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Abstract: 
 
This thesis discusses and analyses the existence of two different perspectives, a social 
and a technical one, in Library and Information Science (LIS). Most of the time the 
division between these perspectives seems to result in research only using either of 
them. This can be a problem when studying complex phenomena. We therefore see a 
need for a metatheory that unites the social and the technical. By presenting and 
analysing all doctoral dissertations published at the Swedish School of Library and 
Information Science (SSLIS) 1993-2005, we try to detect and critically discuss the 
dichotomy between the two perspectives. The analysis of the dissertations is done with 
an Actor-network theory (ANT) perspective. The outcome is that most of the 
dissertations are written using either a social or a technical perspective, though not all of 
them.  
 
As a way out of the division between the social and the technical, we discuss the 
possibilities for ANT as a new metatheory for LIS. A few examples of international 
ANT writings in LIS are also presented briefly to show the possibilities of that 
metatheory. 
 
 
Nyckelord: Social, teknisk, socioteknisk, Aktör-nätverksteorin, ANT, metateori,  
                     användare, informationssystem. 
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Förord 
 
Nu är den alltså skriven! Efter många våndor och fördröjningar är den klar, vår 
magisteruppsats! Liksom fallet var med vår B-uppsats, blev det en synnerligen teoretisk 
uppsats den här gången också. Det var också i B-uppsatsen vi började formulera de 
tankar i skrift som vi nu försökt vidareutveckla och omformulera för att täcka ett mera 
vittomfattande biblioteks- och informationsvetenskapligt fält. Uppsatsens form och 
konkreta innehåll har fått växa fram successivt och har också kommit att ändras flera 
gånger under resans gång. Från början fanns det under ett kort skede också vaga tankar 
om att eventuellt försöka göra en empirisk fältstudie utifrån den här presenterade 
teoretiska och metodologiska plattformen. Vi märkte emellertid rätt snart att de 
teoretiska resonemangen i sig var så intressanta och ockuperade våra hjärnor att vi inte 
skulle hinna göra en empirisk studie med tillräcklig kvalitet inom stipulerad tid. 
Uppsatsen skulle också lätt bli alltför omfattande. Nu kom uppsatsen ändå att innehålla 
en slags empiridel i och med det att vi valde att gå igenom de doktorsavhandlingar som 
publicerats på Bibliotekshögskolan i Borås fram till vårterminen 2006. Vi bestämde oss 
för att göra så i ett relativt sent skede av uppsatsarbetet. Att vi valde att göra denna 
undersökning var dels för att pröva våra tankar på ett slags tvärsnitt av nutida B&I 
forskning och dels för att försöka göra de ganska abstrakta resonemangen mer 
begripliga och konkreta för läsarna. Samtidigt får uppsatsen härigenom också en direkt 
koppling till verksamheten på vår institution. Naturligtvis finns det någonstans inom oss 
också en naiv förhoppning att det vi gjort skulle kunna så några tankefrön på BHS inför 
framtiden. 
 
Framläggandet av uppsatsen kom av olika orsaker att bli ett år försenat. I grunden var 
arbetet i stort sett färdigt i slutet av vårterminen 2006, men som vår handledare med 
rätta menade så behövde uppsatsen ändå filas på en del. Av praktiska skäl blev det 
sedan betydligt svårare för oss att hålla på med uppsatsen kontinuerligt eftersom Eric 
flyttade tillbaka till Östergötland för att börja arbeta heltid medan Badi bodde kvar i 
Göteborg där han också arbetade heltid. Bristen på kontinuitet försvårar onekligen. Det 
vi sedan kom att göra var en ganska genomgripande omstrukturering av det befintliga 
innehållet, samtidigt som vi gjorde en del förtydliganden. Det hela har förhoppningsvis 
resulterat i att uppsatsen har fått en mer logisk uppbyggnad och större begriplighet. 
Fördröjningen av framläggandet har emellertid en betydelsefull konsekvens, nämligen 
den att uppsatsens innehåll bygger på den information vi hade att tillgå under 
vårterminen 2006. Vi har alltså inte samlat något mer material sedan dess. 
Doktorsavhandlingar som lagts fram vid BHS under det senaste året är exempelvis inte 
med i vår genomgång och analys. Den kommande radikala omstöpningen av 
utbildningsprogrammen på BHS i samband med Bolognaprocessen tas inte heller upp i 
uppsatsen. 
 
Att skriva uppsats är en process som inte alltid går på räls. Det har funnits många 
stunder då vi tvivlat på vår förmåga och då det känts tungt. Samtidigt har det varit 
väldigt stimulerande att arbeta tillsammans och få dela glädjeämnen och bekymmer. 
Denna samvaro har inneburit många givande samtal och filosoferande kring såväl 
vardagsbekymmer som existentiella frågor. Vår benägenhet att samtala om annat än 
uppsatsen har kanske ibland gjort att vi inte varit så effektiva som vi borde. Samtidigt 
har det gjort att vi sett fram mot våra gemensamma arbetsdagar.  
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Här är också platsen att tacka alla dem som kommit med synpunkter och uppmuntrat 
oss under arbetets gång. Mycken tack till Mohammad Bazargan och Katarina 
Hammarström som genom att läsa det vi skrivit kunnat ge oss goda råd vad gäller 
uppsatsens logik och språk. Uppsatsseminarierna har också varit lärorika, inte minst 
etappseminariet där vi själva presenterade en tämligen ofärdig och förmodligen ganska 
virrig produkt. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Jonas Larsson för att han 
trott på vår idé och uppmuntrat oss att skriva en så pass metateoretisk uppsats och haft 
tålamod med oss även då vi segat. Bättre handledare för vår uppsats har vi svårt att 
tänka oss. När vi skickat en text till Jonas har vi alltid fått svar inom några dagar med 
relevanta och handfasta råd som fört arbetet vidare. Utan hans oerhörda kompetens 
inom det vetenskapsteoretiska och filosofiska fältet hade vi nog lätt gått vilse. 
 
