menar att det visar att vi bevarar prototypen i minnet även om vi inte 
har sett den. Vi skapar en egen prototyp i huvudet utifrån de bilder vi ser. Vi kan 
dock  lägga märke  till  att  det  i  färgexemplet  fanns  en  prototypfärg  vilken  var 
tillgänglig att se, medan det i prickexemplet endast skapades en virtuell prototyp i 
medvetandet utifrån de tillgängliga variationerna41.

3 9 Needham, Rodney (1975) ”Polythetic Classification: Convergence and Consequences”. Man, New Series,  
10, nr 3, s 353
4 0 Levitin, Daniel (2008) This is your brain on music, s 144
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Kategorisystem har en vertikal och en horisontell axel. Vertikalt tänker vi oss 
den  traditionella  hierarkin  hos  en  taxonomi  −  nerifrån  och  upp,  exempelvis: 
schäfer,  hund, däggdjur,  djur.  Den horisontella  axeln inkluderar alla  kategorier 
inom  en  viss  nivå  −  till  exempel  däggdjur,  fågel,  fisk;  eller  schimpans, 
orangutang,  gorilla.  Prototypen  inom  en  kategori  verkar  som  ett  horisontellt 
centrum. Men även vertikalt hävdar Rosch att det finns ett centrum. Hon kallar det 
för kategorisystemets basnivå. De egenskaper som en kategori grupperas utifrån, 
är  inte  oavhängiga  varandra  utan  tenderar  att  skapa  egenskapskluster.  De  är 
korrelationella. Att ha fjädrar tenderar att sammanfalla med att bygga bo i träd, att 
ha gälar tenderar att sammanfalla med att leva under vattnet. De kategorier som 
kunde urskiljas utifrån är basnivåkategorierna. På basnivån maximeras likheten 
inom gruppen och olikheten  gentemot  individer  utanför gruppen. Fåglar liknar 
varandra, men är inte lika fiskar. Likheterna och skillnaderna är inte lika tydliga 
mellan sparvar och kråkor42.

Rosch kunde sedan visa att dessa basnivåkategorier − fågel, fisk etcetera − är 
de som vuxna föredrar att använda, barn lär sig först och vid tester snabbast blir 
igenkända43. De egenskaper som hade störst betydelse vid kategorisering bestämde 
således på vilken nivå basen skulle ligga i kategorisystemet. Förmodligen svarar 
detta också mot användbarheten. Basnivån är utgångspunkten, och lägre och högre 
nivåer  nås  genom specificering  eller  generalisering.  Ett  annat  sätt  att  förklara 
basnivåkategorin är  utifrån den kategori som befinner sig på en nivå över och de 
som befinner sig på en nivå under. Medlemmarna av kategorin på nivån ovanför 
har  alltför  få  gemensamma  egenskaper  för  att  omedelbart  igenkännas  som 
tillhörande en enda kategori. Medlemmarna av de kategorier som befinner sig en 
nivå under basnivån har så många egenskaper gemensamma att  de istället  blir 
svåra att särskilja. Basnivån är således den nivå där det är lättast att urskilja en 
kategori44. Detta stämmer också mot folkklassifikationen runtom i världen, vilken 
jag beskriver i nästa kapitel45.  

Rosch kunde även visa att det finns basala händelsenivåer. När hon bad sina 
studenter att beskriva en vanlig dag upptäckte hon att de nästan alltid höll sig till 
en viss  typ av temporalitet,  till  exempel  "kokade kaffe",  "duschade",  "gick på 
statistiklektionen". De använde inte mer specifika beskrivningar som: "lyfte upp 
kaffekoppen";  eller  mer  allmänna  som:  "var  ute  på  dagen".  Samma  typer  av 
händelser fortsatte att vara de som erinrades även då det gällde äldre och längre 

4 1 Holyoak,  Keith (red.) (2005)  The Cambridge handbook of thinking  and reasoning,  s 44,  och Levitin, 
Daniel (2008) This is your brain on music, s 147
4 2 Rosch, Eleanor (1999) “Principles of Categorization.” Concepts: Core Readings, s 265
4 3 Holyoak, Keith (red.) (2005) The Cambridge handbook of thinking  and reasoning, s 41
4 4 Rosch, Eleanor (1999) “Principles of Categorization.” Concepts: Core Readings, s 265
4 5 Rosch spekulerar även i att språken utvecklas uppåt och nedåt utifrån basnivåkategorierna.
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tidsperioder,  av slaget  "på torsdagen matade  jag katten".  Dessa händelser  blev 
glesare och glesare ju längre bak i tiden beskrivningen gick, men övergick inte i 
mer allmänna beskrivningar. På så sätt ser  man att även händelser har en typ av 
basnivå46. Prototypen och basnivån skapar en XY-koordinat i varje kategorisystem, 
som tjänar som utgångsläge för varje navigering av detta.

Roschs efterföljare
Efter dessa omvälvande resultat började många andra forskare intressera sig för 
kategoriseringsteori. Den gemensamma utgångspunkten var endast kritiken av den 
klassiska kategoriseringsteorin, framförallt att kategorier inte är uppbyggda utifrån 
nödvändiga  och  tillräckliga  villkor.  Edward  Smith  och  Douglas  Medin 
formulerade exemplarteorin, vilken kritiserade prototypteorin. De hade upptäckt 
att det var svårt att finna en prototyp för vissa kategorier. Det gällde framförallt 
breda kategorier med stora interna skillnader. Verktyg till exempel är så pass olika 
att det kanske är möjligt att diskutera representativitet inom kategorin men det är 
svårt att tala om ett prototypiskt verktyg. Dessutom upptäckte Smith och Medin att 
kategorin  inte  endast  ryms  inom  själva  begreppet  utan  även  bedöms  utifrån 
kontext47.  I  en  symfoniorkester  ses  inte  elgitarr  eller  dragspel  som  typiska 
instrument.  I  bilverkstaden  är  inte  en  såg  den  bästa  representanten  för 
verktygskategorin. Daniel Levitin menar att kategorier kan vara heterogena men 
ändå  vara  kategorier.  En  grupp  med  människor  kan  klumpas  samman  till  en 
kategori utifrån till exempel ett gemensamt mål, men det finns inte alltid någon 
prototypisk  medlem48.  Regissören,  manusförfattaren  och  fotografen  tillhör  alla 
filmproduktionsgruppen,  men  har  högst  heterogena  roller  som  knappast  kan 
förenas i en prototyp.

Dessutom utgår  Roschs exempel  alltid  från perceptuella  kategorier,  medan 
människor hela tiden skapar konceptuella kategorier49. Det enklaste exemplet är 
troligen  en  Att  Göra-lista,  eller  kategorin  "mina  favorittvserier".  Enligt  min 
mening skulle  man dock kunna tänka sig att  de perceptuella  och konceptuella 
kategorierna alltid är sammanlänkade. De innehåller trots allt alltid en blandning 
av  sinnesintryck och kognitiva  processer,  men  av  olika  mått.  Det  går  inte  att 
avgöra vad som är hönan och vad som är ägget. Att göra perceptuellt uppfattade 
lejon  till  en  kategori  innebär  ett  konceptuellt  arbete  att  vilja  gruppera  dessa 
entiteter utifrån ett bakomliggande syfte. Syftet står för det konceptuella. Att skapa 

4 6 Rosch, Eleanor (1999) “Principles of Categorization.” Concepts: Core Readings, s 266
4 7 Margolis, Eric & Laurence, Stephen (red.) (1999) Concepts:core readings, s 207
4 8 Levitin, Daniel (2008) This is your brain on music, s 160
4 9 Levitin, Daniel (2008) This is your brain on music, s 161
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en köplista går inte att göra utan att ha en grundlig perceptiv kunskap om varorna 
som ska köpas.

Själva kritiken från exemplarteorin rör sig om minnet. Prototypteorin föreslår 
att  vi  endast  minns  en  kategoris  allmänna  drag  (vilket  är  prototypen),  medan 
Smith och Medin menade att även detaljer måste bevaras. För endast då kan vi 
skapa  nya  kategorier  utifrån  det  som  inte  var  i  vårt  medvetandes  fokus  vid 
perceptionsögonblicket. Det är också något de flesta av oss kan erinra konkreta 
exempel  av:  hur  en  viss  detalj  som vi  inte  reflekterade  kring  då  vi  erfor  det 
återkommer  vid  ett  senare tillfälle.  Denna detalj  blir  då naturligtvis  en möjlig 
utgångspunkt för kategorisering. Exemplarteorin bygger alltså framförallt  på att 
allt  lagras  i  minnet,  och  att  alla  detaljer  kan  stå  som  grund  för  en  ny 
kategorisering50.  Enligt  exemplarteorin  består  kategorin "tusensköna"  av  en 
jämkning  av  många olika  specifika  tusenskönor.  Familjelikhetsteorin  är  därför 
fortfarande giltig. Vi kan tänka oss en representant för kategorin, men det gör vi 
endast utifrån summan av de enskilda individerna, till skillnad från prototypteorin 
som menar  att  prototypen  skapas  vid  perceptionen  och  är  det  enda  som man 
minns.  Efter  exemplarteorin  har  det  även  utvecklats multiple  trace  memory  
models − multipla minnesspår-modeller. Dessa säger att minnet både bevarar den 
specifika  och  abstrakta  informationen  i  vår  perception  −  det  vill  säga  både 
perceptionen i sig med alla dess detaljer och även de abstraktioner som hjärnan 
gör när den till exempel kalkylerar en prototyp av en viss kategori51. Vi minns en 
händelse både som enskild sinnesupplevelse och som generalisering i förhållande 
till  alla andra minnen. Multipletrace-modellen kan redogöra för hur vi plötsligt 
kan minnas en viss episod i våra liv in i minsta detalj.

Rebecca Bryant beskriver även annan forskning vilken visar hur familjelikhet 
och  prototyper  har  det  gemensamt  med  det  klassiska  perspektivet  att  det  är 
likheten som binder samman en kategori.  Murphy och Medin däremot menar att 
likhet inte är något statiskt utan förändras utifrån kontext. Det krävs en bakgrund 
som förklarar likheten inom kontexten. Varför väljer vi ut vissa attribut framför 
andra? Alla objekt kan ju potentiellt vara lika. Medin och Murphy påpekar att en 
gräsklippare och ett plommon båda väger mindre än 10 000kg, kan inte höra och 
tar  upp  rum52 För  att  undersöka  vad  som  verkligen  ligger  till  grund  för  vår 
kategorisering utförde Lance Rips ett experiment där testpersoner fick ta del av 
olika historier.  I en historia föddes ett  djur som en fågel men allteftersom den 
växte blev den alltmer lik en insekt. Detta såg Rips som en essentiell förändring. I 
nästa historia var det ett djur som på alla sätt påminde om en fågel men vilken 
5 0 Värt  att  minnas  då  jag  senare  diskuterar  Bergsons  idé  om  hur  generalitet  skapas  utifrån  ett 
sammanbringande av olika individuella minnen.
5 1 Levitin, Daniel (2008) This is your brain on music, s 165
5 2 Bryant, Rebecca (2000) Discovery and decision, s 57

23



genom förtäring av gift förvandlades till vad som liknade en insekt. Detta var en 
accidentell förändring, det vill säga en förändring som inte ändrar själva essensen 
av tinget. Försökspersonernas uppfattning av historierna visar att det finns stora 
skillnader mellan likhet och kategorisering. Djuret som av sig själv förändrades 
från fågel till insekt ansågs inte tillhöra fågelkategorin, men ansågs vara mycket 
lik en fågel. Djuret som förändrades genom förgiftning ansågs å andra sidan inte 
likna en fågel, men ändå tillhöra kategorin fågel. Samma resultat  gavs då ting 
undersöktes.  En  kategori  är  inte  en  lista  med  egenskaper  utan  utgår  från  en 
uppfattning om något underliggande. Bryant hänvisar till det förklaringsbaserade 
perspektivet.  Namnet  syftar  till  den  underliggande  orsak  eller  funktion  som 
förklarar  varför vissa grupper av likheter väljs ut som avgörande. Till exempel 
förklarar en gemensam genetisk struktur varför fåglar har vingar och fjädrar, och 
sittbarhetsfunktionen  förklarar  varför  stolar  har  säten  och  ryggar.  De  ytliga 
egenskaperna leder oss till de djupare, förutom vid vissa svårgreppade undantag, 
som  till  exempel  att  valen  är  ett  däggdjur.  Bryant  påpekar  att  fjäderboa  och 
sparvar  inte  kategoriseras  tillsammans  eftersom  "vår  kunskap  om  världen 
meddelar att det inte är ett relevant sätt att kategorisera"53. Bryant beskriver vidare 
hur forskarna Medin och Ortony har föreslagit psykologisk essentialism som en 
förklaring för vårt kategoriseringsbeteende. Detta är inte en motsvarighet till den 
filosofiska essentialismen, utan snarare en förklaringsmodell av densamma. Tesen 
är att vi alltid tenderar att tro att saker har en essens, att det är inbyggt i hur vi  
sätter ihop världen i meningsfulla entiteter − framförallt i form av kategorier54. Om 
det stämmer så är det en intressant koppling mellan vår känsla för mening och 
sättet vi strukturerar världen på.

Men  Rosch  har  också  har  kritiserats  från  andra  håll.  Kognitionsforskaren 
Stevan  Harnad  anser  att  det  inte  är  något  fel  på  Aristoteles  klassiska 
kategoriseringsteori55. Om man hårddrar familjelikhetsperspektivet menar han att 
det leder till att allt i någon grad är en medlem av alla kategorier. En fågel är inte 
alls en fisk, enligt Harnad. Men jag anser att om vi överhuvudtaget kan formulera 
frågan om en fågel är en fisk innebär det att det finns en koppling mellan dessa 
kategorier.  Det  är  en  grundläggande  del  av  vår  logik  och  vårt  språk,  och 
anledningen till att människan har så svårt att tänka intet. Genom att säga vad ett 
ting inte är för något så vidhäftar detta något trots allt tinget.

Därtill  menar  Harnad  att  familjelikhetsteorin  endast  är  en  variant  av 
antingen/eller-egenskaper som även återfinns inom det klassiska perspektivet. Han 
anser då troligen att en kategori definieras utifrån en grupp egenskaper som inte 
5 3 Bryant, Rebecca (2000) Discovery and decision, s 61
5 4 Bryant, Rebecca (2000) Discovery and decision, s 56-72
5 5 Harnad, Stevan (2005) ”To Cognize is to Categorize: Cognition is Categorization”. I
Handbook of Categorization, s 26
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alla måste vara närvarande men som ändock styrs av logiska regler56. Harnad går 
dock inte särskilt djupt i sin kritik, och diskuterar inte alls den senare forskningen 
som faktiskt till stor del skett utifrån Roschs rön.

Peter Gärdenfors har å sin sida snarare byggt vidare på prototypteorin och 
ytterligare systematiserat den. Hans forskning rör visserligen inlärning av begrepp 
men arbetar ändå med samma ramverk som familjelikhetsteorin.  Han talar om 
begreppsrum, vilka består av olika kvalitetsdimensioner. Dessa dimensioner kan 
bestå av till exempel färg, tyngd, temperatur, men även icke-sinnliga egenskaper 
57.  Gärdenfors poäng är att dimensioner alltid innebär geometri,  och begrepp är 
uppbyggda  som  geometriska  rum  inuti  dessa  kvalitetsdimensioner,  med 
prototypen som centrum.

Rips och Medin påpekar i sin historik över kategoriseringsforskningen inom 
den  kognitiva  psykologin  att  olika  forskare  har  visat  hur  de  olika  teorierna 
fungerar olika bra inom olika områden.  Idag finns det inte ett enhetligt ramverk 
som forskarna är överens om58.

Kategoriseringsteori inom biblioteks- och 
informationsvetenskap

Elin K. Jacob är en biblioteks- och informationsvetare som undersökt förhållandet 
mellan  klassifikation  och  kategorisering59.  Hon  vill  som  ett  bidrag  till 
informationsfilosofin analysera den syntaktiska skillnaden mellan kategorisystem 
och klassifikationssystem. Dessa skillnader, menar hon, påverkar grundläggande 
informationsprocesser  som  informationsmiljöernas  konstitution,  informationens 
livscyklar  och  beräkningar.  Kategorisering  är,  enligt  Jacob,  den  fundamentala 
kognitiva  mekanism  som  förenklar  individens  erfarenhet  av  sin  miljö. 
Kategoriernas styrka är deras flexibilitet,  medan klassifikationen i jämförelse är 
strukturellt  rigid.  Jacob  bygger  således  sin  förståelse  av  kategoriseringen  på 
Roschs upptäckter, men vill samtidigt kontrastera detta mot klassifikationen.

Klassifikationen bygger i stort sett alltid på en hierarkisk struktur, vilket gör 
den låst  men stabil.  Hierarkin  gör att  varje  klass  automatiskt  ger kunskap om 
klasser högre upp i systemet. Men klassifikationen är slumpmässig på det sätt att 
klassificeringsgrunden  alltid  endast  tillhandahåller  ett  perspektiv  av  oändligt 

5 6 Harnad, Stevan (2005) ”To Cognize is to Categorize: Cognition is Categorization”. I
Handbook of Categorization, s 27
5 7 Gärdenfors, Peter & Wallin Annika (red.) (2008) A smorgasbord of cognitive science, s 169
5 8 Holyoak, Keith (red.) (2005) The Cambridge handbook of thinking  and reasoning, s 46
5 9 Jacob, Elin K. (2004) ”Classification and categorization: A difference that makes a  difference”.  Library  
Trends 52, s 515
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många60.  Klassifikationen  som  metod  är  inte  begränsad  till  den  vetenskapliga 
klassifikationen. Man kan till exempel tänka sig andra intressanta sätt att dela upp 
djur  i  förutom  utifrån  fylogenetik.  Klassifikationen  präglas  alltså  av  att  man 
bestämmer sig för ett ramverk och sen håller fast vid det. Jag kan dock tycka att 
Jacob trycker lite för hårt på klassifikationens stabilitet då vi samtidigt alltid har 
möjligt att skapa nya klassifikationssystem utifrån nya premisser − på ett liknande 
sätt  som nya kategorisystem och kategorier  skapas.  Jacob problematiserar  inte 
heller  varifrån  de  här  skillnaderna  mellan  klassifikation  och  kategorisering 
kommer. De har uppenbarligen samma grundsyfte i att strukturera kunskap, men 
varför har människan utvecklat olika metoder? Vilka kognitiva skillnader ger de 
uttryck för?

Som  informationsvetare  är  Jacob  intresserad  av  att  se  hur  olika  typer  av 
kategorisering  och  klassifikation  förhåller  sig  till  varandra  som 
organisationssystem.  I  ena  änden  placerar  hon  fritextsökning.  Den  fria 
textsökningen är en typ av elementär kategorisering, en grupp som endast binds 
samman av den alfanumeriska söksträngen. Systemet är dock inte större än så och 
det  går  inte  att  få  någon  kontroll  över  ytterligare  likheter  mellan  kategorins 
medlemmar.  Klassifikationen  återfinns  i  den  andra  änden  som  det  mest 
kontrollerade  organisationssystemet.  Det  betyder  också  att  kommunikationen 
mellan  klassifikationssystemet  och individen endast  går från den förra  till  den 
senare.   Prekoordinerade  system är  de  vars  klasser  redan definierats  i  förväg. 
Klassifikationssystem  är  därför  prekoordinerade.  Det  finns  dock  även  andra 
varianter, som ämnesordlistor. Ämnesordlistorna är friare än klassifikationen då 
de  tillåter  att  ett  visst  begrepp  kopplas  till  flera  ämnen.  Jacob  menar  att  en 
ämnesordlista  därför  snarare  kan  räknas  som  ett  kategorisystem,  utifrån 
familjelikhetsprincipen enligt min tolkning. Men på grund av de prekoordinerade 
ämnena är sökningar i ämnesordlistan fortfarande begränsade och fixerade61. 