Så välkommen käre läsare, vare sig du är opponent, examinator, seminariedeltagare 
eller rent av intresserad av ämnet ändå, till en kanske något annorlunda magisteruppsats 
i Biblioteks- och informationsvetenskap. Uppsatsen är formellt skriven inom 
Bibliotekshögskolans kollegium tre, användarperspektivet. Vi menar att uppsatsen gott 
kan höra hemma i detta sammanhang, men den hade lika gärna kunnat vara skriven 
inom något av de andra kollegierna. Om ni håller med oss i det sista påståendet blir vi 
glada, eftersom vi just gärna vill överbrygga det vi upplever som klyftor inom ämnet. 
 
 

               Söderköping och Göteborg april 2007 
 

               Eric Hammarström 
               Badi Kalami 
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1  Inledning 
 
Den här magisteruppsatsen skiljer sig på flera sätt från de flesta andra magisteruppsatser 
på Bibliotekshögskolan, BHS, i Borås. Den behandlar nämligen i första hand ett 
teoretiskt problem inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap istället för ett 
mera konkret och praktiskt studieobjekt. Därigenom blir det också svårt att binda 
uppsatsen till enbart en viss inriktning (kollegium) inom BHS, trots att den formellt 
faktiskt är skriven inom kollegium tre, användarperspektivet. Genom att höja 
abstraktionsnivån i begreppen ”användare” och ”informationssystem” till de av oss 
konstruerade begreppen ”det sociala” och ”det tekniska”, försöker vi tydliggöra 
förhållanden mellan olika forskningsinriktningar inom ämnet. Ett sätt att komma åt 
dessa förhållanden är att göra en forskningsöversikt. Till detta ser vi ett behov av en 
metateori utöver de i ämnet idag vanligtvis använda.  
 
Redan i vår B-uppsats (Hammarström & Kalami VT 2005) föreslog vi Aktör-
nätverksteorin, ANT, som ett sätt att överbrygga det vi såg som klyftor mellan olika 
inriktningar inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Ett exempel på en 
sådan klyfta är den mellan forskning om användares informationsbehov och vanor, 
respektive den traditionella forskningen om informationsåtervinning. I denna 
magisteruppsats försöker vi vidareutveckla våra tankar från B-uppsatsen genom att bl.a. 
se på teoretiska och forskningsobjektsmässiga tendenser i de doktorsavhandlingar som 
lagts fram vid Bibliotekshögskolan i Borås. Men när vi nu tittar i backspegeln kan vi se 
att vägen fram till denna uppsats egentligen började ännu tidigare. Vi som skriver detta 
har tidigare var för sig en del studier i olika humanistiska och samhällsvetenskapliga 
ämnen bakom oss. Under dessa studier har vi kommit i kontakt med ett flertal 
vetenskapsteoretiska och vetenskapsfilosofiska spörsmål. Vi har sett hur en del 
kunskaps- och vetenskapsteoretiska resonemang går igen inom olika discipliner, dock 
naturligtvis alltid med ämnesspecifika infallsvinklar. Något som ganska snabbt blev 
uppenbart för oss när vi började läsa biblioteks- och informationsvetenskap var att det 
finns ganska vattentäta skott mellan olika inriktningar inom ämnet. Var och en av dessa 
inriktningar har sin uppsättning av teorier och metodologier. Redan efter den första 
terminen var vi dessutom tvungna att välja inriktning, eller kollegium som det kallas på 
BHS. Detta val kändes varken helt lätt eller självklart för någon av oss. En allvarligare 
sak än våra egna beslutsvåndor kring val av kollegium är att ämnets splittring kan leda 
till svårigheter att studera komplexa skeenden som berör flera inriktningar. Det kan 
därigenom vara svårt att få en helhetsbild av ett fenomen. Vi ser därför behovet av en 
metateori som kan förena element från olika inriktningar inom ämnet.  
 
 

1.1  Bakgrund 

Trots att det har funnits bibliotek i tusentals år har biblioteks- och 
informationsvetenskap, B&I, som egen disciplin en relativt kort historia. Detta beror på 
att ämnet i själva verket är två discipliner, nämligen biblioteksvetenskap respektive 
informationsvetenskap, som knutits ihop till en. Biblioteksvetenskap med vetenskapliga 
rötter i humaniora och samhällvetenskap har en betydligt längre historia än 
informationsvetenskap som är ett ganska nytt fenomen. Sammansmältning av dessa 
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båda ämnen har lett till ett antal interna motsättningar inom B&I vad det gäller olika 
perspektiv och förhållningssätt som skiljer sig från varandra ifråga om bland annat 
studieobjekt, kunskapsbildning och forskningsplan. Vi tänker börja med att så kortfattat 
som möjligt presentera några sådana motsättningar. Det bör tilläggas att vi i denna 
uppsats inte har ambitionen att identifiera och analysera denna spänning i dess helhet. 
Däremot kommer vi att titta närmare på en av dessa motsättningar nämligen 
förhållandet mellan ett socialt respektive ett tekniskt perspektiv. Empirin för analysen 
utgörs av samtliga doktorsavhandlingar som lagts fram vid bibliotekshögskolan, BHS, i 
Borås. 
 
Begreppsparet socialt/tekniskt kan kanske verka något förvirrande och leda till 
missförstånd. Ännu mer problematisk verkar det måhända vara att försöka analysera 
vetenskapliga texter som avhandlingar utifrån just detta begreppspar, eftersom det ju är 
konstruerat just för uppsatsens syfte. Emellertid anser vi att det samtidigt har en rad 
förtjänster vilka vi kommer att argumentera för senare. Redan nu vill vi understryka att 
begreppsparet social/teknisk enbart fungerar som ett metodologiskt redskap i vår 
uppsats. Vi vill här definiera dessa begrepp på följande sätt: Med ”det sociala” menar 
vi de aspekter inom ämnet B&I som inkluderar den institutionella karaktären i ämnet 
såsom mänskliga aktörer samt kontextuella faktorer i former av kultur, samhälle och 
politisk struktur. Med ”det tekniska” menar vi de aspekter av ämnet som rör frågor 
som hantering av informationsökning, informationsåtervinning, indexering, 
katalogisering, klassificering samt ämnets tekniska infrastruktur och sist men inte minst 
tekniska idéer, koncept och handlingar. 
 
Beträffande de motsättningar som enligt vår mening präglat ämnet B&I, kan man 
allmänt tala om två övergripande perspektiv. Det första utgörs av ett 
informationsbaserat perspektiv med ”informationen” som studieobjekt. 1 Detta 
perspektiv ägnar sig huvudsakligen åt teorier, metoder och forskning kring processer 
inom informationssökning, informationsförmedling och informationsåtervinning. Här 
blir begreppet ”information” ett nyckelord. Diskussioner om hur man definierar 
begreppet ”information” har blivit alltmer aktuella för forskare inom olika discipliner. 
Man kan till exempel nämna den traditionella sändare-mottagaremodellen i vilken 
informationsöverföringen som process betraktas som transparent och neutral. Utifrån 
detta synsätt är information ett objekt d.v.s. en sak för sig. Genom att kritisera 
föreställningen om informationens objektiva karaktär, betonar den danske biblioteks- 
och informationsvetaren Birger Hjørland (2000, s. 35) den informativa potentialen i ett 
visst dokument som utgångspunkt för definitionen av begreppet information. Han 
skriver: “information is not a thing, but all things can be informative –to a greater or 
lesser degree, and always only from the point of view of specific situations.” Vad 
Hjørland poängterar är informationens kontextuella karaktär i polemik mot ett 
traditionellt objektivistiskt synsättet. Utifrån liknande utgångspunkter resonerar också 
den i Borås verksamme B&I-forskaren Joacim Hansson (2003, s. 52) kring 
problematiken med det informationsbaserade perspektivet. Enligt honom har man inom 
B&I-ämnet inte lyckats ena sig och skapa konsensus kring de teoretiska och 
metodologiska grunderna.  
 

                                                 
1
  Idén om denna fördelning kommer ursprungligen från Francis Miksa (1992), även om han talar om ett 

informationsbaserat respektive ett institutionellt paradigm. Vi väljer dock att med hänvisning till Joacim Hansson 
(2004) att här använda begreppet perspektiv istället för paradigm. 
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Det andra perspektivet, det institutionellt baserade, har sina rötter inom bibliotekens 
verksamhet som ett socialt forum. Historiskt började det vetenskapliga anspråket för 
detta perspektiv redan 1808 med tysken Martin Schrettingers arbete ”Versuch eines 
vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft” (Hansson 2003, s 54). Han 
krävde en enhetlig teori för bibliotekens verksamhet. Kravet kom att bidra till 
uppkomsten av ämnet Biblioteksvetenskap som en egen disciplin. Sedan dess har 
sociala och kulturella aspekter på bibliotekens verksamhet haft en central roll. Detta har 
bidragit till uppkomsten av olika forskningsformer som mer eller mindre är relaterade 
till traditionell human- och samhällsvetenskap. På så sätt har forskare inom det 
institutionella perspektivet kunnat enas om några centrala förhållningssätt. Detta har 
enligt Hansson medfört: 
 

[…] en öppenhet gentemot andra ämnesområdens teoretiska och 
metodologiska perspektiv som kan vara av värde för de frågeställningar 
som studeras. Ämnesområden som ofta har relaterats till 
institutionsperspektivet är t.ex. sociologi, pedagogik och statsvetenskap. 
(Hansson 1999, s. 21-22) 

 
Existensen och spänningen mellan de två ovannämnda perspektiven har följt ämnets 
utveckling. Man kan faktisk spåra perioder då ämnets företrädare känt sig tvungna att 
åter definiera sitt ämne i relation till närliggande discipliner. Forskningsrådsnämndens 
formella beskrivning av B&I är: 
 

[…] ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller 
kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process 
som, beroende av syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller 
kulturförmedling, samt bibliotek och andra institutioner med en liknande funktion 
som medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra 
discipliner inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik.(Höglund 2000, 
s. 5) 

 
När det gäller B&I:s akademiska status anser Höglund (2000, s. 5) att B&I-ämnet är 
”tvärvetenskapligt med tyngdpunkt på samhällsvetenskap och humaniora, men inte helt 
utan en teknisk aspekt”. 
 
Mot bakgrund av Höglunds ämnesbeskrivning kan man faktisk tala om två olika 
teoretiska plattformar inom ämnet, nämligen samhällsvetenskap/humaniora och 
naturvetenskap/teknik. Denna dubbla karaktär hos ämnet är av stor betydelse för vår 
uppsats frågeställningar. Men innan vi går vidare med detta vill vi grovt förtydliga oss 
med följande visualisering där de vertikala pilarna symboliserar B&I:s 
kunskapsteoretiska anknytningar till dessa två huvudinfluenser, naturvetenskap/teknik- 
respektive human/samhällsvetenskaperna, som i stort sett har en motsvarighet i våra 
begrepp ”det sociala” och ”det tekniska”. 
 
Figur 1: B&I:s teoretiska plattformar 
 
                                            Sociala: 
                         samhällsvetenskap/humaniora 
 
 

                          Tekniska: 
  naturvetenskap/teknik 

 

 
 B&I 
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Existensen av två plattformar ger också upphov till spänningar mellan olika 
förhållningssätt, val av studieobjekt och användning av olika metateorier2 som mer eller 
mindre är relaterade till andra discipliner. Frågan är emellertid om B&I som ämne 
behöver sin egen metateori. En av de B&I- forskare som pläderat för behovet av en 
sådan är Hjørland (2000). Enligt honom präglas de flesta texterna inom 
informationsvetenskapen av en sorts eklekticism med skiftande och konkurrerande 
infallsvinklar. Hit hör IT-perspektiv, kognitiva perspektiv, kulturella perspektiv etc. 
vilka introduceras i skilda kontexter utan att lyckas ena sig under en heltäckande eller 
sammanhängande teori.(Hjørland 2000, s. 37) En metateori för B&I-ämnet borde enligt 
Hjørland bygga på olika antipositivistiska perspektiv såsom exempelvis semiotik, 
grundad teori, feministisk epistemologi och socialkonstruktivism. I det avseendet gör 
han en jämförelse mellan informations- och kommunikationsvetenskap. Medan den 
senare enligt Hjørland har genomgått ett paradigmskifte från ett processanalytiskt till ett 
semiotiskt paradigm, befinner sig informationsvetenskapen fortfarande i det 
processanalytiska stadiet.  
 