Postkoordinerade  system  låter  användaren  däremot  bygga  upp  sina  egna 
indexeringstermer. Men dessa system hamnar då i samma problem som den fria 
textsökningen.  De  kategorier  som  skapas  säger  inte  mer  än  att  de  antingen 
innehåller de eftersökta termerna eller inte. Jacob menar att det är den beständiga 
strukturen som möjliggör meningsfulla relationer mellan kategorierna62.   Jacobs 
beskrivning visar,  utan  att  hon själv  påtalar  det,  att  klassifikationen motsvarar 
universaliseringstendensen,  det  globala,  metriska,  medan  kategoriseringen 

6 0 Jacob, Elin K. (2004) ”Classification and categorization: A difference that makes a difference”.  Library  
Trends 52, s 522
6 1 Jacob, Elin K. (2004) ”Classification and categorization: A difference that makes a difference”.  Library  
Trends 52, s 531
6 2 Jacob, Elin K. (2004) ”Classification and categorization: A difference that makes a difference”.  Library  
Trends 52, s 531
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anpassar sig till det lokala och är svår att förflytta över rum och tid. Detta är också 
ett tema i den här uppsatsen. Praktisk tillämpbarhet kräver kontextlöshet.

Jens Erik Mai är dock kritisk till vissa av Jacobs idéer. Mai beskriver 
ett  historiskt  skifte  från  klassifikation  som  ontologi  till  klassifikation  som 
epistemologi. Det förra kallar han en beskrivning av hur världen är, och det andra 
en beskrivning av hur världen skulle kunna vara. Jag dristar mig till att kalla detta 
för ett skifte från teori till praktik. Mais problem med Jakobs text, är hennes starka 
distinktion mellan kategorisering och klassifikation. I vanlig konversation blandas 
kategorisering  och  klassifikation  hela  tiden,  argumenterar  han63. 
Klassifikationssystem lägger sig som ett raster över vår förståelse av världen, även 
om vi inte följer dem blint måste vi alltid förhålla oss till dem. Min förståelse av 
djuret hund är inte begränsat till  artens plats  i  den biologiska taxonomin.  Men 
eftersom jag äger en viss kunskap om detta system är det alltid en del  av min 
förståelse. Klassifikation och kategorisering övergår i varandra, fram och tillbaka. 
Från det formellt reglerade till det öppna och adaptiva. Men jag vill mena att i och 
med att klassernas gränser uppluckras i vardagen rör det sig egentligen inte längre 
om ett klassifikationssystem, utan snarare om resterna av ett klassifikationssystem, 
vilket  nu  är  öppet  för  kategoriseringens  flexibla  skapande.  Jacob  gjorde 
visserligen  en  tydlig  skillnad  mellan  klassifikation  och  kategorisering  som 
fenomen,  men  uteslöt  inte  därmed  att  de  kunde  korsas.  Mai  förstår  inte  att 
klassifikationen är rigid och flexibel på samma gång. En klassifikation följer sina 
regler, men dess utgångspunkt kan vara vad som helst. Det gäller att förstå detta 
samspel mellan flexibilitet och rigiditet − likt intellektets rörlighet i abstraktionen 
och bundenhet vid det rationellt strukturerade.

Mai  går  dock  vidare  i  sitt  projekt  att  frigöra  klassifikationen  från  dess 
objektivistiska kedjor. En stabil klassifikationsteori är för honom en teori som inte 
gör skillnad på hur saker verkligen är och folks kognitiva konstruktioner om hur 
saker  är.  Den  felaktiga  klassifikationen  är  hos  Mai  de  stora 
klassifikationssystemen med universala anspråk där "A declaration of neutrality is 
a declaration that one assumes that one’s view is a view from nowhere, that one 
somehow holds a view that is superior to other’s views. "64. Han ser tre teman som 
håller den moderna klassifikationsteorin tillbaka. Den lägger för mycket fokus på 
detaljer istället för epistemologi och etik. Den strävar efter en objektivitet, vilken 
inte  är  uppnåbar  och  som  tränger  undan  tolkningen,  samt  att  den  betonar 
globalisering och standardisering alltför  mycket65.  Men vad är en klassifikation 
utan  standardisering?  Mais  önskan är  förståelig,  men  jag har  svårt  att  se  den 
konkretiseras.
6 3 Mai, Jens Erik (2011) ”The modernity of classification”. Journal of Documentation  67, nr 4, s 712
6 4 Mai, Jens Erik (2011) ”The modernity of classification”. Journal of Documentation  67, nr 4, s 724
6 5 Mai, Jens Erik (2011) ”The modernity of classification”. Journal of Documentation  67, nr 4, s 724
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Etnobiologisk klassifikation

Brent Berlin – den universella klassifikationen
Jag har i de tidigare kapitlen diskuterat klassifikationens historia, främst utifrån 
taxonomin,  och  därefter  presenterat  det  senaste  halvseklets 
kategoriseringsforskning  inom  framförallt  kognitiv  psykologi.  I  detta  kapitel 
sammankopplas  de  båda.  Utifrån  den etnobiologiska  klassifikationsforskningen 
blir det tydligt att den västerländska taxonomin tar avstamp i en folkklassifikation 
som på många sätt är gemensam för alla världens kulturer. Denna klassifikation 
skapas utifrån människans universella kognitiva strukturer.

Enligt  Brent  Berlin  var  antropologen  Harold  Conklin,  i  artikeln  "The 
lexicographical treatment of folk taxonomies" från 1962, den första att föreslå att 
folktaxonomierna antagligen är universella. Berlin själv var dock en av de främsta 
att  fördjupa och etablera denna forskning, framförallt  i  boken  Ethnobiological  
classification från 1992. Berlin börjar i vad han beskriver som de etnobiologiska 
anekdoterna. Forskare efter forskare har skrivit ned sin häpnad över de "primitiva" 
folkens välutvecklade taxonomi, och biologikunskap. Varför är dessa forskare inte 
lika  förundrade  över  dessa  folks  avancerade  system  av  släktskap  mellan 
människor, eller mellan deras gudar, frågar sig Berlin. Enligt honom beror det på 
att  de  systemen  är  välkända  sedan  länge  och  framförallt  att  de  inte  hotar 
vetenskapens självbild. Folktaxonomin däremot verkar på en nivå inte långt från 
den västerländska vetenskapen själv. Forskarna förklarar oftast dessa avancerade 
klassifikationer  som praktiskt  inriktade.  Detta  ifrågasattes  dock redan av Levi-
Strauss som menade att orsaken snarare var ett universellt intellektuellt behov av 
ordning66.  Detta  svar är  dock alltför  spekulativt  och inte  empiriskt  underbyggt, 
menar Berlin, även om det är korrekt67. Istället för intellektuellt behov rör det sig 
snarare  om  människans  i  stort  sett  omedvetna  förståelse  av  den  biologiska 
verklighetens  struktur.  Resonemanget  må  skilja  sig  från  Levi-Strauss,  men 
grundsatsen att  det rör sig om ett  inneboende sökande efter ordning tycks mig 

6 6 Berlin, Brent (1992) Ethnobiological classification, s 7
6 7 Berlin, Brent (1992) Ethnobiological classification, s 8
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kvarstå.  Sökandet efter ordning bottnar dock i  sin tur i sökandet efter praktisk 
tillämpbarhet och planering. På det sättet hade forskarna i anekdoterna ändå delvis 
rätt. Denna praktik ligger dock på en annan mer grundläggande nivå än de hade 
tänkt sig. En nivå där även den vetenskapliga klassifikationen kunde inkluderas.

Skillnaden mellan kulturantropologi och etnobiologisk antropologi ligger i att 
den  förra  arbetar  med  fenomen  vilka  konstrueras  inom  en  kultur.  Men  inom 
studiet av etnobiologi undersöks inte hur ordning konstrueras utan hur den urskiljs 
ur  naturen68.  Människor  världen över  urskiljer  organismer  på samma  sätt.  Den 
biologiska  verkligheten  sätter  tydliga  begränsningar  för  hur  vi  kan  tolka  den, 
enligt Berlin. Naturligtvis är det möjligt att klassificera naturen på olika sätt, men 
samtidigt är vissa indelningar mer framträdande än andra. Om man till exempel 
sorterar växter  utifrån deras medicinala användning är det en praktiskt  konkret 
indelning  av  naturen.  Men  om man  jämför  med  en  indelning  som utgår  från 
många olika perceptuella faktorer blir klassifikationen tydligare och mer generell. 
Dessa klassifikationer korresponderar ofta med hur människan omedvetet sorterar 
naturen.  Det finns således  ett  system,  säger Berlin,  som visar  sig tydligast  för 
människan. Dessa klasser står ut på ett sätt som gör att människan automatiskt ser 
dem. Berlin gjorde ett experiment med sina studenter. De fick sortera en samling 
fåglar där alla var representerade av varsitt monotypiskt släkte förutom två arter av 
släktet Euphonia. Studenterna lyckades klassificera alla exemplen på exakt samma 
sätt som de vetenskapliga experterna, som även sammanföll med klassificeringen 
hos  de  folk  vilka  lever  i  samma  miljö  som fåglarna.  De  två  Euphoniaarterna 
placerades  ofta  tillsammans.  Studenterna  uttryckte  att  de  kände  att  de  hörde 
samman,  men  att  de  inte  var  likadana.  Men  då  Berlin  sedan  bad  studenterna 
klassificera fåglarna utifrån en högre klassifikationsnivå blev de förskräckta och 
gjorde antingen tafatta försök eller gav upp. De arter som lätt blev identifierade 
kallar Berlin folkgenerics (ungefär "folkgeneriska arter"). Att differentiera i lägre 
klasser eller generalisera uppåt var svårare för studenterna69. Förståelsen av dessa 
fågelexemplar utgick från en viss nivå i klassifikationsstrukturen. För att nå övriga 
nivåer krävdes ytterligare arbete.

Berlin  presenterar  resultaten  av  den  befintliga  forskningen  inom  den 
etnobiologiska klassifikationen i sju punkter70.

1. Traditionella samhällen innehar ett etnobiologiskt klassifikationssystem för 
en mindre del av djur- och växtlivet på platsen. Detta urval sker utifrån arternas 
biologiska särprägel. Folkklassifikationen strävar således inte efter att klassificera 
alla arter i den lokala miljön.

6 8 Berlin, Brent (1992) Ethnobiological classification, s 24
6 9 Berlin, Brent (1992) Ethnobiological classification, s 10
7 0 Berlin, Brent (1992) Ethnobiological classification, s 21
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2.  Folkklassifikationen  organiseras  främst  utifrån  morfologiska  och 
beteendemässiga  mönster.  Det  finns  många fler  strukturer  som påverkar,  även 
kulturella, men dessa har i stort sett alltid en sekundär funktion.  Dessa kan till 
exempel vara farmakologiska, ekonomiska och symboliska.

3. De igenkända arterna inkluderas i högre klasser varigenom ett hierarkiskt 
system bildas. 

4. I hierarkin inom folkklassifikation återfinns oftast sex olika nivåer. Dessa 
motsvarar  i  stort  den  vetenskapliga  klassifikationens  nivåer.  Nivåerna  är 
kungadöme,  livsform,  mellanstadium,  allmän,  specifik  och  variation.  Denna 
uppdelning gör att naturen inte upplevs som en kontinuitet.

5. Inom varje nivå har de olika klasserna ungefär samma antal. Den allmänna 
nivån är oftast den mest innehållsrika,  med ungefär 500 klasser. 80 procent av 
dessa är så kallat monotypiska, det vill säga att de inte innehåller några klasser av 
lägre nivå. Klasserna på den allmänna nivån är den som barn i alla samhällen lär 
sig först. I vissa fall är dessa klasser inte inkluderade i någon annan nivå förrän 
livsformsnivån. Skapandet av klasser på lägre nivå än den allmänna verkar till viss 
del bero på kulturella aspekter. Oftast gäller dessa indelningar domesticerade djur 
och växter. 

6. Klasser på den allmänna nivån och lägre innehar prototypiska medlemmar, 
även  om  tendenser  till  detta  även  förekommer  på  mellanstadienivån  och 
livsformsnivån.  Prototypikaliteten  kan dock bero på flera  faktorer  (taxonomisk 
särprägel, förekomstfrekvens, kulturell betydelse). Prototypbegreppet kan i denna 
diskussion kopplas till idén om  typer  inom den klassiska taxonomin. Sedan har 
detta  överförts  till  etnobiologin då man kunde notera att  vissa växtarter  stod i 
fokus  för  kategorin,  medan  andra  låg  i  utkanten  och  inte  sågs  som  lika  bra 
exempel för kategorin. Vi kan alltså se hur prototypbegreppet uppstått i såväl den 
kognitiva  psykologins  ambitioner  att  berätta  om människans  beskaffning,  som 
biologins ambition att berätta om naturens beskaffning, men även i etnobiologins 
blandning av de båda.

7.  En påtaglig majoritet  av folkklassifikationens  klasser  motsvarar  de som 
återfinns inom västerländsk vetenskaplig klassifikation. Livsformsnivån har minst 
korrespondens, klasserna under den allmänna nivån har större korrespondens och 
den allmänna nivån har störst korrespondens. Den biologiska verkligheten tillåter 
få  alternativ,  menar  Berlin.  Men  diskussionen  rör  sig  trots  allt  aldrig  bortom 
människan, vilket gör det svårt att bevisa att det inte är de universellt mänskliga 
egenskaperna som formar klassifikationen snarare än naturens egen struktur, anser 
jag.  Psykologen Scott  Atran  anser  också  att  klassifikationen  främst  formas  av 
människans kognitiva förutsättningar.
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Även nomenklaturen inom folkklassifikation är återkommande i kulturer över 
hela världen. Medan biologer till  stor del ser nomenklaturen inom vetenskaplig 
klassifikation  som  ett  nödvändigt  ont  och  utan  vetenskapligt  intresse   säger 
nomenklaturen  hos den etnobiologiska klassifikationen en hel  del  om hur folk 
tänker  kring  organismer.  Klasser  på  mellannivån  och kungarikenivån namnges 
generellt  sett  inte,  utan  förutsätts  endast.  Det  gäller  även en  del  klasser  inom 
livsformsnivån.  Då klasser  som vanligtvis  inte  har  något  namn  ska  benämnas 
används ofta namnet av en prototypisk medlem av klassen, som till exempel att 
ordet för träd i vissa samhällen även kan betyda växt i allmänhet. Klasser under 
den allmänna nivån har ofta dubbla namn. Även inom nomenklaturen är således 
den allmänna klassen centrum och utgångspunkt.

Scott Atran och det sunda förnuftet
Som en vidareutveckling av dessa teorier har Scott Atran skrivit den inflytelserika 
boken  Cognitive Foundations  of Natural  History.  Han tar avstamp i  begreppet 
common  sense,  vilket  jag  översätter  med  sunt  förnuft71.  Atran  ser  det  sunda 
förnuftet som objektet för en stor del av forskningen inom kognitiv psykologi − 
som färgscheman,  folkklassifikation  och så vidare.  Som han förstår  det  sunda 
förnuftet är det helt enkelt människornas gemensamma utgångspunkt för att tänka 
kring världen.  Det spekulativa tänkandet är därför alltid  förankrat i  det sunda 
förnuftet,  men  ändå  med  möjlighet  att  nå  bortom det.  Det  sunda  förnuftet  är 
bundet  till  den fenomenella  världen varför  reflektion  och experiment  kan leda 
längre.  Magiska,  symboliska  eller  metaforiska  tolkningar  av  världen  kan 
samexistera med det sunda förnuftet men är inte inkluderade i det. Dessa aspekter 
är dock inte bundna på samma sätt av människans kognitiva förutsättningar, och 
kan  på  så  sätt  variera  mellan  olika  kulturer.  Däremot  är  sunda  förnuftets 
urskiljning av morfologiska likheter universell72. 

Då taxonomierna  skrevs  ned för  första  gången baserades  de  dock ofta  på 
medicinala  egenskaper.  Detta  berodde  på  att  det  var  det  uttalade  syftet  med 
dokumentationen. De vilade i själva verket på muntliga äldre folkklassifikationer 
vilka inte hade någon tydlig inriktning på praktiska aspekter hos organismerna73. 
Skriften förskjuter således taxonomin, och skapar en ny förmodad historisk början 
i de praktiska registren som kallas örtaböcker eller herbarier. Därefter utvecklas 
taxonomin ånyo mot en större likhet med folkklassifikationen. Det gemensamma 
7 1  Begreppet har dock andra konnotationer på svenska än på engelska, och är på engelska dessutom mer  
etablerat i filosofiska och vetenskapliga diskussioner. Common sense kan också översättas med "vardaglig 
verklighetsförståelse".
7 2 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 1
7 3 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 18

31



ursprunget blir dock dolt fram till etnobiologins framväxt. Vetenskapshistorikerna 
har på så sätt kunnat skapa en (falsk) berättelse om rörelse från det praktiska till 
det  rationella.  Det  rör  sig  snarare  om  en  utbyggnad  av  något  grundläggande 
mänskligt, anser jag.

Atran  visar  att  redan  Theophrastus  (Aristoteles  lärjunge)  förutsätter  den 
morfologiska  indelningen  i  taxonomin.  Samtidigt  fanns  det  också  en  tendens 
under den sena antiken att problematisera urvalet av morfologiska likheter. Som 
jag förstår det, skapade reflektionen en förvirring och tvekan inför det som antogs 
och  observerades  naturligt.  Senare,  då  allt  fler  exotiska  organismer  skulle 
införlivas i taxonomin, blev kopplingarna till folkklassifikationen allt svagare. 

Istället för att förutsätta att människor börjar klassificera naturen utifrån dess 
praktiska  användning,  vilket  både  antropologer  och  vetenskapshistoriker  gjort, 
kunde de ha börjat sin undersökning med att titta på hur människor faktiskt har 
delat upp naturen, menar Atran. Då hade de sett att människor föredrar att använda 
kategorier som träd och gräs snarare än medicinala kategorier74.

Atran  hävdar  att  det  är  omöjligt  för  människan  att  generalisera  utifrån 
begränsade erfarenheter utan att  stödja sig på redan existerande strukturer som 
låter människan gå från enstaka entiteter till oändliga klasser. Men samtidigt gäller 
det  att  hålla  i  huvudet  att  universella  kognitioner  inte  nödvändigtvis  även  är 
korskulturella, och vice versa. Förmågan att utveckla och förstå matematik bygger 
troligen på universella kognitiva funktioner, men dessa triggas inte nödvändigtvis 
i  alla kulturer. Däremot gäller det för grammatisk kunskap, färgperception och 
förståelse av levande ting. Dessa återfinns i alla samhällen75. 