Ett annat sätt att möta och diskutera spänningarna inom ämnet är att belysa frånvaron av 
ett samhällskritisk synsätt. Detta får ett tydligt utryck hos B&I forskarna Michael Harris 
och Maseru Itoga, närmare bestämt i deras sökande efter en kritisk ”grand theory”. Det 
finns förvisso stora likheter mellan deras och Hjørlands utgångspunkter. Det kritiska 
perspektivet får dock en betydligt större roll hos Harris & Itoga. Redan i en artikel från 
1991, som handlade om forskningar inom biblioteksvetenskap i en amerikansk kontext, 
efterlyste de ett sådant kritiskt synsätt. Enligt dem är forskning inom biblioteksväsendet 
för det mesta pragmatisk och osofistikerad. Det finns däremot både potential och 
förutsättningar inom ämnet för mer genomtänkta ansatser, alltså en övergripande ”grand 
theory”. En sådan teori ska enligt Harris & Itoga vila på kritiskt tvärvetenskapliga 
studier. Vad de strävar efter är inget mindre än ett paradigmskifte, ett skifte från det 
traditionella positivistiska idealet till en emancipatorisk och kritisk 
vetenskapsteori.(Harris & Itoga 1991, s. 348) 
 
Vi finner alltså en gemensam efterlysning hos såväl Hjørland som Harris & Itoga, 
nämligen av en metateori för ämnet. Så långt är de överens. Trots detta finns en del 
skillnader dem emellan. Den mest väsentliga i det här sammanhanget är att Harris & 
Itoga har en uttalat emancipatorisk och samhällskritisk ambition, medan Hjørland inte 
ger direkt utryck för något sådant. Hjørland har ett annat syfte, en slags jordnära 
ambition, med en heltäckande metateori. Han är framförallt intresserad av en teori 
genom vilken redan befintliga perspektiv snarare blir integrerade komponenter inom 
fältet B&I än konkurrerande motparter. 
 
Till bilden hör dessutom att det finns ett ökande intresse för epistemologi inom B&I-
området. Ett tydligt exempel på detta finner man i ett temanummer av tidskriften 
Journal of Documentation, JDOC, (2005,Vol. 61, nr. 1). Artiklarna i temanumret är 
skrivna av olika författare som huvudsakligen presenterar ”sina” metateorier: 
sociokulturell teori, fenomenologi, hermeneutik, och olika postmoderna riktningar som 
strukturalism/poststrukturalism samt olika varianter av konstruktivism etc. Varje 
metateori presenteras dock för sig, vilket enligt vår mening gör att man bortser från 
såväl interaktionen som de inbördes relationerna teorierna emellan. De olika varianterna 

                                                 
2
  Med ”metateorier” menar Hjørland (2005, s. 5) teorier om beskrivningar, undersökningar, analyser eller kritik av 

teorier inom ett fält. 
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av konstruktivism har t.ex. som vi ser det sina rötter både i den så kallade ”lingvistiska 
vändningen” inom språkfilosofi och i olika postmoderna riktningar såsom exempelvis 
poststrukturalism.  
Vi ser egentligen konstruktivism som ett paraplybegrepp vilket haft stor betydelse inom 
vårt ämne.3 Till syvende och sist kan man anta att mångfalden av olika använda 
metateorier inom B&I nog delvis kan bero på ämnets breda beskaffenhet. 
 
Det finns enligt vår mening ett konkret sätt att närma sig de olika metateorierna på 
Bibliotekshögskolan, BHS i Borås. Närmare bestämt tänker vi på hur metateorierna 
manifesteras i de fyra kollegier som är verksamma här. Vi ser det som att dessa 
kollegier på något sätt återspeglar de plattformar som vi illustrerade i figur 1. 
Kollegierna fungerar på en organisatorisk nivå och såväl lärare, forskare som studenter 
är knutna till något av dem. Redan efter första terminen på grundutbildningen måste 
helfartsstudenter välja kollegium. På forskningsnivå har kollegierna sin motsvarighet i 
de fyra teman som forskningen är indelad i. Vi vill här ge en kortfattad presentation av 
kollegierna och motsvarande forskningsteman. Uppgifterna är hämtade dels från 
Bibliotekshögskolans ”Profildokument” (2004) respektive ”Ämnesbeskrivning” (2003), 
dels från temanas egna presentationer av sin forskning på World Wide Web 
(Forskning… 2006) och dels från vår egen erfarenhet av utbildningen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid nämnda lärosäte. 
 
Kollegium 1. Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv.  
I detta kollegium är biblioteken som samhällelig institution i fokus, men även 
kulturpolitik, informationspolitik, biblioteksjuridik och litteratursociologi behandlas. 
Bland hjälpvetenskaper finner man bl.a. historia, statsvetenskap, sociologi och 
litteraturvetenskap. 
 
Forskningstemat heter Bibliotek och kulturpolitik. Inom detta tema huserar en av tre 
centrumbildningar som är knutna till BHS, nämligen Centrum för kulturpolitisk 
forskning. Temat beskriver själv sin forskning som ”inriktad på olika administrativa och 
organisatoriska nivåer såväl som idémässiga och ideologiska frågor samt strukturella 
och processuella förhållanden” (Forskning… 2006-03-24). Att man skriver 
att ”Bibliotekens roll, uppgift och funktioner mot bakgrund av förändrad 
informationsteknologi och samhällelig omvandling, liksom samhällets kultur- och 
informationspolitik uppmärksammas särskilt.”(ibid.) ser vi som extra intressant för vår 

                                                 
3  Vi har funnit en praktisk klassificering av olika slags konstruktivism inom B&I hos forskarna Sanna Talja, Kimmo 
Tuominen och Reijo Savolainen (2005). De skiljer mellan termerna kognitiv konstruktivism (eller konstruktivism), 
socialkonstruktivism (eller kollektivism) och socialkonstruktionism (eller konstruktionism). Kognitiv konstruktivism 
har rötterna främst i psykologen Jean Piagets kognitiva utvecklingsteori och likaledes psykologen George Kellys 
”personal construct theory”. Utifrån kognitiv konstruktivism ser man kunskapsproduktion som ett byggande av 
mentala modeller. Varje individ konstruerar själv sin egen kunskap och uppfattning av verkligheten. Forskare som 
Nicholas Belkin och Carol Kuhlthau brukar ses som företrädare för tillämpning av denna inriktning inom B&I. Till 
skillnad från de kognitiva konstruktivisterna betonar socialkonstruktivisterna däremot kunskapens sociala 
förankring.(Talja et al., s. 7, 85-88) Denna metateori är till stor del influerad av psykologen Lev Vygotskij och hans 
sociokulturella teori om kognitiv utveckling. Enligt socialkonstruktivism konstrueras kunskap huvudsakligen inom en 
sociokulturell kontext och inte främst hos individen själv. Denna inriktning reagerar också på försöken att skapa 
universella modeller för hur t.ex. informationssökning går till. Birger Hjørland, och Robert Taylor är goda exempel 
på socialkonstruktivister inom B&I. Socialkonstruktionism däremot utgår mer från språkliga strukturer och processer 
i stället för det kognitiva. På sätt och vis kan denna riktning ses som en förlängning av socialkonstruktivismen. Rötter 
till denna riktning kan hittas i filosofen Ludwig Wittgenstiens senare verk inom språkfilosofi som har fört med sig ett 
nytt perspektiv, känt som ”vändning mot språket”. Kända namn inom B&I-forskningen som brukar räknas som 
företrädare för socialkonstruktionismen är bland andra Bernd Frohmann, Reijo Savolainen, Sanna Talja och Kimmo 
Tuominen. 
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uppsats. Vidare skriver man att forskarna i gruppen har en bred samhällsvetenskaplig 
och humanistisk bakgrund. 
 
Kollegium 2. Kunskapsorganisation. Inom detta kollegium koncentrerar man sig främst 
på tekniska aspekter av B&I-ämnet. Det kan handla om sådant som klassifikation, 
katalogisering, indexering, databaskonstruktion och informationsåtervinning. När det 
gäller forskningen vid det korresponderande temat så har området Informationsutbyte 
(Information sharing) nyligen tillkommit. Man beskriver själv forskningsområdet 
informationsutbyte som ”how social and organizational factors and technology impact 
collaboration and information sharing across geographical distances, disciplines and 
organizations, and how technology could better facilitate collaboration”(Forskning… 
2006-03-22a). När det gäller området dokumentstudier skriver man att dokument ska 
ses som sociotekniska artefakter (jämför avsnitt 2.2 i denna uppsats) som ska 
undersökas med hänsyn till deras strukturella och textuella egenskaper kopplade till 
kontextuella faktorer. Men, skriver man vidare, området innefattar också sådant som har 
med beskrivning, analys och klassifikation att göra utan att för den skull ha med 
innehållet att göra, t.ex. informationsåtervinningsstudier. 
 
Kollegium 3. Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem. 
Kollegiet kallas ibland också förkortat för ”Användareperspektivet” eftersom 
forskningen och undervisningen försöker utgå från informationssökarna och 
biblioteksanvändarna både på individnivå och på en kollektiv nivå. Teorier och metoder 
hämtas bl.a. från pedagogik, psykologi och sociologi.  
 
Motsvarande forskningstema heter Informationssökning och informationsanvändning. 
Detta tema skriver att man vill utgöra ”en plattform för ett möte mellan det biblioteks- 
och informationsvetenskapliga fältets praktiker, studenter och 
forskare”(Forskning…2006-03-22b). Temat har hittills riktat in sig huvudsakligen på 
två forskningsfält. Det ena fältet är informationssökning i förhållande till lärande och 
kunskapssyn. Denna inriktning kan sägas ha sin grund i temats forskningsledare 
professor Louise Limbergs forskning så som den kommer till uttryck i hennes 
doktorsavhandling (se avsnittet 3.1 i denna uppsats). I temats presentation skriver man 
att forskningen sker ”med särskilt beaktande av de förändrade förutsättningar som 
informations- och kommunikationsteknikens framväxt innebär, utifrån ett 
användarperspektiv”(ibid.). Den andra inriktningen inom temat berör ”hur betydelser 
hos information, informationssökning och informationsanvändning förhandlas mellan 
medlemmar i olika användargrupper i förhållande till individers status i gruppen och 
gruppens status i samhället”(ibid.). I den senare inriktningen är maktperspektivet också 
intressant. Lars Seldéns och Olof Sundins avhandlingar hör till denna inriktning. 
 
Kollegium 4. Organisationen och dess informationsresursers användning och 
utveckling. 
Inom detta kollegium fokuserar man på informationsflöden och deras förvaltning inom 
företag, organisationer och offentlig förvaltning. Det behöver alltså inte nödvändigtvis 
röra sig om en biblioteksmiljö. Hjälpvetenskaper är t.ex. sociologi, organisationsteori 
och företagsekonomi. 
 
Forskningstemat kallas Information management. Information management beskrivs av 
denna temagrupp som att man tillämpar managementprinciper på anskaffning, 
organisering, kontroll, spridande och användning av information så att det leder till ett 
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effektivt drivande av organisationer (Forskning… 2006-03-22c). Temat har en klar 
inriktning på näringslivet när man skriver att man har en tvärvetenskaplig forskning ”to 
the benefit of Swedish enterprises and public services in the context of global 
competition and the joint EU market”(ibid.). Vi ser det som att detta kollegium och 
forskningstema är det som har minst anknytning till en specifik bibliotekskontext av de 
fyra. Bibliometrin och informetrin i allmänhet har rent organisatoriskt knutits till 
kollegium 4 trots att den huvudsakligen är ett verktyg som kan användas i större eller 
mindre utsträckning inom alla kollegier. 
 