Redan små barn skiljer mellan levande ting och artefakter. Levande ting anses 
av barnen även vara naturliga klasser (natural kinds) med en essens. Likt exemplet 
från förra kapitlet  angående essentiella och accidentella förändringar ansåg inte 
ens förskolebarn att en häst i zebradräkt var en zebra. De tänker således att hästen 
innehar djupare egenskaper än sina yttre attribut.  Samtidigt tror förskolebarnen 
generellt  sett  att  artefakter  är  gjorda  av  människor,  till  skillnad  från  naturliga 
klasser. Ett annat fascinerande exempel som Atran återberättar är hur en man med 
en hjärnskada endast kunde beskriva levande ting (delfin, gris) ytterst kortfattat, 
men däremot uttömmande beskriva artefakter (en fyr). Skillnaden mellan levande 
ting och artefakter verkar inte bara vara medfödd, utan de verkar även behandlas 
på olika platser i hjärnan76.

7 4 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 23
7 5 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 49
7 6 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 50
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Atran  konstaterar  kort  att  medvetandet  har  två  strategier  för 
informationsbehandling: antingen  följer  det  strikta  regler,  eller  inte.  Vi  blir 
påminda om Elin K. Jacobs separering av kategorisering och klassifikation. Atran 
ger en möjlighet att förstå denna skillnad på ett annat plan. Han föreslår att dessa 
metoder för informationsbehandling kan ha uppstått  ur behovet att  förstå såväl 
lagbundna förekomster  i  naturen,  som mindre  förutsägbara  mönster.  Samtidigt 
kritiserar  Atran  prototypteorins  applicering  på  levande  ting.  Han  menar  att 
prototyper påverkas av den praktiska användningen av kategorier och hur minnet 
struktureras.  Minnet  påverkas  av  sin  kontext,  fortsätter  han,  och  kan  därför 
påverkas av förändringar i historien och samhället. Begrepp som hör till kognitiva 
domäner är dock oberoende av kontext, och därför har inte prototyper någon plats 
i dessa domäner. Atran ser snarare  prototyper som minnestekniker, det vill säga 
ett sätt att minnas en kategori77. 

Såväl artefaktkategorier som levande ting är strukturerade hierarkiskt.  Men 
Atran anser inte att "möbel" är en del av definitionen av "stol", medan "djur" är en 
del av definitionen av "katt". Artefakter är därför inte ordnade taxonomiskt  till 
skillnad från levande ting vars kategorier är mycket mer lagbundna. Ett piano kan 
placeras både i kategorin musikinstrument och möbel, en stol kan delas in i den 
mindre  kategorin  bilsäte,  men  då  passar  den  inte  längre  lika  tydligt  in  i  den 
överordnade kategorin möbler. Men levande ting är överallt strukturerade utifrån 
regler. Dessa grundläggande regler lyder: alla ting delas upp i levande och icke-
levande ting. Alla levande ting är antingen en växt eller djur. Vi har även olika 
kategoriserings-  och  igenkänningssystem för  människor  och  andra  organismer. 
Människor känner vi som individer och andra organismer som arter. Då vi känner 
andra  organismer  som individer  har  vi  förmänskligat  dem.  Orsaken kan sägas 
finnas i att det inte har någon större betydelse  vilken individ av en art som man 
äter, men däremot vem man parar sig med. En möjlig tanke är att all klassifikation 
kan härledas ur den etnobiologiska taxonomin78.

Atran menar att människans kognitiva förmåga är eklektisk, och människan 
använder  den på  ett  kreativt  och  praktiskt  sätt  för  att  orientera  sig  i  världen. 
Tanken på en underliggande essens uppkommer spontant i  kategoriseringen av 
levande ting,  men  kan utökas  till  andra  domäner.  Det  kan  leda  till  olämpliga 
slutsatser  kring  till  exempel  människoraser,  men  samtidigt  vara  ett  effektivt 
verktyg inom fysik och kemi.  Den evolutionära biologin har däremot avskaffat 
essensbegreppet79. Denna rörelse av essenstanken, menar jag, befäster egentligen 
bilden av det mänskliga medvetandet som högst flexibelt och praktiskt inriktat. 

7 7 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 55
7 8 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 56
7 9 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 78
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Folkklassifikation  lämnar  aldrig de  tydliga egenskaperna  hos  levande ting, 
naturen kan aldrig vara helt dold.  Atran når en intressant slutsats i att vetenskapen 
alltid förklarar det kända utifrån de nya upptäckterna, det vill säga det okända. 
Vetenskapen vill förändra (vår syn av) världen. Sunda förnuftets mål är dock alltid 
att  bevara den befintliga världsbilden,  och infoga det okända i det kända. Häri 
ligger  kanske  den  mest  grundläggande  skillnaden80.  Klassifikationssystemets 
passar också bättre ihop med den etnobiologiska klassifikationen, då systemet är 
en trygg grund som fångar in det nya i välbekanta ramar. Utifrån vetenskapen kan 
varje ny upptäckt förändra systemet i grunden.

Anna Wierzbicka − ”Ett äpple är inte en sorts frukt”
Lingvisten Anna Wierzbicka är liksom Atran kritisk till att dra paralleller mellan 
den taxonomiska strukturen hos klassifikationen av djur och kategoriseringen av 
artefakter. Taxonomin har inte så stor betydelse som en del forskare tror. Hon vill 
istället att kategoriseringen ska förstås utifrån det kollektiva, som är språket. 

Hennes poäng är att språket ur ett semantiskt, det vill säga betydelserelaterat, 
perspektiv  inte  är uppbyggt på det  sättet.  Alla  poliser  är  någons son,  och inte 
tvärtom, men att vara någons son är inte en egenskap i  att  vara polis.  Därmed 
förloras  den  strikta  klassifikatoriska  strukturen.  Mening  har  inte  med  delade 
egenskaper att göra, utan är en begreppslig struktur. Taxonomiskt är äpplen en 
sorts  frukt  och  morötter  en  sorts  grönsaker  men  inte  semantiskt,  enligt 
Wierzbicka81. Vi förstår inte begreppet äpple utifrån att det är en sorts frukt. Hon 
kritiserar  antropologer  och  psykologer  för  att  de  inte  är  medvetna  om  vilka 
betydelser olika begrepp har i vardagligt språk. Den typen av abstraktion görs inte 
i vår vardagliga hantering av begrepp och objekt  Plant  på engelska betyder inte 
semantiskt "alla  växter",  såsom många  antropologer  hävdar,  utan  endast  "små 
växter som växer ur marken". En pumpa är inte i första hand a vine (på svenska 
"slingerväxt")  utan  "något  man  äter".  Hon  preciserar  också  Atrans  kritik  av 
förståelsen  av  artefakter  som inbegripna  i  ett  hierarkiskt  klassifikationssystem. 
Vapen och leksaker  är  till  exempel  inte  någon "sort"  överhuvudtaget,  utan  de 
hänvisar endast till en funktion. Skillnaden kan illustreras bokstavligen − man kan 
rita en fågel i allmänhet, eller en fisk eller blomma. Men det går inte att rita ett 
vapen eller en leksak i allmänhet. Då måste man rita ett  exempel. De saker man 
kan kalla vapen eller leksaker är dock inte endast hänvisade till den kategorin. En 
boll  är inte bara en leksak utan en minst lika viktig egenskap är dess rundhet.  

8 0 Atran, Scott (1993) Cognitive foundations of natural history, s 79
8 1 Wierzbicka, Anna. (1984) "’Apples’ Are Not a ’Kind of Fruit’: The Semantics of
Human Categorization”. American Ethnologist 11, nr 2, s 315
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Wierzbicka  menar  dock att  den suddighet  som kognitiva  kategorier  tillskrivits 
efter Rosch är överdriven − den gäller framförallt dessa funktionella begrepp82. 

Det finns även andra begrepp vilka stör den klassifikatoriska strukturen. Likt 
Atran  diskuterar  hon  stolar  och  bord.  Dessa  kan  inte  definieras  som en  sorts 
möbler.  Begreppet  möbel  är  inte  inbegripet  i  begreppet  stol.  "Möbel"  är  ett 
samlingsbegrepp,  medan stol  och bord är begrepp som beskriver en sorts  sak. 
Intressant nog illustrerar Wierzbicka detta genom att påtala att det går att tala om 
stolar och bord i plural, men det går inte att tala om furniture i plural. Men det gör 
det på svenska − "möbler"83. 

Wierzbicka gör oss alltså medvetna om ännu en uppdelning av vårt språk och 
våra tankar. Det är skillnad på vår förståelse och vår intellektuella uppdelning av 
världen. Dessa två för vi omedvetet ofta samman. Men som Jacob menade är det 
skillnad  på  klassifikation  och  kategorisering.  Det  är  skillnad  på  ett  begrepps 
mening  och  dess  plats  i  ett  klassifikationssystem.  Klassifikationssystemen  har 
tagit  en  så  stor  plats  att  vi  alltid  tänker  att  deras  version  är  så  som  saker 
"egentligen" är. Men ett äpple är inte i första hand "en sorts frukt". Mai hade rätt 
att vi ofta blandar in klassifikationer i vår vardagliga förståelse av saker och ting, 
men det är aldrig de som kommer först.  Wierzbicka kan sägas fortsätta Roschs 
arbete, i betydelsen av en demontering av tidigare uppfattningar kring kategorier. 
Utöver att den aristoteliska synen på kategorier inte stämmer så tänker vi heller 
inte  alls  så  taxonomiskt  som  även  Rosch  förutfattade,  enligt  Wierzbicka. 
Människan använder begrepp och kategorier på många olika sätt, och dessa går 
ofta in i varandra. Filosoferna försöker tänka ut hur kategorierna egentligen ser ut, 
men  psykologerna  kritiserar  dem  för  att  konstruera  abstrakta  logiska  system. 
Antropologerna  menar  dock  att  psykologerna  också  drar  för  snabba och  stora 
slutsatser utan att ha kommit ut i världen och sett mer exempel på hur människor 
kategoriserar.

8 2 Wierzbicka, Anna. (1984) "’Apples’ Are Not a ’Kind of Fruit’: The Semantics of
Human Categorization”. American Ethnologist 11, nr 2, s 316
8 3 Wierzbicka, Anna. (1984) "’Apples’ Are Not a ’Kind of Fruit’: The Semantics of
Human Categorization”. American Ethnologist 11, nr 2, s 320
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Att se mönster − kategorisering och 
kognitionsvetenskap

Medvetandet som urskiljning och planering
De tidigare kapitlen har rört konkreta exempel på kategorisering. Taxonomin visar 
på försök att strukturera kategoriseringen utifrån logik. Den kognitiva psykologin 
tar ett steg till och beskriver hur kategorier omedvetet formas i vårt tänkande. Den 
etnobiologiska  klassifikationen  förklarar  taxonomins  universella  kognitiva 
ursprung. Kategoriseringen är dock inte en isolerad förmåga utan sammanlänkad 
med  andra  förmågor  hos  människan  och  andra  djur  att  agera  och  reagera  på 
omvärlden. Människan strukturerar verkligheten på alltmer komplexa sätt.

Gärdenfors  går  dock  tillbaka  till  den  tidigaste  början  i  medvetandets 
utveckling,  för  att  sedan  arbeta  sig  framåt.  Han  utgår  från  en  uppdelning  av 
världens organismer som han lånat från filosofen och kognitionsforskaren Daniel 
Dennett. Uppdelningen är i darwinistiska, skinnerska, popperska och gregorianska 
varelser. De darwinistiska varelserna är de som formas av det naturliga urvalet, 
det vill säga alla organismer. De organismer som har skaffat sig någon form av 
perception, som syn och hörsel, kan bedöma omvärlden på avstånd och får därmed 
möjlighet  att  förbereda  sig  för  att  fly,  äta  eller  reproducera  sin  gener. 
Uppmärksamheten  dyker  upp  vid  detta  stadium,  och  därmed  även  vad  vi 
vardagligt förstår som medvetenhet. Medvetandet rör sig på denna nivå om just 
urskiljning. Urskiljning mellan vad som är farligt,  och vad som går att  äta till 
exempel.  Gärdenfors  kallar  detta  för  ett  protomedvetande84.  Men urskiljning är 
även  att  sätta  samman  något  till  enhet  –  därför  kan  vi  även  kalla  detta  för 
protokategorisering. En sensation är den mest grundläggande förnimmelsen, och 
kanske den mest ursprungliga. I sensationen är det inte ens säkert att vi identifierar 
vad  sensationens  ursprung  är.  En  doft  av  kaprifol  låter  oss  inte  automatiskt 
identifiera växten kaprifol. Identifiering kräver ytterligare hjärnarbete (precis som 
äpplet inte i första hand är "en sorts frukt" utan en enskild entitet). Sensationerna 

8 4 Gärdenfors, Peter (2000) Hur homo blev sapiens, s 25
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har att göra med värdering av situationen och grundläggande beteenden som att 
äta, slåss, fly och para sig. Sensationer behöver inte vara medvetna. Till exempel 
är jag inte medveten om trycket mot mina ben från stolen jag sitter på, förrän nu 
då jag riktar min uppmärksamhet mot det85. 

Protomedvetandet  medför  dock  inte  automatiskt  möjlighet  till  inlärning. 
Insekters komplexa  beteendemönster  är  genetiskt  programmerade.  Dessa kallas 
tropismer,  och  genomförs  vare  sig  det  behövs  eller  ej.  Om situationen  ändras 
utifrån kommer insekten ändå att utföra samma procedur. Känslor medför dock en 
anpassning till  sammanhanget. De är värderingar av situationer. Om ett rovdjur 
närmar sig är det viktigare att fly än att fortsätta äta. Rädslan ger signalen om 
detta. Känslorna skapar en flexibilitet vid situationsförändring. Ytterligare en nivå 
av  flexibilitet  skapas  då  organismer  förmår  lära  sig  något.  Dessa  kallas  för 
skinnerska  varelser  efter  behavioristen  Frederic  Skinner  som  menade  att  alla 
organismer lär sig utifrån positiv eller negativ förstärkning. Resultatet av en viss 
handling medför en konsekvens som är positiv eller negativ för organismen. Detta 
registreras hos organismen och präglar framtida beteenden. En sådan reglering av 
beteendet är en omedveten inlärning86. Trial-and-error-metoden kan dock visa sig 
ödesdiger och om djuren ska kunna ta sig förbi den måste de kunna skapa sig en 
inre värld87. Karl Popper sade att den inre världen låter våra hypoteser dö istället 
för  oss.  Därför  kallas  organismerna  på  denna  medvetandenivå  för  popperska 
varelser. Deras hjärna arbetar med en tänkt framtid. Nästa nivå är de varelser som 
kallas  gregorianska.  De kan inte  bara  bygga upp egna inre  världar,  utan  även 
kopiera andras.

Endast människan förmår sikta. Det beror på att handlingen att sikta och kasta 
kräver oerhört mycket beräkning. Dessutom är kommunikationen mellan hjärna 
och  muskel  för  långsam  för  att  hjärnan  ska  kunna  hinna  koppla  samman 
informationen från armen med synintrycken. Kastet  beräknas istället  utifrån en 
simulator som ger ett förslag på ett lämpligt kast. Denna beräkning går snabbare 
än  nervimpulsen  mellan  arm  och  hjärna.  Simulatorns  beräkningar  utgår  från 
tidigare resultat och kan på så sätt justeras allteftersom mer erfarenhet anskaffas88. 
Gärdenfors menar att alla perceptioner bygger på dessa simulatorer. "Perceptioner 
är sensationer som är förstärkta med simuleringar"89 som han säger. Detta är dock 
ännu inte vedertaget inom forskningen. Det rör sig om att fylla i sinnesintrycken, 
för att kunna förbereda sitt handlande så bra som möjligt. Om denna förstärkning 
existerar i verkligheten eller ej är mindre viktigt, så länge den ger ett bra resultat. 

8 5 Gärdenfors, Peter (2000) Hur homo blev sapiens, s 32
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Till exempel innehåller inte det ljus som ögat tar emot konturer. Dessa konstrueras 
i  synprocessen90.  Perceptioner  har  till  och  med  beskrivits  som  styrda 
hallucinationer91.  Det  går  också  att  kalla  dem  kategoriseringens  makt  över 
sinnesförnimmelserna.  Ju  svagare  sinnesförnimmelserna  är  desto  starkare  blir 
hjärnans  del  i  perceptioner.  Hallucinationer  uppkommer  på  grund av  hjärnans 
starka drift att fylla perceptionen med innehåll. Sensationerna och perceptionerna 
ger egentligen information  om helt  olika saker.  Sensationen talar om vad som 
händer  med  mig,  medan perceptionen talar  om vad som händer  ute  i  världen. 
Kategorisering är en typ av perceptuellt tillägg till ett sinnesintryck. Masken är för 
fågeln  inte  vilket  objekt  som  helst,  utan  det  tillhör  kategorin  föda,  menar 
Gärdenfors92. Viktigt att inflika är att han inte gör felet att kalla masken för "en 
sorts föda", utan föda rakt av. ”En sorts föda” gränsar till klassifikationen, medan 
”föda” är en kategorisering.

Mönster
Kategorisk perception sker då medvetandet skapar skarpa gränser i perceptionen 
där dessa inte finns i verkligheten. Inlärda kategorier utgör dessa gränser. Om vi 
ser ett runt bord från olika vinklar är vårt synintryck av det ellipsformat. Men om 
vi  ska  återge  vårt  synintryck  beskriver  människor  det  i  regel  som  rundare, 
eftersom vi vet att det egentligen är runt. Om man spelar ett ackord med ett rent F 
och ett rent C och en ton som ligger mellan Ass och A kommer försökspersonerna 
antingen  uppfatta  det  som  ett  F-mollackord  (med  ass  i  mitten)  eller  ett  F-
durackord (med A i mitten). Vi väljer att bortse från att mittentonen egentligen, 
utifrån vår musikkultur, är falsk. Mittentonen passar inte in i vår värld, och därför 
väljer vi att tolka den så att den blir meningsfull för oss. Faktum är att hela den 
västerländska  musiken  sedan  1700-talet  bygger  på  en  praktisk  justering  av 
skalorna vilket gör den aningen falsk i förhållande till de akustiskt rena tonerna. 
Våra öron är dock helt anpassade till denna justering av naturen93.