Efter denna presentation av de fyra kollegierna på BHS med sina respektive 
forskningsteman, vill vi nu koppla dem till ämnets teoretiska plattformar med avseende 
på deras respektive studieobjekt. Denna utgångspunkt kan förtydligas med följande 
figur där kollegierna är inplacerade i ett koordinatsystem med två axlar.  
 
 
Figur 2: En karta över de fyra BHS-kollegiernas landskap 
 

Makro- 
nivå  

      
Kollegium 1 

 
(nivåer) 

          Kollegium 4 
                                         
 
             Kollegium 2 
                                                                                                       Kollegium 3 
 
       

Mikro- 
nivå   
    Tekniskt  (dimensioner)    Socialt 

 
 
X-axeln representerar dimensionerna tekniskt respektive socialt medan y-axeln 
representerar nivåerna mellan mikro och makro. Något förenklat kan axlarna avläsas 
som de två plattformar som B&I står på; nämligen den sociala respektive den tekniska. 
När det gäller nivåerna mikro/makro kan kollegium (1) sägas ha en särställning med sitt 
samhälleliga makroperspektiv. Kollegium (4) ägnar sig huvudsakligen åt någon slags 
mellannivå när man fokuserar på informationsflöden i organisationer.  
 
Kollegium (2) och (3) återfinns enligt vår mening kanske främst på mikronivå. Båda är 
inriktade på process och information och har ofta liknande studieobjekt, men 
utgångspunkterna är mestadels tydligt åtskilda. Medan kollegium (2) i huvudsak utgår 
från den tekniska dimensionen är kollegium (3) mestadels upptagen med den sociala. 
Men vi vill redan här understryka att vår uppsats inte handlar om kollegierna på BHS, 
utan den begränsar sig till undersökning och analys av de avhandlingar som framlagts 
inom forskningsfältet på vår institution. Det som står i centrum för vår diskussion berör 
effekterna av tudelningen social/teknik i avhandlingarna.  
 
Låt oss nu innan vi formaliserar uppsatsens syfte och frågeställningar summera vad vi 
talat om hittills. Vi har talat om olika spänningar och motsättningar inom vårt ämne. I 
början av det innevarande kapitlet diskuterade vi en förekommande spänning mellan två 
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perspektiv, ett informationsbaserat och ett institutionellt baserat perspektiv. Vidare 
spårade vi den spänning som uppstår mellan ämnets företrädare då man börjar diskutera 
ämnets ställning som en vetenskaplig disciplin. Vi fortsatte med ämnets teoretiska 
plattformar i anknytning till ämnets epistemologi. Här förekommer en mångfald av 
olika metateorier som har fått sin prägel från andra närliggande discipliner. I och med 
detta har behovet av en övergripande och enhetlig metateori för B&I uppmärksammats 
av olika forskare. Till slut presenterade vi resultatet av denna mångfald på en 
organisatorisk nivå på vår institution d.v.s. kollegierna. Vårt syfte med detta kapitel har 
varit att ge en bakgrund till tudelningen social/teknisk vilket kommer att utgöra det 
centrala temat för analysen av doktorsavhandlingarna från vår institution. 
 
 

1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att diskutera och analysera existensen av två perspektiv, ett 
socialt och ett tekniskt inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, B&I. 
Genom att presentera och analysera samtliga doktorsavhandlingar som lagts fram på 
institutionen Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås mellan åren 1993 och 2005, 
försöker vi påvisa och kritiskt diskutera följderna av dikotomin socialt/tekniskt inom 
ämnet. Ett annat syfte är att undersöka och diskutera möjligheten för användandet av en 
för B&I relativt ny metateori, nämligen Aktör-nätverksteorin, ANT. För att uppnå våra 
syften utgår vi från följande frågeställningar: 
 
 
Frågeställningar: 
 

1. Finns det en uppdelning mellan sociala respektive tekniska utgångspunkter i de 
doktorsavhandlingar som har skrivits på Bibliotekshögskolan i Borås? Om så är 
fallet hur gestaltar sig då denna uppdelning? 

 
2. Hur kan denna uppdelning mellan det sociala respektive det tekniska i 

avhandlingarna problematiseras utifrån ANT?  
 
3. Finns det teoretiska utgångspunkter eller metodologiska tillvägagångssätt inom 

ANT som kan betraktas som fruktbara resurser för B&I- forskare?  
 
 

1.3  Disposition: 

Kapitel 1: 
Efter inledningen behandlar vi under rubriken ”Bakgrund” B&I:s tillkomst som ett 
resultat av sammanknytningen av två från början skilda ämnen, biblioteksvetenskap och 
informationsvetenskap. Redan på denna nivå stöter man på en rad spänningar som sedan 
ämnets tillkomst har följt ämnet. Huvudspänningen kommer till tydligt uttryck i två 
perspektiv, ett informationsbaserat och ett institutionellt baserat perspektiv. Men den 
visar sig också när det gäller B&I:s epistemologiska grunder, d.v.s. de plattformar som 
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ämnet står på. Som en följd av det nämner vi några spänningar och motsättningar av 
allmän karaktär som berör ämnets vetenskapliga identitet och akademiska status. Här 
handlar det om ämnets relation till naturvetenskap/teknik- och human-
/samhällsvetenskap. Härigenom söker vi också relatera dessa spänningar till en 
diskussion om och val av olika metateorier inom vårt ämne.  
 
Kapitel 2: 
I detta kapitel kommer uppsatsens teoretiska ansats att presenteras. I och med detta 
kommer vi att ta upp de epistemologiska och vetenskapsteoretiska ansatser som vi har 
funnit relevanta för just det sociotekniska perspektiv uppsatsen refererar. Vårt val av 
teori är naturligtvis selektivt, men vi kommer att så långt vi kan, motivera vårt 
tillvägagångssätt i fortsättningen. Redan här vill vi emellertid understryka att valen skett 
i direkt anknytning till såväl uppsatsens syfte som frågeställningar.  
 
Kapitel 3: 
Hela det här kapitlet ägnas åt den empiriska delen av uppsatsen. I avsnitt 3.1 kommer vi 
att presentera och analysera doktorsavhandlingar från Bibliotekshögskolan i Borås. 
Dessa avhandlingar som utgör vårt egentliga studieobjekt är publicerade mellan åren 
1993 och 2005. Vi anser att detta material borde ge en någorlunda bra bild av den 
forskning som bedrivits vid denna institution under en dryg tioårsperiod. 
 
I avsnitt 3.2 ägnar vi oss åt diskussion och analys av vårt studiematerial för att sedan i 
avsnitt 3.3 relatera diskussionen/analysen till uppsatsens teoretiska plattform. Det 
handlar med andra ord om en parallell behandling och samläsning av uppsatsens 
teoretiska plattform samt det empiriska materialet. Uppgiften i denna del går ut på att 
relatera olika teoretiska förhållningssätt vi tidigare berört till dikotomin mellan det 
sociala och det tekniska. Här ska vi också försöka tala om relevansen hos olika 
vetenskapsteoretiska positioner och den begreppsapparat vi använt oss av för att besvara 
de ställda frågorna.  
 
I avsnitt 3.4 försöker vi så knyta ihop olika delar av uppsatsen i ett resonemang kring 
möjligheten för användning av Aktör-nätverksteorin, ANT, som en socioteknisk 
metateori för B&I- forskning. 
 
Kapitel 4: 
Detta kapitel utgör en kort sammanfattning av uppsatsen. 
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2  Teori och metod 
 
Uppsatsens teoretiska plattform berör som vi redan antytt en rad aktuella 
forskningsprogram och vetenskapsteoretiska perspektiv. Men innan vi börjar behandla 
dessa är det angeläget att ge en bakgrund till den metateori som ligger till grund för vår 
problematisering av dikotomin socialt/teknisk, nämligen Aktör-nätverksteorin, ANT. 
Eftersom vi använder ANT både som metateori och metod känns det nödvändigt att 
presentera några grundantaganden hos denna inriktning. Som vi längre fram kommer att 
diskutera, har ANT flera beröringspunkter med några av dagens mer väletablerade 
metateorier inom B&I.  
 
Inom vetenskaps- och teknikstudier finns det två ganska tydligt särskiljbara perspektiv, 
nämligen det deterministiska respektive det konstruktivistiska. De här perspektiven 
berör den dualism som utgör det centrala temat i vår uppsats, nämligen dikotomin 
social/teknisk. Eftersom denna uppsats skrivs i ämnet Biblioteks- och 
informationsvetenskap, handlar det i vårt fall naturligtvis inte enbart om vetenskaps- 
och teknikstudier. Vi försöker istället lyfta fram dikotomin social/teknisk i ett vidare 
sammanhang som anknyter till B&I. Vårt val av teorier och förhållningssätt är förvisso 
selektivt, men vi gör valet mot bakgrund av våra frågeställningar.  
 
 

2.1  Teknikstudier och olika socioteknisk syn 

Teknologi4 och vetenskap i allmänhet, och teknologi och samhällsvetenskap/humaniora 
i synnerhet, har varit två skilda sfärer inom den mänskliga tankevärlden. Redan i det 
antika Grekland värderades inte teknik och olika praktiska sysslor lika högt som 
teoretiska, politiska och sociala handlingar (Feenberg 1999, s. 1). Det är först i och med 
moderniteten som man får en uppskattande syn på tekniken. Den nya positiva 
inställningen till praktisk kunskap hänger också samman med, och till och med förstärks 
av, upplysningstidens starka och optimistiska tro på civilisationens ständigt pågående 
framsteg. Tekniken betraktas nu som ett neutralt medel vilket möjliggör ett oavbrutet 
framåtskridande. Den amerikanske filosofiprofessorn Andrew Feenberg skriver: 

 

This neutralisation of technology removed it still further from political 
controversy. If technology merely fulfils nature’s mandate, then the value it 
realizes must be generic in scope. In fact this is the story that is so often told: 
technology’s advance is the advance of the human species. The editorial “we” 
intervenes often in this story: “we” as human beings went to the moon. 
(Feenberg 1999, s. 2)  

 

Men modernitet handlade inte bara om tekniska framgångar, utan det var en rationell 
attityd, en tro på mänskligt förnuft i motsats till magiska och apokalyptiska 

                                                 
4  Ordet teknologi definieras enligt idéhistorikern Sven-Eric Liedman (1997, s. 596) som ”det systematiska 
vetenskapliga sättet att utveckla nya tekniker”. Orden teknik och teknologi används annars ofta slarvigt som 
synonymer. I vårt arbete försöker vi huvudsakligen använda ordet teknik enligt Liedmans definition som är; ”de olika 
sätt varmed människor söker tillfredställa sina önskemål, i synnerhet med materiella föremål.” (ibid.) 
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tankemönster. Modernitet handlar om social förnyelse, d.v.s. förnyelse av samhällets 
politiska och byråkratiska liv. Modernitet skapar en jordnära ideologi.5 Den omvandlar 
naturen till naturlagar, d.v.s. det som är tillgängligt och möjligt för människan som 
subjekt. Idéhistorikern Sven-Eric Liedman karakteriserar moderniteten bland annat med 
att utvecklingen och spridningen av vetenskap blir allt starkare samt att teknik så 
småningom genomtränger ”varje por av människors liv.”(Liedman 1997, s. 17) 
 