 Förståelse innebär helt enkelt att se ett mönster, hävdar Gärdenfors. Detta är 
en aktiv handling av hjärnan, inte ett intryck utifrån. För att överleva i en miljö 
med skiftande ekologiska förutsättningar när det gäller ljus, ljud med mera, måste 
vi kunna lägga till information till våra sinnesintryck. Som Gärdenfors påpekar så 
är vi inte dummare än att vi lägger benen på ryggen om vi ser en tigersvans94. Vår 
förmåga att se mönster är dock inte neutral och allomfattande utan präglad utifrån 
9 0 Gärdenfors, Peter (2000) Hur homo blev sapiens, s 37
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vad som är nyttigt för just oss. Symmetrier till exempel, är något som både djur 
och människor är väldigt duktiga på att känna igen. Däremot är det inte säkert att 
vi känner igen upprepningar av ett komplicerat mönster. Medvetandet gör också 
antaganden om hur världen ser ut,  till  exempel  att  ljuset  faller  uppifrån.  "Den 
vardagliga ekologin finns således redan inbakad i vår hjärnas mönsterskapande 
system",  säger  Gärdenfors95.  Det  är  dock  inte  bara  våra  gener  om  styr 
perceptionen. Vi tolkar intryck från kategorisystem − vare sig de är medfödda eller 
inlärda.   Gärdenfors  beskriver  ett  experiment  av  Bruner  och  Postman  där 
försökspersoner får se ett antal kort från en spelkortslek96. Ett fåtal av korten är 
felaktiga, till exempel röd spadersexa och svart hjärtersjua. Detta var dock inget 
som försökspersonerna  noterade,  utan  de  placerade  utan  problem de  felaktiga 
korten  i  en  kategori  som  passade  utifrån  det  övergripande  kategorisystemet 
(spelkort).  Detta  skedde  när  exponeringstiden  för  korten  var  kort.  Då  tiden 
förlängdes började dock försökspersonerna tveka. De blev osäkra, men kunde inte 
sätta fingret på vad som inte stämde. En del mådde till och med fysiskt dåligt. Då 
exponeringstiden förlängdes ytterligare började de  till  slut kunna identifiera de 
felaktiga  korten,  och  när  de  väl  gjort  det  hade  de  inga  problem  att  fortsätta 
identifiera  felaktiga  kort.  Kategorisystemet  hade  blivit  justerat.  Vissa  personer 
hade  emellertid  fortsatta  problem att  identifiera  de  felaktiga  korten,  fastän  de 
visste att något var fel. Gärdenfors påpekar att detta fenomen även gäller inom 
vetenskapen. Filosofen Thomas Kuhn har beskrivit hur  västerländska astronomer 
inte  fann några nya stjärnor förrän efter Kopernikus vetenskapsrevolution hade 
förberett deras teoretiska möjlighet. I Kina fanns dock inte dessa begränsningar 
och där hade de inga problem att finna nya stjärnor. Mönstren förstärks av språket 
− de "ger innehåll åt de begrepp vi använder när vi sorterar världen"97. Begreppen 
syftar således på mönstren och inte på enskilda entiteter i omgivningen.

Uppenbarligen är mönsterseendet så pass viktigt  för människan att  hon tar 
varje tillfälle att läsa in ett mönster i sin perception. Ett annat experiment gick ut 
på  att  ett  ljus  blinkade  antingen  till  höger  eller  vänster  på  en  skärm. 
Försökspersonerna  fick  innan  varje  blinkning  gissa  på  vilken  sida  som ljuset 
skulle blinka, och de fick en belöning om de gissade rätt. Forskarna hade ställt in 
experimentet  så  att  det  blinkade på högra sidan i  80 procent  av fallen  och på 
vänstra i  20 procent.  Men ordningen var  helt  slumpmässig.  Försökspersonerna 
gissade i genomsnitt på höger i 80 procent av fallen och på vänster i 20 procent, 
vilket säger en del av vår förmåga att analysera en situation. Men tyvärr för de 
testade så kom ju blinkningarna slumpmässigt  − vilket  innebar att  de fick rätt 
endast vid 68 procent av blinkningarna. En råtta däremot upptäcker snart att det är 

9 5 Gärdenfors, Peter (2009) Den meningssökande människan, s 50
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lönsammast att gissa på högersidan, och belönas således vid 80 procent av fallen! 
I nästa del av experimentet ändrades utgången så att försökspersonen alltid hade 
rätt. När de gissat "rätt" femtio gånger i rad fick de besvarar frågor om sina intryck 
av försöket. De hävdade då att det fanns ett dolt mönster som de räknat ut och 
kunde ofta ge komplicerade beskrivningar av hur det såg ut98. Det tycks mig som 
att  vi  gärna  följer  mönsterseendet  långt  bort  från  verkligheten.  Detta  gäller 
naturligtvis även klassifikationen.

Att se mönster har dock flera nivåer. Det kan vara på en konkret nivå, i form 
av bildminne. Där är dock schimpanserna mycket bättre än oss. Vår styrka ligger 
istället  i  problemlösningsförmågan.  Psykologen  Nicholas  Humphrey menar  att 
vårt  minne  försämrats  i  jämförelse  med  schimpanserna  −  genom att  få  sämre 
bildminne förstärks vår problemlösningsförmåga99. Problemlösningsförmågan kan 
ses som att se mönster bland mönstren, alltså en generalisering av vissa mönster. 
Vi klumpar ihop kategorier till superkategorier – eller klassifikationssystem. Om 
man jämför med idag så håller vi kanske på att få allt sämre minne på grund av att 
vi lägger det utanför oss − förr i tiden i böcker, men nu finner vi det mesta på 
internet. Detta kräver dock inte någon problemlösning, vilket gör att vi befinner 
oss i ett ingenmansland där varken minnet eller abstraktionen tränas. Kategorier 
handlar om abstraktion − ofta i flera lager. Det är en väg bort från de individuella 
minnena. Mönster är redan en abstraktion.  

En föreställning är en perception minus sinnesintryck. Gärdenfors kallar det 
för en frikopplad representation. Det kan vara vad som helst som vi tänker på men 
som  inte  är  närvarande:  en  vän,  en  sten,  men  också  något  som  inte  finns  i  
verkligheten, till exempel en enhörning. Föreställningar är också mentala modeller 
likt simuleringen av ett kast. De är således simuleringar av möjliga händelser och 
en  förberedelse  för  hur  vi  ska  handla.  Kategorier  övergår  lätt  från  att  vara 
kopplade till  ett  visst  synintryck (daggmasken som föda för fågeln) till  att  bli  
enbart  föreställning  (kategorin  maskar  för  en  människa),  såsom  jag  ser  det. 
Gärdenfors  idé  är  att  tänkandet  utvecklats  mer  och  mer  mot  frikopplade 
representationer  (föreställningar)100.  Kategorier  är  frikopplade  representationer 
dragna så långt att de endast är idéer. Nästa steg är att de lämnar individen och 
förs över mellan människor genom språket.K

Människan är det enda djur som kan planera för framtida behov. Det är ännu 
ett  steg  för  människan  att  koppla  bort  sig  från  den  närvarande  situationen. 
Observera  dock  att  det  inte  gäller  att  koppla  bort  sig  från  världen,  utan 
anledningen  är  fortfarande  att  förbereda  sig  för  framtida  situationer.  Alla 
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abstraktionsnivåer tjänar syftet  att  komma till  nytta vid ett  senare tillfälle.  Om 
schimpanser i ett experiment får peka på en av två olika stora högar med nötter,  
där de belönas med den hög de inte pekar på, kan de inte låta bli att peka på den 
största högen trots att de går miste om den. De kan inte se bortom situationen. 
Människor kan däremot göra det från två års ålder101.

Efter  att  medvetandet  avlägsnat  sig  alltmer  från  den befintliga  situationen 
avlägsnar  det  sig  till  sist  också  från  kroppen.  Till  att  börja  med  överbryggar 
språket avståndet mellan individer. Sedan börjar dessa "yttre minnen" ta plats i 
världen rent konkret − genom bilder eller skrift. Detta utgör en ny medvetandenivå 
där organismerna förmår lägga sin kunskap i den yttre världen. Representationerna 
frikopplas från de mänskliga medvetandena. Medvetandet läcker ut i världen, till 
ord, böcker, datorer, matematik med mera102. Klassifikationen är en del av dessa 
yttre  minnen,  även  om  den  eventuellt  har  sin  grund  i  den  etnobiologiska 
klassifikationen, med äldre ursprung. Klassifikationen är inte längre en del av den 
inre kognitiva  processen,  utan ett  externt  system.  Anledningen till  att  den kan 
överleva utanför  individen är just  dess strikta  logiska system − vilket  gör den 
assimilerbar mellan individer. Människan har också övergått till att alltmer förlita 
sig på dessa yttre minnen, vilket klassifikations- och standardiseringsutbyggnaden 
är  det  främsta  tecknet  på.  I  och  med  den  exploderande 
informationstillgängligheten behöver människan i allt mindre grad ens tillfälligt 
förvara minnen internt utan kan vid behov alltid söka upp rätt information externt. 
Frågan är vad det betyder för vårt tänkande?

Som jag återkommit  till  gång efter  annan finns det  en tendens vilken styr 
utvecklingen av medvetandet. Det är distansering från vad som händer i nuet till 
vad  som  händer  i  framtiden.  Planering  ligger  bakom  hjärnans  allt  större 
komplexitet. Där finner vi också kategoriseringen och klassifikationen som olika 
hållplatser  på  den  vägen.  Kategoriseringen  har  följt  oss  från  den  första 
urskiljningen  till  allt  högre  grader  av  abstraktion  (planering!),  medan 
klassifikationen  är  den  form  som  kategoriseringen  tagit  när  den  kläckts  i 
yttervärldens kollektiva medvetande.
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Klassifikation som metafysik och epistemologi

Objektivism och intern realism
En filosofisk analys av ett forskningsområde kan ha två syften. Den kan göra en 
begreppsanalys  av  forskningen och förklara  eller  problematisera  dess  innehåll. 
Men den kan även placera forskningen i en större filosofisk ram. Det är det senare 
jag  är  intresserad  av  i  föreliggande  uppsats.  Rebecca  Bryant  lägger  i  boken 
Discovery and decision (2000) mer kraft på den interna analysen och antyder bara 
en ansats åt ett externt ramverk. Just därför fungerar boken som en välbehövlig 
brygga  från  den  empiriska  vetenskapen  till  den  filosofiska  diskussionen  av 
klassifikationen.

Det är den vetenskapliga klassifikationens ontologiska och epistemologiska 
karaktär  som  står  på  spel  i  Bryants  bok.  Hur  kan  den  korrekt  återspegla 
verklighetens struktur? Hon utreder detta genom att undersöka de olika möjliga 
teoretiska  bakgrunderna.  Det  inledande  kapitlet  behandlar  objektivismen,  och 
även  om  Bryant  diskuterar  samtida  filosofer  är  detta  också  något  av  en 
tillbakagång till  klassifikationsteorins  födelse  hos  Aristoteles  och de medeltida 
skolastikerna.  Utifrån  Bryants  tolkning  företräder  objektivismen  tanken  att 
verkligheten är uppdelad i kategorier med essentiella egenskaper, det vill säga att 
den är absolut och enhetlig. En konsekvens av detta är att det endast existerar en 
korrekt  beskrivning  av  verkligheten103. Dessa  essentiella  egenskaper  hos 
verklighetens  kategorier  kan  beskrivas  som odelbara  atomer  vilka  tillsammans 
skapar  en  absolut  definition,  till  exempel:  rationell  +  fjäderfri  +  tvåbent  = 
människa.

De två främsta nutida representanterna för denna inriktning är de amerikanska 
filosoferna Hilary Putnam (1926−) och Saul Kripke(1940−). I Putnams fall är det 
främst hans tidiga verk som har ett objektivistiskt perspektiv. De hävdar båda två 
att  vetenskapen  kan  nå  det  objektiva.  Putnams  exempel  utgår  från 
vattenmolekylen. Om vi tänker oss en "Tvillingjord" som är exakt som vår planet, 
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med en vätska som är precis som vatten, men vilken inte består av H2O utan av 
XYZ. Denna vätska är då enligt Putnam inte vatten. Dessa två vätskor var olika 
redan innan vi kände till att deras komponenter skiljer sig åt, hävdar han104. Det är 
en intressant tankefigur, men att  ha detta som utgångsläge gör all  vår kunskap 
osäker,  menar  jag.  Det  går  aldrig  att  veta  om vi  har  missat  någon avgörande 
skillnad mellan ting, eller om ett ting förändras utan vår kunskap. Det vi tror är 
H2O kanske i själva verket är XYZ. På så sätt kan vi utifrån Putnams position 
aldrig vara säkra på ett tings identitet. 

Bryant  är  själv  kritisk  till  teorin.  Hennes  svar  ligger  i  den  position  som 
Putnam senare under sin karriär erbjuder, vilken han kallar "intern realism". Den 
är framför allt ett svar på objektivismens epistemologi, det vill säga att det endast 
går att beskriva verkligheten korrekt på ett sätt. Verklighetens realitet, och dess 
inneboende kategorier, den metafysiska delen av objektivismen, vill Bryant och 
den interna realismen däremot inte ifrågasätta. Det är de essentiella egenskaperna 
som blir problematiska utifrån detta perspektiv. Det essentiella svarar mot idén 
om en absolut beskrivning av verkligheten. Bryant menar att vetenskapsmän gör 
ett val om vad som är de essentiella, eller framträdande, egenskaperna105. Detta gör 
skiftet från objektivism till intern realism, enligt min åsikt, mycket mer radikal än 
vad den ter sig vid första ögonkastet. Antagligen mer radikal än vad Bryant vill 
erkänna. Verkligheten bibehåller en absolut realitet, men den innehar inte längre 
sin  stomme,  sina  navigeringspunkter,  vilka  är  de  essentiella  egenskaperna.  Vi 
tänker oss fortfarande verkligheten som något reellt, men det kan nu ta i stort sett 
hur många legitima skepnader som helst.

Den sene Putnam anser att alla beskrivningar av verkligheten sker utifrån en 
beskrivningsteori. Det går inte att ställa frågan "Vad består världen av?" utan att 
förutfatta att världen är konstruerad på ett visst sätt. Bryant förklarar inte djupare 
Putnams resonerande för att nå denna slutsats, men jag noterar ändå att den är 
besläktad med många andra filosofiska riktningar, kanske framförallt  inom den 
kontinentala filosofin och fenomenologin. Den korrekta och fullständigt objektiva 
beskrivningen av verkligheten blir då en omöjlighet, i och med att själva frågan på 
vilken  den  är  ett  svar  förutsätter  ett  perspektiv.  Den  traditionella 
korrespondensteorin för sanning förlorar därmed sin giltighet då vi inte kan nå en 
oberoende verklighet att korrespondera mot. Vi har alltid kontakt med världen, 
men  dessa  impulser  är  alltid  förmedlade.  Våra erfarenheter  formas  av världen 
utifrån vårt sätt att erfara. Jag kan tycka att det därför finns något kantianskt över 
Putnams  position.  Objekt  skapas  utifrån  våra  beskrivningsscheman.  Dessa 
motsvarar således en strukturering av världen såväl genom differentiering (klippa 
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ut) som likheter (foga samman). Putnams sanningsbegrepp landar istället i vad han 
kallar en idealisering av rationell acceptabilitet106. Med det menar han att det finns 
ett idealt förhållande mellan våra erfarenheter och våra beskrivningssystem. Jag 
förstår det som en typ av relativiserad korrespondensteori, där såväl utsaga som 
objekt påverkas av det mänskliga perspektivet. Men idealitet är inte ofta möjligt 
att  nå.  Därför  nöjer sig Putnam med en  strävan efter  denna idealiserade nivå, 
vilket mynnar ut i vad han kallar bättre och sämre epistemiska situationer. Han 
nämner sitt ljusa arbetsrum som ett exempel på en bra epistemisk situation för att 
konstatera arbetsstolens existens. Bryant gör dock den skarpa anmärkningen att 
Putnam inte  undkommer  objektivismen så länge han eftersträvar  någon typ av 
ideal  verklighet,  vare  sig  den  utgår  från  oss  själva  eller  inte107.  Det  ideala  är 
detsamma som det absoluta.

Den pluralistiska vetenskapliga klassifikationen
Via  Mark  Johnson  förmedlar  Bryant  ett  alternativ,  vilket  också  mer  formellt 
bevarar korrespondensteorin. Sanning är enligt dem ett korresponderande mellan 
världen och vår erfarenhet av den. På så sätt anser Bryant att det återupprättats ett 
trovärdigt och realistiskt sanningsbegrepp vilket ändå undviker den alltför statiska 
objektivismen.  Världen  begränsar  vår  erfarenhet  −  detta  är  fundamentet  för 
Bryants realism108. Vi må ha en oöverskådlig mängd möjliga tolkningar av världen, 
men  dessa  är  inte  godtyckliga  utan  alltid  begränsade  av  densamma.  Termen 
begränsning är till viss del förståelig, men kan samtidigt ses som olycklig. Om det 
är världen som begränsar vår erfarenhet betyder det att världen inskränker på vår 
erfarenhet och inte tvärtom. Precis tvärtom är vad Bergson anser, vilket jag ska 
beskriva  senare  i  uppsatsen.  Även  om  det  finns  kopplingar  till  Bryants  och 
Putnams perspektiv så tänker sig Bergson snarare världen som den överflödande 
informationskällan och människans erfarenhet som en begränsning av densamma.

Bryant redovisar också för hur filosofen Hartry Field har kritiserat den interna 
realismen  för  dess  förmenta  relativismen.  Enligt  Field  innebär  Putnams 
erkännande  av  en  mångfald  beskrivningar  av  världen  att  människan  skapar 
världen, ungefär som att dinosaurierna skapades av människan. Bryants replik är 
dock  väldigt  tydlig. Att något  har  existerat  bestämmer  inte  vad  som  har 
existerat109 . Det blir ännu tydligare om vi vänder på det: Bara för att det är en 
tolkningsfråga om  vad som existerade ifrågasätter det inte  att något existerade. 
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Bryant menar att vetenskaplig klassifikation innebär en blandning av metafysik 
och  epistemologi.   Det  perspektiv  som  forskaren  väljer  ger  en  individuell 
epistemologi  som bestämmer  vilka  aspekter  av  verkligheten  som ska  återges. 
Bryant  förstår  därmed  epistemologin  som  urskiljningen  av  den  pluralistiska 
verkligheten (metafysik).

Hur förhåller sig vetenskapen till dessa påståenden? Helen Longino menar att 
det är vetenskapens sociala karaktär som möjliggör objektivitet. Genom att stötas 
och blötas i den kollektiva insatsen formas forskningen mot en större objektivitet. 
Bryant är i stort ense med Longino men anser att en sådan vetenskapssyn tappar 
bort interaktionen med världen, det vill säga den realistiska sidan av vetenskapen. 
Vetenskapen kan inte endast vara en gemensam kollektiv uppfinning utan måste 
också spegla något  reellt110.  Longino har  inte  heller  en lika  pluralistisk  syn på 
vetenskapen som Bryant,  eftersom hennes idé om den kollektiva vetenskapliga 
forskningen alltid jobbar mot att ena vetenskapen. Bryant vänder sig därför till 
Ronald Giere istället. Han ser vetenskapliga teorier som interna representationer 
av den yttre världen. Vetenskapliga teorier har olika syften och passar ihop med 
världen på olika sätt.  Han kallar denna position för konstruktiv realism.  Enligt 
Giere  bygger vetenskapliga  teorier  på  ett  urval av  likheter  mellan  modell  och 
verklighet111.

Bryants ärende är ändå den vetenskapliga klassifikationen, och hon lutar sig 
till  stor  del  mot  den  psykologiska  kategoriseringsforskningen −  framförallt  de 
förklaringsbaserade modellerna. Bryant skildrar forskningens utveckling som en 
utveckling  från  den  klassiska  teorins  tydliga  uppdelning  mellan  värld  och 
människa, via Roschs uppluckring av kategorierna till Medin och hans kollegors 
mer komplexa scenarion där individer och omvärld befinner sig i en gemensam 
kontext i vilken kategorierna utvecklas. Bryant hävdar att detta gäller alla typer av 
kategorisering,  och  därmed  även  inkluderar  vetenskaplig  klassifikation. 
Psykologerna är snabba att påpeka distinktionen mellan psykologi och metafysik, 
och  att  de  inte  på  något  sätt  sysslar  med  metafysik.  Bryants  tes  är  dock  att 
kategoriseringsteorierna från den kognitiva psykologin i högsta grad är relevanta 
för såväl metafysiska diskussioner som den vetenskapliga klassifikationen112. Hon 
menar  således  att  människans  sätt  att  uppfatta  kategorier  säger  något  om 
verklighetens  beskaffenhet,  eller  åtminstone  om  människans  förhållande  till 
verkligheten.
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Utifrån dessa undersökningar och diskussioner formulerar Bryant fem punkter för 
att förklara sin pluralistiska teori om vetenskaplig klassifikation113.

• Vetenskaplig klassifikation är inte entydig utan rörig;

• Vetenskaplig  klassifikation  handlar  om  mer  än  hur  världen  är,  det  
vill säga att den handlar om mer än metafysik;

• Vetenskaplig  klassifikation  innehåller  mänskliga  insatser,  i  form  av   
teorier, förklaringar med mera, det vill säga epistemologi;

• Vetenskaplig  klassifikation  är  därför  en  syntes  av  epistemologi  och  
metafysik;

• De psykologiska kategoriseringsteorierna gäller även för den  
vetenskapliga klassifikationen.

Bryant utgår från vad hon kallar världen utanför oss, oberoende av den mänskliga 
tanken.  Den  världen  är  alltför  komplex  för  att  rymmas  inom  en  enskild 
beskrivning. Bryants ståndpunkt är fullt rimlig, men samtidigt förblir den oklar. 
Om det endast är fråga om komplexitet så är det möjligt att tänka sig att det finns 
en teoretiskt möjlig beskrivning av hela världen, vilken visserligen är omöjlig att 
realisera. Putnam påvisar att varje fråga kring världens konstitution är situerad i en 
beskrivningsteori  (kontext  skulle  man  också  kunna säga).  Alla  aspekter  av  en 
sådan  ståndpunkt  är  inte  tydliga,  men  möjliggör  en  position  som  förstår 
beskrivningar överhuvudtaget som något vilket äger rum i en interaktion mellan 
värld och individ. Att ens tala om en beskrivning av hela världen blir då något 
paradoxalt  och  meningslöst.  Putnam  uppmärksammar  således  det  faktum  att 
relationen mellan människa och värld står i centrum för varje försök att beskriva 
världen, men utan att gå vidare och undersöka hur detta äger rum. Här märks de 
brister  den  analytiska  filosofin  har  gentemot  den  kontinental  filosofins  mer 
fördjupade analys av förhållanden mellan värld och individ.  

För  att  påvisa  den  pluralistiska  strukturen  även  inom  vetenskaplig 
klassifikation beskriver Bryant ett antal exempel där kontroverser uppkommit till 
följd av olika klassifikationer. Det rör sig dels om fall då det inte är möjligt att 
avgöra  vilken  klassifikation  som  är  mest  objektiv,  men  även  fall  där 
klassifikationen inte är inkorrekt men uppenbart har vuxit fram utifrån subjektiva 
drivkrafter.  Jag ska här  endast  nämna den brittiske  vetenskapsmannen Richard 
Owens skapande av den nya klassen "dinosaurier". Detta var ett uppenbart försök 
att  motarbeta  Jean-Baptiste  de Lamarcks teorier  och förstöra för hans lärjunge 
Grant,  vilken  såg  dinosaurierna  som jätteödlor.  Klassen  blev  dock  bestående. 
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Grants skapande av dinosaurieklassen utifrån sina egna motiv gav en tillräckligt 
korrekt ram för de efterföljande forskarna att följa i hans spår114. 

Ett  annat  problem  som  Bryant  vill  avveckla  gäller  de  naturliga  klasserna 
("natural  kinds"). Dessa  är  verklighetens  beståndsdelar,  utifrån  objektivistens 
perspektiv. Genom Keith Donnellan ifrågasätter dock Bryant detta. De ger guld 
som exempel. Ett grundämne borde vara det bästa exemplet på en naturlig klass. 
Guld definieras utifrån sitt  atomnummer  (antalet  elektroner).  Men guld finns  i 
olika  isotoper,  det  vill  säga med olika  masstal  (protoner  och neutroner).  Guld 
skulle lika gärna kunna definieras utifrån en viss isotop, varpå övriga guldisotoper 
inte längre skulle räknas som guld. Inte ens dylika fysiska egenskaper ger således 
bäring för existensen av naturliga klasser, menar Donnellan115. 

Likt  Putnams  tanke  om  att  en  beskrivningsteori  föregår  frågan  om  en 
beskrivning anser John Canfield att  vi  behöver förutfatta en essensteori  för att 
överhuvudtaget kunna ha en uppfattning om guldets essens. Bryant menar att detta 
motsvarar  såväl  hennes  ståndpunkt  som  den  förklaringsbaserade 
kategoriseringmodellen,  där  underliggande  teorier  alltid  står  som  grund  för 
kategoriseringen. Det är först när en definition formulerats som essensen träder 
fram116. Forskare skapar därmed inte bara essensen hos naturliga klasser utan även 
deras gränser.

Som jag redan beskrivit i kapitlet om klassifikationshistoria så pågår det sedan 
en längre tid en strid inom den biologiska taxonomin mellan fenetik, evolutionär 
systematik  och  fylogeni  (kladism).  Utgången  är  dock  sådan  att  de  flesta 
biologifilosofer börjar anse att det inte räcker med en klassifikation för att täcka 
hela forskningsområdet  utan att  flera klassifikationer  med olika perspektiv  kan 
existera parallellt. Philip Kitcher och John Dupré talar i sin tur om artpluralism, 
med vilket menas en mångfald av olika förståelser av artbegreppet. Dels finns det 
förklaringsmodeller som utgår från det strukturella − organismers underliggande 
strukturer − dels finns det historiska förklaringsmodeller vilka fokuserar  på de 
bakomliggande  evolutionära  orsakerna  till  uppkomsten  av  olika  arter.  Utifrån 
dessa  två  uppdelningar  går  det  dock  att  tänka  sig  ytterligare  många  mindre 
uppdelningar. Ingen av dessa är mer rätt eller fel än de andra. De har helt enkelt 
olika typer av fokus. Kitcher menar att organismer är så mångfaldiga att vi måste 
tänka oss deras mångfald som en mångfald av mångfalder. Ian Hacking föreslår 
att  naturliga  klasser  istället  ska  förstås  som något  som  intresserar  människan 
eftersom de talar om för oss vad vi kan göra med saker117. De naturliga klasserna 
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har därmed övergått från den rena teorins område till att vara ett instrument för 
människans handlande.

Vad är det vetenskapligt lämpliga?
Bryants  avslutande  kapitel  är  huvudsakligen ett  försök att  förklara  hur  hennes 
pluralistiska klassifikationsteori inte utmynnar i en relativistisk värld där forskare 
kan använda vilken godtycklig klassifikation  som helst.  Klassifikationen måste 
utgå  från  verkligheten.  Men  frågan  är  på  vilket  sätt?  Hon  ser  framförallt  två 
möjligheter att  förklara detta.  Till  att  börja med måste  vetenskapsmännen vara 
inriktade på vad som är nyttigt118. De söker alltså efter mönster i verkligheten som 
utgångspunkten för sina klassifikationer, men vilka mönster som väljs beror på om 
de är användbara eller ej. Frågan är hur man bestämmer vad som är användbart, 
eller  vad  som  är  mer  användbart  än  något  annat,  och  vilken  situation  som 
bestämmer detta?

Den andra begränsningen av möjliga vetenskapliga klassifikationer ligger i att 
de ska vara  vetenskapligt  passande  ("suitably scientific") som Bryant uttrycker 
det. Hon inleder dock sin förklaring av begreppet med att medge att det är svårt att 
definiera.  Detta  är  ett  underligt  medgivande  då  vi  till  sist  nått  Bryants  egen 
ståndpunkt och hennes förklaring till hur den vetenskapliga klassifikationen ska 
förankras.  Hon  säger  sedan  att  de  egenskaper  som  definierar  klassifikationen 
måste  finnas  på  en  sådan  fundamental  nivå  att  de  kan  förklara  sitt  objekts 
beteende.  Förklaringen är fortfarande otydlig men rimlig och i  linje med ovan 
nämnda nyttighetsprincip. Därefter hamnar Bryant dock i problem, då hon nämner 
skönhet  som ett  exempel  på ett  sätt  att  gruppera objekt  som sannolikt  inte  är 
vetenskapligt  passande119.  Hur ska man förhålla  sig till  vagheten i  hennes ord? 
Kanske är det en styrka, eftersom det trots allt inte ringar in ett måste i hur världen 
struktureras. Någonstans, någon gång är kanske skönhet ett passande vetenskapligt 
sätt att gruppera objekt. Samtidigt lämnar dessa formuleringar den relativistiska 
möjligheten på glänt. Vi har varken fått helt klart för oss när en klassifikation blir 
passande vetenskapligt, och när den slutar vara det. Därtill  fortsätter Bryant att 
förklara att skönhet inte är mätbart, och därför inte är passande vetenskaplig. På så 
sätt  har  Bryant  övergått  från  att  inte  endast  diskutera  vetenskapens  möjliga 
metafysiska anspråk, utan även övergått till att definiera dess faktiska innehåll − 
att den är mätbar.
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Vad undersöker vetenskapen egentligen? D.H. Mellor menar att vetenskapen 
förstår världen genom att dela upp den i mikrostrukturer. Dupré och Putnam talar 
luddigt om studiet  av "viktiga egenskaper"120.  Det är uppenbarligen inte lätt  att 
definiera. Bryant tolkar detta som att den vetenskapligt passande klassifikationen 
formas såväl av en psykologisk begränsning som en reell begränsning. Den reella 
begränsningen  finner  man,  hävdar  Bryant,  på  en  "djup,  fundamental  nivå"121. 
Terminologin är avslöjande då den hänvisar till något stabilt och bestående, utan 
att  alls  kunna peka på vad detta  verkligen är.  Jag säger inte  att  det  inte  finns 
egenskaper  som  är  mer  grundläggande  än  andra  egenskaper  för  att  fastställa 
förhållandet  mellan objekt,  men jag menar att  Bryant  inte  lyckas formulera en 
teori kring vilka dessa är. Hennes problem kan återfinnas redan i titeln på boken. 
Discovery and decision − upptäckt och val − tyder på en tvådelad process, där ett 
mönster först upptäcks för att sedan sållas. För att göra denna process begriplig 
måste dessa två delar förenas. Jag är ense med Bryant i de stora dragen i hennes 
pedagogiskt strukturerade bok. Den räcker en lång väg för att påvisa problemen 
hos objektivism såväl som subjektivism, men tar inte många steg för att förtydliga 
sin  egen  position.  Likt  Bryant  anser  jag  att  det  finns  en  mångfald  mönster  i 
naturen (och kulturen) som har olika relevans för klassifikationsprocessen. Men 
som jag redan nämnt  är  det  i  interaktionen  mellan  dessa  och människan  som 
svaret,  ja  till  och  med  början,  ligger.  Att  beskriva  detta  är  den  verkligt  stora 
uppgiften.

I förra kapitlet diskuterades hur människan strukturerar världen på ett alltmer 
komplext sätt, medan det här kapitlet har behandlat huruvida dessa strukturer kan 
återspegla  verkligheten  på  ett  korrekt  vis.  Dessa  sensormotoriska  system som 
kallas människor dristar sig alltså till att säga något om världen bortom sina egna 
behov? Hoppet mellan avsnitten var onekligen stort men nästa kapitel syftar till att 
knyta dem samman.

1 2 0 Bryant, Rebecca (2000) Discovery and decision, s 113
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Henri Bergson – Kunskap är handling

Genom Henri Bergsons122 (1859−1941) filosofi förstås kunskapen på ett nytt sätt 
där den alltid är knuten till handlingen. Samtidigt är den intellektuella kunskapen, 
med klassifikationen som ett typiskt exempel, inte förmögen att själv förstå detta 
ursprung. Det gäller således att hitta en ny väg mellan klassifikation och värld.

Bild, föreställning och ting
För  att  förmedla  en  tillräckligt  stor  förståelse  av  Bergsons  filosofi  och  dess 
konsekvenser för klassifikations- och kategoriseringsteorin krävs att man börjar 
från början.  Början i detta fall anser jag vara boken Materia och minne, eftersom 
den i sin inledning postulerar ett försök att göra en filosofisk början och dessutom 
söker förklaringen på det som Bryant misslyckades med att beskriva: förhållandet 
mellan medvetande (forskaren) och materia (världen).

Materia och minne  inleds med orden "Detta arbete hävdar både andens och 
materiens  realitet  och  söker  bestämma  förhållandet  mellan  dem  båda  genom 
undersökning  av  ett  bestämt  exempel,  nämligen  minnet."123.  Det  är  således 
uppenbart att Bergson fokuserar på samma sak som Bryant, vilket är frågan om 
hur vi kommer i kontakt med världen. Det är också alltjämt en dualistisk struktur 
med materian på ena sidan och anden på den andra. Ande ska vi här förstå snarast 
som medvetande.  Bergson har  därmed  en dualistisk  utgångspunkt,  men  det  är 

1 2 2 Biografiska fakta: Henri Bergson föddes 1859 i Paris,och doktorerade 1889 med avhandlingen Essai sur  
les données immediates de la conscience (direktöversatt "Essä om medvetandets omedelbart givna", men med 
"Tiden och den fria viljan" som svensk titel).. Bergson hade inte någon uttalad plan för hur hans filosofi  
skulle utveckla sig genom de olika böckerna. Han sade sig till och med försöka glömma de tidigare verken då  
han började arbetet på ett nytt. Trots det går det att se en breddning av undersökningsområdet för varje större  
verk han publicerade. I Tiden och den fria viljan utgick han från människans inre psykologiska erfarenheter. I 
Materia och minne  ("Matière et mémoire",  1896)  hade han gått  över till  att  betrakta förhållandet  mellan  
människans  upplevelser  och  hennes  omvärld.  I  essän  Introduktion  till  metafysiken  ("Introduction  à  la 
métaphysique", 1903) angrep han sedan det epistemologiska problemet med möjligheten till verklig kunskap.  
1907  publicerades  den  på  sin  tid  mycket  uppmärksammade  Den  skapande  utvecklingen ("L'Évolution 
créatrice") som för vidare hans filosofi till livet och evolutionen. Därefter skrev Bergson under lång tid inte  
några böcker utan ägnade sig åt politik och diplomati. Inte förrän på trettiotalet kom den mer sociologiskt  
inriktade  Les deux sources de la morale et religion  (ej översatt till svenska, "Moralens och religionens två 
källor", min översättning, 1932). Henri Bergson dog under nazisternas ockupation av Paris.
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samtidigt  denna dualism som boken vill  övervinna.  Boken är  en  process  som 
läsaren ska följa, där begreppen börjar på en naiv nivå för att sedan bli alltmer 
komplexa  och  förvandlade.  Det  är  också  Bergsons  uppmaning  till  läsaren  att 
försöka ta ett steg tillbaka och utgå från en naiv position där det sunda förnuftet 
får  råda124.  I och med den inledande naiva positionen finns  det  inget  tvivel  på 
varken  yttervärldens  existens  eller  våra  erfarenheters  verklighet.  Någon  som 
överhuvudtaget inte var insatt i filosofiska frågor skulle knappast tro att föremålet 
personen ser  framför  sig  endast  finns  i  dennes  huvud.  Samtidigt  skulle  denna 
person inte heller tänka sig att betvivla att föremålet verkligen såg ut så som vi 
erfar det125.  Det sunda förnuftet  litar  således både på yttervärlden och sin egen 
uppfattning av den. Man kan säga att den litar på  förhållandet mellan värld och 
erfarenhet.

För att formulera detta initiala filosofiska uppvaknande ställer Bergson frågan: 
Vad är det vi möts av när vi öppnar ögonen, vad är vi omgivna av? Det kryptiska 
svaret lyder: Vi är omgivna av bilder126. Detta begrepp är inte helt lätt att förstå, 
men det har en stor roll i hans filosofiska analys och jag kommer successivt att 
försöka förklara det. Bilden återkommer också i  varje kapitels  rubrik,  vilket är 
förvånande då det inte diskuteras explicit i alla kapitel. Bilden är dock till att börja 
med framförallt en möjlighet att inte börja i vare sig idealism eller realism. Det är 
mer än  idealistens föreställning, hävdar Bergson, men mindre än realistens ting127.

Bilden befinner sig halvvägs mellan föreställning och ting. Hur ska vi tolka 
det? Världens objekt träder fram av sig själva och visar sig för oss, det är inte vi 
som skapar världen. Vi erfar inte endast representationer, utan det verkliga tinget. 
Samtidigt är dock inte objektet i fråga begränsat endast till  vår erfarenhet, utan 
sträcker sig även bortom den. Bergson uppmanar oss att tänka världen före den 
klyvning som delat upp verkligheten i existens och framträdande128, en klyvning 
som har sin moderna grund i Descartes filosofi. Existens och framträdande hör 
samman.

Vi är alltså omgivna av bilder. Vad kan man lägga märke till hos dessa bilder? 
Bergson menar att det första är att de "utövar verkan och återverkan på varandra i 
alla sina minsta delar"129. Vi har på så sätt blivit varse kausaliteten. Kausaliteten 
gör bilderna till ett system. Ett system vars struktur dock bryts tämligen omgående 
hos Bergson, då han identifierar en bild vilken skiljer sig från de andra. Denna 
bild  observerar  vi  inte  endast  utifrån  utan  även  inifrån.  Bilden  i  fråga  är 

1 2 4 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s X
1 2 5 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s IX
1 2 6 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 1
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naturligtvis kroppen. Vi  betraktar världen utifrån kroppens perspektiv, men det 
går enligt  Bergson inte att  förklara världen utifrån kroppen. Kroppen och dess 
organ  hjärnan  är  bilder  precis  som allting  annat  vi  erfar  och  kan  därför  inte 
förklara sig själva. ”Det är hjärnan som utgör en del av den materiella världen, och 
inte den materiella världen som utgör en del av hjärnan. … Att låta hjärnan tjäna 
såsom förutsättning för helhetsbilden är verkligen att motsäga sig själv, eftersom 
hjärnan enligt hypotesen utgör en del av denna bild.”130. Alla bilder sitter samman, 
och  kan  aldrig  bli  helt  individuellt  isolerade.  Om vi  utgick  från  hjärnan  som 
producent av övriga bilder,  var skulle vi  då dra gränsen till  vad som är denna 
producent?  Hjärnan  behöver  sin  kropp,  kroppen  behöver  sin  miljö  i  naturen, 
naturen  behöver  solen131.  Detta  är  således  hans  kritik  mot  en  reduktionistisk 
vetenskaplig objektivism.

Bilderna påverkar varandra, som jag nämnde tidigare, och så även kroppen. 
Men kroppen inför ett mått  av osäkerhet i denna påverkan. Den väljer hur den 
återger  de  impulser  den  får.  Bergson  kallar  kroppen  för  ett  "centrum  för 
handling"132. Har vi då åter hamnat i en dualism mellan kropp och värld? Bergson 
försöker undvika det, och söker istället efter kopplingen mellan dessa två olika 
system. Han menar att både idealismen och realismen förstår perceptionen, det vill 
säga kontakten  mellan  kropp och värld,  som  kunskap.  Då blir  frågeställningen 
automatiskt inriktad på var denna kunskap är placerad − i kroppen eller i naturen. 

Bergson återvänder istället till den punkt där kroppen avviker från de andra 
bilderna, då den mottar rörelse utifrån för att sedan välja hur den vill återge den. 
Kroppen  skiljer  sig  från  naturen  genom  en  handling.  Vad  har  då  detta  med 
perceptionen att  göra? Bergsons poäng är att  glappet i  naturens kausalitet  som 
infinner sig hos och genom kroppen är perceptionen. Ja, det är i själva verket hela 
medvetandet. 

”Följer man steg för steg den yttre perceptionens progress från monären upp till  de  högre 
ryggradsdjuren, finner man att den levande materien redan i den enkla protoplasmamassans 
form är mottaglig för retning och kan sammandraga sig, att den är underkastad inflytande av 
yttre eggelser som den besvarar med mekaniska, fysiska och kemiska reaktioner.”133.

Det  börjar  med  reflexartade  reaktioner  på  impulser  utifrån,  för  att  sedan 
utvecklas  alltmer  i  komplexitet.  Det  går en rak linje  från det  encelliga djurets 
koppling mellan sensor och motor, till vår hjärna och vårt nervsystem. Vi ser en 
stark  korrelation  mot  Gärdenfors  beskrivning  av  medvetandet  som  en  alltmer 
komplex behandling av yttre impulser. Minns att Gärdenfors beskrev perceptionen 
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som en möjlighet för djur att förbereda sig för att fly, äta eller reproducera sina 
gener.  Likt  dagens  kognitionsforskare  ansåg  också  Bergson  att  vi  är 
sensomotoriska  system.  En  signal  kommer  in  (sensor),  behandlas  och  skickas 
vidare  (motor).  Skillnaden  mellan  de  enklare  livsformerna  och  de  högre 
ryggradsdjuren  är  att  de  senare  binder  upp  alltmer  av  den  ingående  signalen. 
Signalen ska omvandlas till handling, men bevaras inom kroppens system för att 
förbereda  handlingsvalet,  eller  presentera  handlingsalternativen.  Detta  är 
perceptionen  −  perceptionen  är  handlingsalternativ,  eller  med  Bergsons  ord: 
virtuell handling. Bergson skriver att

...hjärnan  förefaller  oss  vara  ett  instrument  för  analys  i  förhållande  till  den  uppfångade 
rörelsen och ett instrument för val i förhållande till den utförda rörelsen. Men i ena som i  
andra fallet inskränker sig dess roll till att förmedla och att fördela rörelse.134.

Hjärnan är en synnerligen invecklad väg från infångad impuls till  utgående 
handling.

Om vi följer konsekvenserna av vår nyvunna kunskap om perceptionen som 
virtuell  handling  inser  vi  att  det  vi  uppfattar  i  världen  är  våra  möjliga 
handlingsalternativ på densamma. Våra sinnen är skapade utifrån vad vi kan göra 
med  världen,  ”de  ting  som  omger  min  kropp  återkastar  min  kropps  möjliga 
inverkan på dem”135. Därmed ges en antydan om tingen bortom bilderna. Bilderna 
är det som blir kvar då perceptionen skär ut från tingen vad som är intressant för 
våra möjliga handlingar.  Häri  finner vi  en anledning till  att  Bergson använder 
begreppet bild. Den är utklippt ur sitt sammanhang, dess konturer förstärks medan 
omgivningen träder tillbaka.  De konturer som Gärdenfors påpekade att  hjärnan 
lade till  i  vår perception är ämnade att  förstärka det vi har intresse av. Om vi 
återgår till inledningens sunda förnuft, kan vi se att Bergson uppfyllt sitt löfte att 
hålla  sig till  dess  premisser:  objektet  vi  erfar  är  mer  än en föreställning,  men 
mindre än tinget självt. Bilden förhåller sig till tinget som delen till det hela. Det 
ideala är urskiljningen av det reala136 . Bryant sade att världen begränsar oss i vår 
klassifikation. I själva verket är det vi som begränsar världen. Värt att notera är att  
detta också innebär ett avståndstagande från Kant som ansåg att perceptionen var 
ett tillägg till tinget (genom transcendentala kategorier).

Kanske har det varit  någorlunda enkelt  att  följa Bergsons tänkande hittills, 
men  när  det  nu  gäller  att  dra  konsekvenserna  av  dessa  tankar  blir  de  mycket 
omfattande och radikala. Då perceptionen endast innebär en begränsning av tinget, 
existerar  det  inte  någon  skarp  gräns  mellan  tinget  själv  och  perceptionen  av 
1 3 4 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 14
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densamma, mellan "att vara och att medvetet uppfattas"137. Bergson talar om en 
"ren" perception,  vilken inte skalar bort  någonting alls  från tinget. Detta borde 
dock enligt mig inte kallas för en perception överhuvudtaget då man har tagit bort 
glappet mellan kropp och natur. Den rena perceptionen är ren materia, och således 
är den endast intressant att tala om som ett gränsbegrepp. Den sitter i kontakt med 
all materia i världen, men har, just därför, inget medvetande därom. Medvetandet 
hänger  således  samman  med  den  tvekan,  det  glapp,  som  kroppen  skänker 
materians kausalitet. Bilden blir därmed inte något som medvetandet i första hand 
erfar,  utan  den  är medvetandet.  Men  samtidigt  är  den  även  en  del  av  tinget 
(materian). Detta ter sig paradoxalt. Men för Bergson är världen inte av sig själv 
uppdelad i separata ting, utan i olika krafter (bilder!) som påverkar varandra. Det 
går knappast att förneka att stenen jag tittar på, på ett sätt är i mig − till och med är 
jag.  Som  Leonard  Lawlor  säger:  För  Bergson  är  medvetande  något och  inte 
medvetande  om  något138.  Tingen  ansätter  eller  hemsöker  oss  i  vårt  inre,  som 
Maurice Merleau-Ponty sade angående Bergsons filosofi139.

Men perceptionen är ju framförallt rumslig, hur förhåller sig Bergson till det? 
Successionen av impulser omvandlas i perceptionen till att läggas sida vid sida. På 
detta sätt blir vi medvetna om rummet. Perceptionen, som virtuell handling, är ett 
förfogande av tiden som presenteras genom rummet140.  Tiden är förutsättningen 
medan rummet är metoden. Rummet är alltid ett handlingsrum. Resonemanget är 
intressant och relevant. Det är också en enkel bild att tänka sig hur impulserna tas 
in efterhand och läggs bredvid varandra och på så sätt skapar ett rum med möjliga 
handlingar. Dock finns det här, och i Bergsons filosofi i stort, en otydlighet och 
brist  i  beskrivningen  av  rummet.  Såsom  han  förklarar  perceptionens 
omvandlingen  av  tiden  till  rum  förstås  rummet  som  endast  tvådimensionellt. 
Rummets  tredimensionalitet  förblir  ett  mysterium.  Jag  anser  att  detta  är  hans 
filosofis svagaste punkt. Hans variant av processfilosofi lutar sig alltför mycket på 
tiden, istället för att inkorporera både tid och rum. 

Det finns dock ett annat sätt genom vilket medvetandet bearbetar tiden, vilket 
har större bärighet. Bergson kallar medvetandet för fördröjd materia. Medvetandet 
präglas av sitt sätt att förtäta materians impulser. Detta kan tänkas på flera olika 
vis men Bergson ger ett konkret exempel som är talande. Det röda ljuset är det 
långsammaste ljuset. Det rör sig med en hastighet på 400 miljarder vibrationer per 
sekund.  1/500-dels  sekund  är  det  kortaste  tidsintervall  som  människan  kan 
uppfatta.  Om människan  skulle  uppfatta  det  röda  ljusets  vibrationer  som just 

1 3 7 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 21
1 3 8 Lawlor, Leonard (2003) The challenge of bergsonism, s 27. I denna utsaga ligger den främsta skillnaden 
mellan Bergson och fenomenologin, för vilken medvetande alltid är om något.
1 3 9 Merleau-Ponty, Maurice (2004) Lovtal till filosofin, s 191
1 4 0 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 16
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vibrationer skulle det ta 25000 år. Men vi uppfattar det som en sekund av rött ljus. 
Kvantiteten 400 miljarder blir till kvaliteten rött141. Medvetande är alltid en sådan 
sammanfattning.  Detta  går  att  tänka  på  många  plan.  Dels  i  ögonblicket,  dels 
storskaligt i våra individuella liv, i våra olika samhällen, och livet i sin helhet. Allt 
är processer där det förflutna hänger samman med nuet som en helhet. Vi kan 
tänka oss en teoretisk allomfattande perception, motsatsen till den tidigare nämnda 
rena perceptionen, som infogar evigheten i sin sammanfattning. Sammanfattning 
rör sig om en spänning vilken håller ihop materia och minne. Bergson beskriver 
en dikt, vars mening helt är beroende av vår förmåga att uppehålla spänningen. 
För att uppfatta orden i sin materialitet behöver man inte anstränga sig utan endast 
släppa på uppmärksamheten och spänningen. Dikten övergår i fraser, ord, fonem 
och ljud142. 

Denna spänning utgör den drivande kraften i Bergsons filosofi. Han kallar det 
för  "varaktigheten"143 (la  durée).  Hittills  har  jag  betonat  kopplingen  mellan 
perception  och  medvetande.  Men  obemärkt  har  den  andra  komponenten  av 
medvetandet smygit sig in, vilket är minnet. Egentligen har det funnits där hela 
tiden,  ända  sedan  jag  nämnde  att  impulserna  stannas  upp  och  hålls  kvar.  På 
samma gång som medvetandet är perceptionen, är det kanske i ännu högre grad 
minne. Minnet är det brott som sker i materians kausalitet. Något hålls kvar utan 
att omedelbart föras över till en ny rörelse eller handling. Varaktigheten består av 
minnet som hålls ihop och rör sig framåt. 

För att sammanfatta detta första avsnitt återvänder jag till bilden. Bilden var 
till  att  börja med vår naiva filosofiska början, där den framstod som en första 
omedelbar enhet i vad vi uppfattar. Detta fördjupades senare då vi insåg att bilden 
äger en dubbelhet av sken och ting på en gång. Den är en begränsning av tinget 
utifrån vårt intresse, som en del av en helhet. Vårt intresse är vad vi kan göra med 
tinget, det vill  säga en virtuell  handling. I egenskap av denna virtualitet,  vilket 
betyder ett bevarande av inkommande impulser, är bilden även ett minne.

Minnets materialisering
Bergson  går  därför  vid  detta  läge  i  Materia  och  minne över  till  att  analysera 
minnet mer specifikt. Inledningsvis vill han spjälka upp minnet i olika typer. Han 
beskriver en utantilläxa. Läxan är således något som upprepas och skapar därför 
dels  ett  minne  av  det  enskilda  inlärningstillfället,  dels  själva  läxan  som  ett 
1 4 1 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 184
1 4 2 Bergson, Henri (1911) Den skapande utvecklingen, s 194
1 4 3 Översatt till neologismen "nuflöde" av Algot Ruhe i de första översättningarna av Bergson i början av  
1900-talet. 
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inrepeterat  minne.  Den senare  är  en  mekanism vilken  sätts  igång,  medan  den 
andra  inte  kan  abstraheras  från  tidpunkten  då  händelsen  skedde.  Läxan,  eller 
vanan som Bergson kallar denna typ av minne, är helt inriktad på handling och 
den aktuella situationen. I sin applicering är den automatisk. Men minnet av en 
enskild förfluten situation spelas upp utan anpassning till den aktuella situationen. 
Bergson anser att det råder en väsensskillnad mellan dessa typer av minnen144. Jag 
har dock svårt att följa den tanken. Kanske syftar han på deras olika riktningar. 
Vanan  är  präglad  av  framtiden,  medan  den   fristående  erinringen  förlorat  det 
mesta av sin karaktär av virtuell handling och istället är närmast ointresserad av 
nuet. Jag vill dock hävda att erinringen av ett specifikt minne ändå äger en viss 
anpassning till nuet. All erinring är ett återhämtande av något till nuet. Vice versa 
är  även vanan väsentligen  ett  minne,  då  den aldrig  kan bli  en  helt  mekanisk 
reaktion.  Mellan dessa minnen existerar således inte en väsensskillnad utan en 
gradskillnad.  Likt  Trevor  Perri  hävdar  i  sin  artikel  Bergson's  philosophy  of  
memory  är  minnet  egentligen  en  dynamisk  helhet145.  Jag  skulle  vilja  hävda att 
människan  som  organism  äger  alla  typer  av  minnen  som  passerat  i  hennes 
evolutionshistoria: från ’död’ materia via aminosyror, virus, amöbor, reptiler till 
däggdjur och homo sapiens. Att vara människa är att vara dessa typer av minne, 
vilket också beskriver oss som kategoriserande subjekt.

Av  samma  anledning  kan  jag  inte  godkänna  Bergsons  tanke  på  ett  "rent 
minne", det vill säga ett minne som inte på något sätt är aktualiserat i nuet. Han 
frågar  hur  det  kommer  sig  att  vi  kan  tänka  oss  ting  i  rummet  bortanför  vårt 
medvetande  men  inte  i  minnet146.  Men  på  samma  sätt  som  alla  ting  är 
sammanbundna genom det gemensamma rummet, anser jag att även alla minnen 
hos en individ är sammanlänkade ända fram till nuet. Minnen kan inte vara helt 
isolerade utan existerar som ett kollektiv. Det kan vara värt att istället luta sig mot 
ett  annat uttalande av Bergson: ”Varje moment i  vårt  liv  frambjuder alltså  två 
synsidor:  det  är  aktuellt  och virtuellt,  perception  åt  ena  sidan,  erinring  åt  den 
andra”147. Vi får minnas att varaktigheten är spänningen mellan nuet (handlingen) 
och minnet  (den virtuella,  avvaktande handlingen).  Dessa två krafters rörelse i 
förhållande  till  varandra  är  dock komplext.  Minnet  är  en  virtualisering av  det 
aktuella, medan handlingen är en aktualisering av det virtuella. Därigenom måste 
vi också ändra vår uppfattning av nuet som idé. Medvetandet är redan definierat 
som införandet av minnet i materian. Ett medvetet nu måste därför till  stor del 
bestå av det förflutna som aktualiseras. Inte endast genom specifika minnen utan 

1 4 4 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 61
1 4 5 Perri, Trevor (2014) ”Bergson’s Philosophy of Memory”. Philosophy Compass 9, nr 12 , s 11
1 4 6 Bergson,  Henri  (1913)  Materia och minne,  s  125.  Värt  att  notera  är att  mitt  argument  går emot den 
tolkning som Gilles Deleuze gjorde i sin bok  Bergsonism från  1966 vilken också blivit den avgjort mest 
inflytelserika läsningen av Bergson under de senaste decennierna.
1 4 7 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 95
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även genom det sätt som vi sammanfattar materian. Ljuset vi ser har redan skett, 
vår förnimmelse är en sammansättning av ett visst spann förfluten tid. Nuet ska 
därför inte förstås som något snitt mellan förflutenhet och framtid, utan snarare 
som en cirkelrörelse där dessa blandas samman. Denna cirkelrörelse är platsen där 
minnet  i  sin  mest  aktualiserade form möter  materians  plan.  Bergsons konfigur 
illustrerar detta.

Figur 1. Minnets kon mot materians plan.

Källa: Bergson, Henri − Materia och minne, s 142

Planet  P  är  materians  utsträckthet,  S  är  spetsen  där  minnet  möter  materian. 
Avståndet  mellan  ytan  AB  och  S  är  inte  kronologisk  utan  gäller  grader  av 
aktualisering i nuet. En kategori eller ett begrepp kan i sin användning röra sig 
mellan  dessa punkter.  I punkten S  är  det  en faktisk  handling,  till  exempel  ett 
uttalat ord, men i AB är det endast en mångfald individuella minnen vilka ännu 
inte  samlats  till  en  grupp148.  Detta  är  medvetandet  som process.  Bilderna  som 
bevaras,  och sedan behandlas  och anpassas till  den aktuella  situationen för  att 
erbjuda handlingsalternativ.

Uppsatsen ter sig nu ha hamnat en bit  utanför sitt  ämne. Diskussionen om 
människans kategoriserande av sin omvärld har istället hamnat i en utläggning om 
människans inre. Men det är vid detta tillfälle som Bergson kliver in och direkt 
griper  an  de  frågor  som  varit  aktuella  genom  hela  uppsatsen.  Vi  minns  att 
perceptionen är att klippa ut objekten ur sin omgivning och ge dem konturer. Men 
för  att  känna  igen  objekt  i  världen  krävs  en  igenkänningsförmåga  och 
igenkänningsförmåga är inget annat än minnets applicering på nuet. Precis som vi 

1 4 8 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 142
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överför tingens rörelser till att bli perceptioner och därmed minne, ingår det även i 
processen att minnet appliceras på perceptionen till att bli rum.  Hur blir minne till 
rum,  och hur  blir  det  till  handling?  Säg att  jag träffar  en person vid  ett  antal 
tillfällen. Utifrån dessa situationer kan jag så att säga "destillera" vissa drag hos 
denne person och därefter bemöta personen såsom jag anser passande. Ja, det är 
exakt samma metod som vid kategorisering. Då jag ser ett verktyg kan jag föra 
samman  det  med  verktyg från  mitt  minne  till  en  kategori.  Är  detta  verkligen 
minnets anpassning till nuet? Ja, därför att det är nyttigt. Båda dessa exempel är en 
generalisering av enskilda  minnen med  syftet  att  göra dem till  handlingar.  Då 
minnet blir till rum genom perceptionen och då minnet generaliseras innebär det 
en uttunning av minnet på en yta. Dess innehåll plattas till och formas för att passa 
sitt syfte − att slå i en spik, att känna igen ett ansikte.

Rumsligheten är en akt som ligger bakom både kategoriseringens generalitet 
och perceptionens rum. Själva ordet abstraktion, i betydelsen "dra bort, riva loss"149 

gäller för såväl språket som perceptionen. I språket rivs bitar ut ur de enskilda 
minnen för att fogas samman till begrepp. I perceptionen är det objekten som rivs 
ut från sitt sammanhang för att urskiljas individuellt. Dessa två processer möts i 
sin  renaste  form:  geometrin.  Geometrin  är  en  applicering  av  det  generella  på 
perceptionens rum. Den ersätter det heterogena i rummet med det homogena. Kvar 
blir  ett  mätbart  rum  uteslutande  inriktat  på  praktisk  handling.  Denna 
generaliseringens  slutstation  är  också  klassifikationens  ouppnåeliga  men 
eftersträvda mål. Ouppnåeligt eftersom klassifikationen alltid måste återvända till 
den heterogena världen för  att  skaffa  material  till  sitt  system.  Klassifikationen 
uppkommer  utifrån  behovet  att  föra  in  de individuella  entiteterna  i  ett  system 
vilket omvandlar deras enskildhet till homogenitet. Det ideala är det generella och 
det generella är det rumsliga. Därför haltar den gamla oppositionen mellan idé och 
materia då det ideala i högsta grad är präglat av rumsligheten.

Uppmärksamheten hos människan kan alltså vara riktad åt olika håll. Det går 
att vara riktad endast mot nuet, och omedelbart svara på varje impuls. Då har man 
vänt sig bort från minnets djupare delar. Å andra sidan går det också att tänka sig 
den som helt förirrat sig i minnets gångar och på intet sätt är uppmärksam på vad 
som händer i nuet. En ytlig analys kan tyckas, men Bergson vrider detta till att 
avslöja något mer djupgående. Han kallar skalan för dessa olika sinneslägen för 
"uppmärksamheten till livet". Den impulsive följer slaviskt materialitetens snabba 
men innehållslösa puls och bortser från minnet. Bergson citerar Ravaissons ord: 
”materialiteten  ingjuter  i  oss  glömskan”150.   Dennes  uppmärksamhet  till  livet 
innehar en viss spänning, men den har mycket kort omfång. Drömmaren eller den 

1 4 9 Grön, Arne (red.) (1997) Filosofilexikonet, s 13
1 5 0 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 157
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psykotiska  personen  har  å  andra  sidan  helt  släppt  taget  om  verkligheten  och 
vandrar helt och hållet i sitt inre. Spänningen i uppmärksamheten är helt upplöst. 
Logiken är för drömmaren inte omöjlig, men väl ovidkommande. Logiken är ett 
verktyg för handling, och handling har denne inget intresse av. 

Att känna igen världen innebär en större ansträngning än att låta drömmen 
bestämma.  Att  i  drömmen associera mellan minnen är lättare än att  identifiera 
verklighetens objekt. Det senare kräver att hitta rätt sak för rätt plats, medan det 
förra innebär att röra sig planlöst. Världen kräver uppmärksamhet, den kräver att 
vi  anpassar  våra  minnen  för  att  kunna  handla.  Bryants  idé  om  vetenskaplig 
lämplighet är ett exempel där världen kräver stort fokus och arbetsinsats för att 
kunna tolkas. Men i det lilla sker denna arbetsinstans hela tiden då vi anpassar vår 
perception och våra minnen efter den närvarande situationen. I centrum för denna 
anpassning  står  kategorisering  och  i  förlängningen  (som  hos  Bryant) 
klassifikationen.

På så sätt menar sig Bergson ha undkommit realismens och idealismens ok. 
Han har skapat ett utrymme för kunskapen att utgå från tingen utan att förneka 
människans  formande  av  den.  Detta  formande  visade  sig  också  bestå  i  en 
anpassning  till  världens  krav.  Medvetandet  är  ett  brott,  en  diskontinuitet  i 
materians kausala system, och dess själva väsen är hur den ska fylla det uppkomna 
glappet.  Ska  det  titta  utåt  mot  världen,  eller  rikta  sig  inåt  mot  den  ström av 
förflutenhet som hela tiden fylls på. Utifrån denna uppsats syfte kan man se att  
anpassningen till  världens  krav är motorn  bakom medvetandets  strävan till  att 
strukturera världen, och därmed även orsaken till  vårt behov av att kategorisera 
och klassificera. Den vetenskapliga klassifikationen är inget undantag utan utgör 
snarare det tydligaste och mest långtdragna exemplet.

I det följande avsnittet ska jag gå in mer på Bergsons syn på kunskapen och 
vad  han  anser  vara  verklig  kunskap,  och  då  blir  naturligtvis  hans 
ställningstaganden  i  förhållande  till  de  positioner  som  Bryant  beskriver  mer 
tydliga.  Jag  beskrev  tidigare  hur  den  kunskap  som skapas  utifrån  intresset  är 
anpassad till handlingen och det generella. Vad innebär det enligt Bergson att följa 
verklighetens  regelbundenheter  och  mönster?  Vad  har  klassifikationen  för 
förhållande till verkligheten? Är den praktiskt inriktade kunskapen sann?

Kunskap och rörelse
Kunskap för  Bergson är  i  grunden praktisk,  den  tjänar  en  nytta.  Materia  och 
minne visade hur kunskapen väsentligen är information om vad vi kan göra med 
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materian. I  Den skapande utvecklingen tar Bergson detta utgångsläge och sätter 
det i ett nytt perspektiv. Istället för att utgå från subjektets upplevelse av världen 
utgår  han  från  livet  själv.  Han  gör  en  uppdelning  av  naturen  utifrån  olika 
handlingsmönster. Dessa är dvala, instinkt och intelligens151. En sådan indelning 
kan  tyckas  klumpig  och  inte  vetenskapligt  underbyggd,  men  de  ska  ses  som 
riktningar och tendenser och inte som rena färdigheter. 

I  förra  avsnittet  beskrev  jag  hur  perceptionen  å  ena  sidan  skapas  av  att 
virtuella  handlingsalternativ  läggs  sida  vid  sida,  men  också  hur  människans 
generaliserande  tänkande  uppkommer  genom  att  enskilda  minnen  destilleras 
utifrån  sina  gemensamma  egenskaper  och  fogas  samman  till  begrepp  och 
kategorier. Denna princip är även verksam då det gäller instinkt och intelligens. 
Rättare  sagt är  intelligensens väsen just  denna förmåga att  abstrahera från den 
givna situation, att sätta samman bitar utifrån vad som är motiverat för stunden. 
Instinkten däremot karaktäriseras av att endast förmå fullfölja en enskild plan, att 
endast se en enskild funktion hos ett verktyg eller en situation. Intelligensen är ett 
"fält utan gränser", medan instinkten följer det individuella tingets rörelse152. Om 
intelligensen är beräkning är instinkten handling. Därmed äger instinkten en lägre 
grad av medvetande, men den förmår å andra sidan följa rörelsen hos objektet som 
det interagerar med. Faktum är att instinkt inte rör sig om ett subjekt som agerar 
mot  ett  objekt,  utan  om  "olika  verksamheters  gemensamma  vidhäftande  vid 
varandra"153. Intelligensens medvetande präglas däremot just av att stanna upp en 
rörelse för att analysera den. Figuren nedan visar de olika metodernas arbetssätt, 
då den horisontala axeln visar en mångfald ting och den vertikala axeln illustrerar 
rörelsen hos dessa ting. 

Figur 2. Instinkten respektive intelligensens omfång och rörelse.

1 5 1  Bergson, Henri (1911) Den skapande utvecklingen, s 94
1 5 2 Bergson, Henri (1911) Den skapande utvecklingen, s 131
1 5 3 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 131
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Källa: Uppsatsförfattaren, 2008.

Bergson har därmed introducerat ett nytt problem. Den intellektuella kunskapen 
bygger  på  att  immobilisera  tingens  rörelse  och  förlorar  därmed  den  verkliga 
kontakten med tingen. Det tydligaste exemplet på detta är Xenons paradox med 
Akilles  och  sköldpaddan.  Akilles  och  sköldpaddan  ska  tävla  i  löpning,  men 
sköldpaddan får börja med ett litet försprång. Starten går och Akilles kommer till 
den punkt där sköldpaddan startade, då har dock sköldpaddan redan förflyttat sig 
en liten bit. När Akilles kommer till nästa position där sköldpaddan nyss var har 
sköldpaddan rört sig ytterligare en liten bit, och så vidare. Akilles kommer bara 
närmare  men  aldrig  ifatt  sköldpaddan.  Bergsons  argument  är  att  hela 
resonemanget om att dela upp Akilles och sköldpaddans rörelser i olika segment 
är falskt. En rörelse är odelbar, och befinner sig aldrig i en punkt. Akilles passerar 
sköldpaddan i steget. Då vi talar om en punkt i rörelsen har vi redan delat upp 
rörelsen i olika rörelser. ”Vi tänker inte den verkliga tiden, vi lever den, eftersom 
livet svämmar utöver gränserna för intelligensen”154. Detta är således intelligensens 
problem. Instinkten däremot förmår nå denna kontakt men är inte medveten om 
det. Bergson kommer fram till att  ”Det finns saker, som endast intelligensen är i 
stånd att  söka,  men som den av sig själv aldrig ska finna.  Dessa saker  skulle 
instinkten ensam vara i stånd att finna; men den kommer aldrig att söka dem” 155. 
Är  vi  människor  därmed  dömda  att  följa  den  effektiva  men  konstlade 
intelligensen,  eller  att  växla  till  den  föga  medvetna  instinkten  vilken  dock  är 
synkroniserad med världens rörelse? Nej, Bergson är inte skeptisk till människans 
möjlighet  att  nå  verklig  kunskap.  Korsningen  av  instinkt  och  intelligens  är 
intuitionen.

Intuitionen  hos  Bergson  motsvarar  inte  vår  vardagliga  uppfattning  av 
begreppet  som  kunskap  baserad  på  känsla.  Den  genom  historien  beständiga 
betydelsen  av  intuition  är  direkt,  omedelbar  kunskap.  En  kunskap  som  inte 
behöver någon förmedling, och detta är också den betydelse som Bergson lägger i 
1 5 4 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, Bergson, Henri (1913) Materia och minne,s 47
1 5 5 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 141
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begreppet.  Intelligensen är  "livet  som gör  sig  yttre  för  sig  själv"156.  Med detta 
menar  Bergson  att  evolutionen  har  utvecklat  en  mycket  effektiv  metod  hos 
människan för att planera sitt handlande, men den bygger på att ställa sig utanför 
livets  egen  rörelse.  Intuitionen  är  ett  återupprättande  av  kontakten  mellan  det 
intellektuella medvetandet och livet, och för den delen mellan klassifikation och 
värld.

I essän  Introduktion till metafysiken, skriven mellan  Materia och minne  och 
Den skapande utvecklingen, går Bergson närmare in på intuitionens metod. Han 
menar att det finns två sätt att vinna kunskap om ett objekt. Det ena innebär att 
man kretsar runt objektet och tar skilda ögonblicksbilder av det vilka sedan fogas 
samman till en helhet. Vi känner i detta igen intelligensens arbetssätt. Den andra 
metoden innebär att man tränger in i objektet.  Resultatet av den förra metoden 
kallar han relativ kunskap, medan den senare ger absolut kunskap157. Detta stycke 
är troligen för de flesta läsare svårt att smälta vid första anblicken. Vad innebär det 
at tränga in i ett objekt? Vad är absolut kunskap? Med det absoluta åsyftas dock 
inte  någon ideal  eller  objektiv  kunskap utan endast  en fullkomlig kunskap om 
föremålet själv. Detta är att finna det unika med objektet, snarast motsatsen till 
kategoriseringens gemensamma egenskaper. Det unika är föremålets egen rörelse. 
Som jag redan nämnt visade Materia och minne att det erfarna tinget på samma 
gång  är  en  del  av  subjektet  såväl  som  objektet.  Kontakten  finns  alltid  där, 
intuitionens uppgift är således att bevara den. 

Det är naturligtvis lättare sagt än gjort. Tänk på intuitionen som ett lyssnande 
till  tingets  rytm.  Bergson jämför  själv  intuitionen  med  läkarens  lyssnande vid 
stetoskopet: ”En sann empirism är inställd på att komma så nära själva originalet 
som möjligt, att undersöka det på djupet och genom ett slags andlig auskultation 
känna hur dess själ  pulserar”158.  Detta lyssnande syftar till  att  båda behålla  det 
förflutna och höra det nya. Det är en synkronisering av ens egen varaktighet med 
objektets varaktighet. Lyssnandet är också på samma gång medvetet och följsamt, 
men det är svårare att lyssna än att höra. Hörandet är passivt medan lyssnandet är 
aktivt. Intuitionen är ett lyssnande. Det går också att kalla den ett försök att förstå 
vår egen erfarenhet, sätta den i ett sammanhang utan att förlora den. Tänkandet 
har en sådan dubbelhet. ”Thinking is both a living act and an intentional distance” 
som Bergsonkännaren Frederic Worms uttrycker det159.

Subjektet har redan fått en mycket plastisk form i det förra avsnittet. Som jag 
antytt gäller detta även objektet. 
1 5 6 Bergson, Henri (1913) Materia och minne, s 150
1 5 7 Bergson, Henri (1992) Introduktion till metafysiken, s 57
1 5 8 Bergson, Henri (1992) Introduktion till metafysiken, s 79
1 5 9 Worms, Frederic (2005) ”Time Thinking: Bergson’s Double Philosophy of Mind”.
MLN 120, nr 5, s 1234
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De  bestämda  konturer  vi  ger  ett  föremål  och  som betingar  dess  individualitet  är  endast 
planteckningen av ett  visst  slags  inflytande,  som vi  skulle  kunna utöva  på  någon punkt  i 
rummet: det är planen över våra eventuella handlingar, som återskickas till våra ögon såsom 
av en spegel, när vi granskar tingens ytor och kanter."160.

Vår uppfattning av tingen är visserligen sann, men endast som en del av helheten. 
Verkligheten består i själva verket av de interagerande rörelser som Bergson kallar 
varaktigheter. Det individuella föremålet är en varaktighet bland många möjliga. 
Medvetandet formas i sin tur av dessa urskiljande, differentierande processer. På 
så sätt sitter ting och medvetande ihop i en process.

Tiden är det förflutna som strömmar mot framtiden. Eftersom det förflutna 
bevaras men samtidigt överskrider sig själv och blir till något nytt kan man säga 
såväl att allt bevaras som att allt förändras − "Tiden är uppfinning eller ingenting 
alls"161. Bergson använder musiken som exempel. Vi lyssnar på musik genom att vi 
sätter in varje ny ton i de redan passerade tonernas sammanhang. Den nya tonen 
förändrar å sin sida helheten av de förflutna tonerna. Musiken går inte att tänka 
utan  denna  process,  och  i  musiken  visar  sig  varaktigheten  som  tydligast. 
Varaktigheten är i grunden skapande då den överskrider sin befintliga struktur och 
lägger till något nytt. Även förändring kräver att något befintligt existerar som kan 
förändras. Enligt Bergson finns det..

” ...förändringar, men det finns inte ting som förändras: förändringen har ej behov av något 
som bär den. Det finns rörelser, men det finns inte med nödvändighet oföränderliga föremål 
som rör sig: rörelsen  förutsätter inte något som rör sig162.

En tidig Bergson-uttolkare menade att  ”It is not we therefore who give reality to 
things but we who give the form of things to reality”163. Orörlighet är för Bergson 
samma fenomen som när vi  sitter  i  ett  tåg och ser ett  annat  tåg som rör sig i 
samma hastighet.

Ett problem som här infinner sig för Bergson är att förklara upprepning och 
identitet.  Identitet  blir  en chimär  då förändring är  verklighetens  substans.  Kan 
verkligen dessa begrepp endast förstås som uttryck för människans intresse och 
handlingsmetod?  Ett försök att tänka sig dessa begrepp bergsonianskt vore att se 
en  äkta  identitet  som  en  synkronisering  med  en  varaktighet  eller  flera 
varaktigheter.  Kan  en  kategori  förstås  som  en  varaktighet?  Tanken  skapar 
konsekvenser. I så fall borde varje homogen strukturering av världen erbjuda en 
ingång till en "heterogen" förståelse av världen, i dess varaktighet. Något jag inte 
jag vågar drista mig till att göra. Men däremot är det värt att ha i åtanke då man 
1 6 0 Bergson, Henri (1911) Den skapande utvecklingen, s 16
1 6 1 Bergson, Henri (1911) Den skapande utvecklingen, s 313
1 6 2 Bergson, Henri (1912) Filosofien och livet, s 113
1 6 3 Carr, H.W. (1914) Philosophy of change, s 144
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ska  jämka  Bergsons  filosofi  med  kategoriseringsteorierna.  De  kognitiva 
psykologerna har redan visat att den mänskliga kategoriseringen inte är en rent 
aristotelisk, matematisk aktivitet utan äger andra (förvisso lika praktiskt inriktade) 
drag.  Medan  Bergson  kan  problematisera  den  bristande  diskussionen  kring 
förhållandet  mellan  människa  och  omvärld  kan  psykologin  nyansera  Bergsons 
något hårt dragna uppdelning av människans tendenser. Genom uppsatsen har jag 
visat att kategorisering är något mycket mer komplext än vad den historiskt har 
erkänts vara, och det gäller även för Bergson.

Språk, begrepp, klassifikation
Kategorisering,  och  i  ännu  högre  grad  klassifikation,  har  oftast  att  göra  med 
begrepp.  Som  jag  skrev  tidigare  är  begrepp  för  Bergson  den  intellektuella 
förmågans  främsta  verktyg.  Begrepp  är  förmågan  att  klippa  ut  en  väsentlig 
egenskap ur  en mångfald  unika  föremål  för  att  applicera  i  praktiken.  Bergson 
menar  att  "det  finns  inget  sätt  att  med  hjälp  av  fasta  begrepp  återställa 
verklighetens  rörlighet"164.  Han  underkänner  således  begreppens  möjlighet  att 
beskriva världen.  Indirekt  underkänner  han därmed även kategoriseringens och 
klassifikationens möjlighet att beskriva världen. Ett begrepp som adekvat gör det 
kan endast passa för ett  enda föremål,  men då kan det knappast sägas vara ett 
begrepp längre. Men han ger också en annan beskrivning av de begrepp som en 
verklig metafysik bör använda: smidiga,  rörliga,  nästan flytande föreställningar 
som ständigt är möjliga att förändra utifrån "intuitionens flyktiga formar"165. Han 
medger därmed att även intuitionen skapar formar för tanken, men att dessa är 
föränderliga. Frederic Worms förklarar detta i sin bok La vocabulaire de Bergson: 

Man kallar  begrepp  för  mjuka eller  flytande  om de  inte  betecknar  ett  generellt  och  fast  
attribut, gemensam för flera singulära verkligheter, utan endast den kontinuerliga stegen eller 
kurvan  härrörande  från  kontakt  mellan  singulära  och  omätliga  realiteter  (t  ex 
varaktighetsbegreppet inom filosofin, eller differentialbegrepp inom matematiken).166.

Språket bör alltså sträva efter att följa olika föremåls rörelser (omätliga realiteters 
kurvor).  Det  blir  visserligen  paradoxalt,  men  det  går  även  att  se 
klassifikationssystem som kurvor  av omätliga realiteter.  I så  fall  är  det  endast 
sanningsanspråket  (eller  kunskapen)  hos  klassifikationssystemet  som  är 
problematiskt, och inte systemet som verktyg. Jag vill påminna om att intuitionen 

1 6 4 Bergson, Henri (1992) Introduktion till metafysiken, s 67
1 6 5 Bergson, Henri (1992) Introduktion till metafysiken, s 69
1 6 6 Worms, Frederic (2000) La vocabulaire de Bergson, s 36
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för  Bergson är  en kontakt  mellan  dessa intellektets  stela  system,  och världens 
föränderlighet.

Följande citat kan ge vägledning hur vi ska finna ett sätt att se på språket utan 
att avfärda det helt:  "Begreppet är en hållplats för tanken, det uppstår när tanken 
istället för att fortsätta sin väg gör en paus eller går tillbaka i sig själv."167. Det är 
ett sätt att hämta andan, för att kunna hitta tillbaka till samma position igen. Men 
varje  genuint  skapande sker  i  utrymmet  mellan  begreppen,  genom intuitionen. 
Språket är därmed en typ av minnesanteckningar, avsatser i vårt bergsbestigande. 
Förvisso  är  intuitionen  och  språket  så  pass  sammantvinnade  att  en  tydlig 
åtskillnad mellan dem är omöjlig att göra. Om jag säger att språket är en typ av 
hållpunkter, betyder det inte att de inte har en verklig roll i människors skapande. 
Språket är allestädes närvarande. Bergson betonar endast vikten av att inte utgå 
från begreppen − det vill säga de tomma generaliserande formarna för ting. Vi 
måste gå från tingen till begreppen, istället för från begreppen till tingen, skriver 
han168. Då vi tycker att begreppen är som mest levande, det är då vi har gått från 
tingen till begreppen. Språket är vårt verktyg för att överleva, men det kan inte 
tänka livet. Tänkandet i sig tillhör tiden, men tanken kan inte greppa tiden. Orden 
i en dikt är endast delar som får mening av att intuitionen håller samman dem i en 
helhet.  Bergson förespråkar således inte någon återgång till det förspråkliga utan 
en ny syn på hur språket och människan fungerar.

Detta är inte ämnat att ge någon mall för klassifikation eller kategorisering. 
Att tillämpa Bergsons ideal på den värld vi lever i idag är i stort sett omöjligt. Den 
genomsyras  av och bygger på vetenskapens världsbild.  Att  applicera  Bergsons 
idéer på våra klassifikationssystem är ett vanskligt projekt som hela tiden kommer 
att  riskera  att  förstelna  dessa  idéer  snarare  än  vitalisera  systemen.  Det  gäller 
snarare  att  ständigt  söka  efter  Bergsons  angreppssätt  och  perspektiv.  Om 
begreppen är tankens hållpunkter, så är på samma sätt klassifikationen ett medel 
och inte ett mål. Trots uppsatens ofta kritiska vinkel vill jag på intet vis avskaffa 
klassifikationen utan endast se den i ljuset av vad den verkligen är. Den är, precis 
som livet i stort, ett sätt att forma världen utifrån ett intresse.

1 6 7 Bergson, Henri (1921) Själslig kraft, s 20
1 6 8 Bergson, Henri (1992) Introduktion till metafysiken, s 81
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Slutdiskussion

Syftet  med  föreliggande  uppsats  är  att  förklara  klassifikationens  kognitiva 
bakgrund  utifrån  forskning  inom  psykologi,  antropologi  och  filosofi. 
Klassifikationen ses ofta som ett uttryck för teorins inflytande över det moderna 
samhället. Jag instämmer delvis i detta men vill problematisera bilden och lyfta 
fram klassifikationen som en praktik rotad i människans och livets anpassning till 
sin  omgivning.  För  att  förstå  klassifikationen  måste  man  även  förstå  det 
symbiotiska förhållandet  mellan teori  och praktik,  kunskap och handling.  I det 
följande samlar jag mina slutsatser och kompletterar dem med analyser av varje 
kapitel.

Den  inledande  historiska  översikten  beskriver  klassifikationen  som  ett 
medvetet mänskligt företag vilken successivt utvecklats genom historien, utifrån 
logiska regler. Detta projekt kan ses som toppen av ett isberg, i den bemärkelse att 
denna medvetna del egentligen är helt förankrad i andra kognitiva och sensoriska 
processer  som  är  omedvetna.  Deras  gemensamma  nämnare  är  att  den 
systematiserar  människans  världsuppfattning  för  att  kunna  förutsäga  framtida 
händelser.  Aristoteles  teoretiserande  kring  kategorisering  och  klassifikation 
innebär intellektets första försök att göra en metaanalys av sin egen metod. I ett 
sådant läge väljer intellektet naturligtvis att förklara hela processen utifrån detta 
arbetssätt, det vill säga logiken. Resten av den taxonomiska historien är egentligen 
ett justerande av denna grundprincip, utifrån de observationer, och medföljande 
intuitioner,  som gjorts  empiriskt.  Inom taxonomin  finns det  samtidigt  alltid  en 
spänning mellan systemet och det pragmatiska, det vill säga vad som skapar en 
koherent  bild  av  verkligheten  och  vad  som  är  enklast  för  identifiering.  Den 
vetenskapliga klassifikationen har alltid balanserat däremellan.

Klassifikationsexplosionen i det moderna samhället kan ses som en återgång 
till Aristoteles principer. Med rönen från de senare kapitlen i åtanke blir det dock 
tydligt att det moderna samhället väsentligen kan ses som ett projekt att förutsäga 
världens  beteende.  Drömmen  om  den  universala  klassifikationen  är  också 
drömmen om den totala förutsägbarheten. Det moderna samhällets infrastruktur av 
klassifikation  och  standardisering  är  ett  komplex  av  planering,  det  vill  säga 
virtuella handlingar − en gigantisk, externaliserad utbyggnad av perceptionen. Den 
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bibliografiska klassifikationen är  därmed inte  bara en sortering av texter,  utan 
även ritningen för vad vi ska göra med texterna, och i förlängningen med världen. 
Människan  har  utökat  sin  perception  till  att  verka  på  en  såväl  global  som 
mikroskopisk nivå. Biblioteken är centrala i denna utveckling. De har varit den 
symboliska,  synliga  representanten  för  projektet.  Biblioteken  "varseblir"  det 
minsta och det största, men bestämmer på samma gång vad det varseblivna är för 
något.  Tingen  lämnar  sitt  sammanhang.  Klassifikationen  motsvarar 
universaliseringstendensen,  det  globala,  metriska,  medan  kategoriseringen 
anpassar sig till det lokala. Ett verktyg som fungerar överallt kan inte ta hänsyn till 
lokala avvikelser.

Wittgenstein och Rosch upptäcker att människans kategoriserande alltid (likt 
taxonomin)  är  inblandad  i  kontroversen  mellan  teori  och  praktik.  Den 
psykologiska  kategoriseringen  visade  sig  bestå  av  en  blandning  av  logiska 
avgränsningar och lösare flexibla strukturer. Medvetandet arbetar automatiskt mer 
likt Bergsons idé om begreppen som rörliga hållpunkter för tanken. Kategorierna 
jämkas hela tiden med hur verkligheten faktiskt uppför sig och fastnar inte i ett 
envist vidhållande vid den ursprungliga planen. Det är systemet och helhetsbilden 
gentemot  situationen  och  detaljen.  Övertygelsen  mot  skepsis,  vi  som  formar 
världen  eller  världen  som  formar  oss.  Trots  det  väver  människan,  som  den 
adaptiva  varelse  hon  är,  in  klassifikationen  i  sin   lokala  kontext. 
Klassifikationssystem lägger sig som ett raster över vår förståelse av världen − 
även  om  vi  inte  följer  dem  blint  måste  vi  alltid  förhålla  oss  till  dem. 
Klassifikationen och kategorisering kan även övergå i varandra. Människans inre 
metod att kategorisera förändras inte bara för att vi skapat ett yttre enhetligt och 
logiskt system. Det är viktigt att minnas att klassifikationen inte tänker själv, utan 
måste  realiseras  hos  varje  individ.  Klassifikationen  blir  på  så  sätt  snarare  en 
utgångspunkt för nya mer flytande kategoriseringar i livet.

Den inre omedvetna kategorisering är hela tiden ett spel mellan förankrandet 
av  kategorier  i  en  fast  punkt,  likt  essensen  eller  definitionen,  och  justerandet 
utifrån världens mångsidighet och tendens att förändras. En jämkning mellan att 
bygga ett system för alla möjliga händelser, och de tillfällen då världen inte beter 
sig  såsom detta  system förutsäger.  Denna skala  mellan  system och flexibilitet 
återfinns även inom de olika moderna metoderna för informationssökning, från de 
prekoordinerade klassifikationsystemen, via postkoordinerade ämneslistor till den 
fria  textsökningen.  Den  mycket  viktiga  skillnaden  är  dock  att  dessa  metoder 
arbetar i en värld som till skillnad från de kognitiva processerna redan är bunden 
till  vissa  spelregler  −  såsom  till  exempel  skriften  och,  i  de  digitala  fallen, 
programmeringsspråket.  Det  går  att  se  ett  närmande  hos  den  samtida 
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klassifikationen  mot  den  kognitiva  kategoriseringen,  men  ett  fullständigt 
överbryggande låter sig därför inte göras.

Den  etnobiologiska  klassifikationen  visar  på  den  biologiska  taxonomins 
förrationella  ursprung,  och  därmed  även  på  att  det  hierarkiska 
klassifikationsystemet inte endast är en senkommen uppfinning utan förekommer 
universalt  hos  alla  människor.  Den  kognitiva  kategoriseringen  är  således  inte 
endast en suddig uppdelning, utan kan även ge en tydlig struktur. Atran menar att 
medvetandet  har  två  strategier  för  informationsbehandling:  antingen  följer  det 
strikta regler, eller inte.

Vidare  drar  jag  slutsatsen  att  den  etnobiologiska  klassifikationen  även 
demonstrerar  hur  den  intellektuella  homogena  struktureringen  som  Bergson 
beskriver som människans kännetecken, också är grundlagd genetiskt hos henne. 
Människan  har  alltid  klassificerat  naturen,  som  en  rent  praktisk  intellektuell 
utbyggnad av den strukturering som redan skett i perceptionen. Vår klassifikation 
av världen,  i vilket syfte som helst, är länkad till de mest abstrakta spekulationer 
såväl  som de  mest  primala  perceptionerna.  Kategoriseringen har  varit  svår  att 
fånga in för filosofer och vetenskapsmän eftersom den befinner sig på alla plan 
samtidigt. Den är såväl urtidsdjur som intellektuell skärpa.

Gärdenfors beskrivning i större drag av den mänskliga kognitionens struktur 
och historia blir ett mellanled mellan den specifika kategoriseringsforskningen och 
Bergsons djupare analys av medvetande och materia.  Genom att se människan 
som ett  sensomotoriskt  system blir  det enklare att  göra kopplingen mellan alla 
avsnitt  i  uppsatsen.  Vetenskaplig  taxonomi,  etnobiologisk  klassifikation  och 
kognitiv  kategorisering  blir  alla  funktioner  av  människans  grundläggande 
kognitiva  struktur.  Denna  struktur  kan  vi  föra  bortom vetenskapen  genom att 
anamma  Bergsons  perspektiv,  och  förstå  den  som olika  sätt  för  medvetandet, 
denna indeterminationsglipa i materians väv, att agera i världen.

Man kan säga att det viktigaste steget i medvetandets utveckling är steget från 
sensationer  till  perceptioner,  från  förnimmelser  av  den  egna  kroppen  till  en 
uppfattning av omvärlden. Perceptionen är väsentligen en urskiljning av världen 
utifrån vad som är intressant för organismen (till exempel som fara eller som föda) 
samt en planering av hur den ska reagera på denna impuls. Gärdenfors beskriver 
hur medvetandet till stor del styrs av beräkningar. Kastandet av en sten styrs av 
hjärnans beräkningar, inte kommunikation mellan arm och hjärna. All kunskap rör 
sig om att planera en potentiell handling. Vi skapar mönster där de egentligen inte 
finns,  för  att  lättare  navigera  i  världen.  Klassifikationen  är  naturligtvis  en 
utbyggnad av detta mönsterseende, som kan användas till att noggrant kalibrera 
världens struktur, eller skapa helt oberoende system. Standardiseringen av världen 
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har skapat ett system där det inte längre är vi själva som söker mönster, utan vi 
följer  mönster som andra skapat.  Ett  större medvetande skapas där individerna 
endast är delar utan påverkan på strukturen.

Mönster,  perception,  kategorier,  klassifikation  −  vi  sätter  verkligheten  på 
undantag  för  att  följa  dessa  tolkningssystem  som  ska  förutsäga  framtida 
situationer,  likt  de  försökspersoner  som  gärna  ville  tro  att  det  fanns  ett  dolt  
mönster för deras slumpartade svar. Idag är mönstren allestädes närvarande. Vi 
behöver inte  ens frammana dem själva,  eftersom vi har lagt ut  dem i  världen, 
utanför hjärnan.

Essentialismens  inflytande  och  psykologiska  ursprung  tecknades  i  de 
inledande kapitlen, men Rebecca Bryant tydliggör även dess filosofiska paradoxer. 
Men nu när vi har placerat kategoriseringen inom Bergsons sfär så kan vi se att  
hennes redogörelse inte räcker till för att förklara den. Vad är kategoriseringens 
syfte, vad lever den av, varför började människan kategorisera? En sådan kraftfull 
och framförallt central förmåga måste sättas i relation till människans andra basala 
förmågor, och inte endast jämföras med den artificiella miljö som är vetenskapen. 
Bryants  bidrag till  forskningen är således hennes  kritik  av objektivismen samt 
sammankopplandet  av  filosofi  och  kategoriseringsforskningen  inom  psykologi. 
Hennes konstruktiva filosofiska beskrivning av den vetenskapliga klassifikationen 
är  dock  begränsad  och  ger  endast  en  antydan  om  hur  den  ska  förstås.  Hon 
problematiserar  inte  heller  vad  det  innebär  att  "korrespondera"  mot  naturen. 
Bryant  menar  att  den  vetenskapliga  klassifikationen  drivs  av  sin  praktiska 
tillämpbarhet, men förklarar inte varför och hur detta svarar mot dess metafysiska 
och epistemologiska anspråk. Det gör däremot Bergson, som visar hur praktik och 
kunskap är helt symbiotiska och utgör gränssnittet mellan människan och 
resten av världen i form av materia och minne.

Bergson formulerar en filosofi vilken är parallell med kognitionsforskningen. 
Men Bergson kan även komma åt denna forsknings blinda fläck − medvetandets 
uppkomst. Om man följer det sensomotoriska systemets utveckling baklänges når 
man till slut det glapp då materian avbryts i sin rörelse och blir till medvetande. 
Genom Gärdenfors har vi förstått att perceptionen är de handlingsalternativ som 
situationen ger. Denna urskiljning ger vid handen att perceptionen fortfarande är 
en  del  av  tinget.  Handlingsalternativen  är  inte  en  film som spelas  framför  en 
homunculus,  en  liten  människa  i  huvudet,  utan  de  är  själva  medvetandet. 
Medvetandet är en förberedelse för handling.

Utifrån Bergsons filosofi är språket själv ett sätt att komprimera en mångfald 
minnen för att passa in i en snäv betydelse. Språket river ut bitar ur de enskilda 
minnena  för  att  forma  dem efter  ett  ändamål  −  ett  ändamål  som ryms  inom 
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begreppet. I perceptionen är det de ting som intresserar organismen som rivs ut ur 
sitt sammanhang för att urskiljas individuellt. Klassifikationen är kategorier som 
rivs ut ur sin kontext, för att passa in i systemet. Klassifikationen drivs mot den 
totala generaliseringen, något som dock inte är möjligt att genomföra då den alltid 
måste återvända till den heterogena världen för att skaffa material till sitt system. 
Klassifikationen uppkommer utifrån behovet att föra in de individuella entiteterna 
i ett system vilket omvandlar deras enskildhet till homogenitet. Det ideala är det 
generella och det generella är det rumsliga. Därför haltar den gamla oppositionen 
mellan idé och materia  då det ideala i  högsta grad är präglat  av rumsligheten. 
Klassifikationen är en del av denna homogena rumslighet.  Standardisering är det 
generella hos begreppen som tagit fysisk form.

Medvetandet är  ett  brott,  en diskontinuitet  i  materians  kausala system, och 
dess själva väsen är hur den ska fylla det uppkomna glappet. Ska det titta utåt mot  
världen, eller rikta sig inåt mot den ström av förflutenhet(minne) som hela tiden 
fylls på. Utifrån denna uppsats syfte kan man se att anpassningen till världens krav 
är motorn bakom medvetandets strävan till  att  strukturera världen, och därmed 
även orsaken till vårt behov av att kategorisera och klassificera. Den vetenskapliga 
klassifikationen  är  inget  undantag  utan  utgör  snarare  det  tydligaste  och  mest 
långtdragna exemplet.

En svårighet som kvarstår är dock att förklara vad identitet och upprepning 
egentligen är om världen i första hand är förändring. Det måste till en förklaring 
vad identitet är och inte endast vad den inte är. Detta har jag inte förmått finna hos 
Bergson. Det halmstrå av försoning som Bergson erbjuder gällande språk, begrepp 
och kategorier kan tjäna som en utgångspunkt för att  jämka hans filosofi  med 
kategoriseringspsykologerna.  Både  kategorisering  och  klassifikation  är  mer 
komplexa än de rena exempel som Bergson tillhandahåller. Trots detta instämmer 
jag  i  hans  förståelse  av  begrepp,  och  i  ännu  högre  grad  klassifikationer,  som 
orörliga i en värld av rörelse. Det är därför naivt att tro att klassifikationen ska 
kunna bli lika flexibel och organisk som tanken, och ännu mindre som världen. 
Dessa system vilka skapas för att skapa organiska klassifikationsmodeller, såsom 
till exempel folksonomier, blir endast till robotar med människoansikten − former 
som ser ut att följa världens kurvor men som på nära håll visar sig bestå endast av 
kantiga ettor och nollor. 

En mer produktiv syn på klassifikationen är istället att se den för vad den är: 
inte sanningen, utan ett verktyg. Bergson visade hur perceptionen inte är kunskap, 
utan  handling.  Samma regel  gäller  för  klassifikationen.  Den är  ett  verktyg för 
handling, på så sätt blir dess eventuella sanningsanspråk oväsentligt. Detta är den 
slutsats jag anser att även Bryant borde uppmärksamma. Klassifikationens icke-
objektivism grundar sig i att den inte svarar mot en sanning, utan mot ett ändamål. 
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Klassifikationen  ger  hållpunkter  för  tanken  att  orientera  sig  i  världens 
föränderlighet.

Slutsats
Människan präglas i allt av planering. Klassifikationen är den yttersta spetsen av 
detta formande av världen utifrån sitt intresse, och i de universella bibliografiska 
klassifikationssystemen ryms hela världen i detta anspråk på förutsägbarhet. Vi 
lurar  dock  oss  själva  om  vi  tror  att  klassifikationen  är  en  utbyggnad  av  vår 
vardagliga kategorisering av världen. Till skillnad från kategoriseringen tolkar inte 
klassifikationen världen, utan stöper den i en form. Uppsåtet är ovidkommande, 
det tillhör klassifikationens väsen att ha ett specifikt perspektiv. 

Klassifikationen,  från  Aristoteles  via  den  biologiska  taxonomin  till 
bibliografiska klassifikationsystem och standardiseringsprocesser, är en abstrakt 
påbyggnad  på  de  kognitiva  processer  som  är  en  grundbult  i  det  mänskliga 
tänkandet.  Den kognitiva  psykologin visar  hur  kategorisering sker  kreativt  och 
flexibelt i varje situation. Det etnobiologiska antropologin gör oss medvetna om 
att  vi  alltid  är  inbegripna  i  en  förförstådd  kognitiv  strukturering  av  naturen. 
Kognitionsvetenskapen  och  den  evolutionära  antropologin  sätter  in 
klassifikationen i evolutionens kontext, där den förstås som en högst avancerad 
apparat  för  förutbestämmande  av  omvärlden.  På  samma  sätt  ser  Bergson 
klassifikation  och  den  rationella  tanken  som  komplexa  byggen  av  virtuella 
handlingar, där tid omvandlas till  rum i den praktiska nyttans namn. Han visar 
också på den diskrepans som finns mellan dessa rationella, abstrakta aktiviteter 
och människans heterogena och kontinuerliga erfarande av världen. På så sätt har 
jag visat klassifikationens sammanhang samt dess problematiska förhållande till 
livet själv. Då vi klassificerar bör vi vara medvetna om att vi endast bygger vidare 
på människans enorma nätverk av planerande, som börjar i retinans reaktion på 
ljuset, trumhinnans uppfångande av ljudvibrationen, registreringen av dofter och 
smaker i  näsan och på tungan samt känselkropparnas förmedling av tryck mot 
huden.
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