Det moderna tänkandet för med sig en kritisk inställning, vilken även bör riktas mot sig 
själv. Vi kommer att belysa detta kritiska tänkande senare i uppsatsen. Vad som är i 
fokus här handlar om hur ett kritiskt tänkande kan påverka begreppen teknik och 
teknologi i relation till den sociala kontexten. Distinktioner och gränsdragningar mellan 
teknik och vetenskap har som sagt varit aktuella sedan antiken. Tekniken har fått sin 
status tack vare moderniteten. Denna status har bevarats genom bl.a. skapande av en rad 
teknikstudier, vilka i praktiken skänkt legitimitetsgivande bidrag till både den 
naturvetenskapliga kunskapens nuvarande ställning som teknikens nuvarande anseende. 
Förhärliganden av tekniken har varit en dominerande tendens hos traditionella 
teknikstudier. Men som en följd av kritiskt tänkande har nya former av teknik- och 
vetenskapsstudier utvecklats. Ett viktigt område i detta sammanhang utgörs av de 
studier som brukar kallas sociala studier av teknik och naturvetenskaplig kunskap. Det 
finns dock en viss skillnad mellan sociala studier av teknik och sociala studier av 
vetenskap. Förutom åtskillnaden mellan deras respektive studieobjekt, d.v.s. teknik 
respektive vetenskap, skiljer de sig också från varandra i ett annat viktigt avseende. Det 
mest kännetecknande för teknikstudier är nämligen att det finns en mångfald skilda 
aktörer att undersöka. Vilket inte i lika hög utsträckning gäller vetenskapsstudier. Så här 
beskriver vetenskapssociologerna Wiebe E. Bijker, Thomas P. Hughes och Trevor 
Pinch detta: 

 
Among the different participants in any field of technology one can find 
individual inventors, research scientists, designers and design engineers, 
production engineers, sales and marketing teams, bankers and financial 
advisers, lawyers, politicians and state officials, and, of course, consumers- 
whether individuals, firms, or state agencies. (Bijker et al. 1987, s. 191) 

 

Existensen av dessa olika aktörer återspeglar sig alltså i teknikstudierna. Denna 
heterogenitet är ett grundtema som betonas särskilt starkt inom Aktör-nätverksteorin, 
ANT.  
 
Man kan även se att olika syn på teknik och vetenskap hänger samman med olika 
förhållningssätt inom vetenskapssociologi och teknikstudier. Beträffande teknikstudier 
framhåller Feenberg (1999) två motsatta ideologier, determinism kontra konstruktivism. 
I det följande presenteras dessa begrepp i korthet: 
 
Determinism: 
Feenberg definierar determinismen i relation till modernitetens anspråk på och strävan 
efter framsteg. Detta framstegstänkande är enligt deterministerna direkt bundet till 
teknikens essentiella behov av utveckling och effektivitet. Med andra ord, det som 

                                                 
5  Vi följer Sven-Erik Liedmans definition av begreppet ”ideologi” som modernt ord. Han konstaterar att ” Ideologin 
säger hur det verkligen förhåller sig och drar därmed upp riktlinjerna för vad man bör göra för att uppnå ett 
eftersträvat tillstånd. Ideologin kan alltså vägleda handlandet.” (Liedman 1997, s. 275) 
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driver tekniken framåt är dels teknikens inre dynamik, d.v.s. dess behov av en oavbruten 
utveckling, och dels teknikens eget krav på effektivitet. Denna essens gör att tekniken 
får en självständig, funktionell och logisk karaktär bortom dess användning i sociala 
sammanhang. Feenberg ställer upp två premisser för determinismen; ”Unilinear 
progress” och ”determination by the base”. Han definierar den första premissen på 
följande sätt: 
 

Technical progress appears to follow a unilinear course, a fixed track, from less to 
more advanced configurations. Each stage of technological development enables 
the next, and there are no branches off the main line. Societies may advance 
slowly or quickly, but the direction and definition of progress is not in question. 
(Feenberg, s.77) 

 
Den andra premissen utgår från antagandet att sociala institutioner anpassar sig efter den 
teknologiska grunden, och inte tvärtom. Med Feenbergs egna ord: 
 

Adopting a technology necessarily constrains one to adopt certain practices that 
are connected with its employment. Railroads require scheduled travel. Once they 
are introduced people who formerly could live with rather approximate notions of 
time - the day marked out by church bells and the sun - need watches. So the 
imperative consequence of railroads is a new organisation of social 
time.(Feenberg, s.77-78) 

 
Utifrån ovannämnda premisser kan man säga att tekniken med ett teknikdeterministiskt 
synsätt kännetecknas av sin avkontextualiserade och självgenererande karaktär. Det gör 
att den betraktas som fundamentet till det moderna samhället. 
 
Konstruktivism: 
Konstruktivism å sin sida utgår från en vetenskapssociologisk grund i vilken individers 
och kollektivs intresse för vetenskapens och teknikens framgång betonas. Med andra 
ord; vetenskap och teknik uppfattas som en social verksamhet. Feenberg ansluter sig till 
den här uppfattningen i sin diskussion om teknologi. Han hävdar: 
 

Constructivism argues, I think correctly, that the choice between alternatives 
ultimately depends neither on technological nor economic efficiency, but on the 
“fit” between devices and interests and beliefs of the various social groups that 
influence the design process. What singles out an artefact is its relationship to the 
social environment, not some intrinsic property. (Feenberg, s. 79) 

 
 
Ett intressant exempel som Feenberg åberopar är Pinch & Bijkers (1987) studie kring 
utvecklingen av cykeln i slutet av 1800-talet. Denna studie karaktäriseras av ett 
socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. I motsats till den deterministiska synen, 
framhåller Pinch & Bijker sociala intressen som drivkraft för utvecklingen av cykeln 
som vi idag känner den.  
 
Mot bakgrund av det framförda kan man sammanfattat konstatera att i det 
konstruktivistiska synsättet är det sociala faktorer och mänskliga intressen som 
möjliggör den tekniska utvecklingen och inte tvärtom. Det är helt enkelt så att det är det 
sociala som bestämmer vad som är accepterade tekniska lösningar.  
 
Den distinktion som Feenberg upprättar mellan determinism och konstruktivism är ett 
fruktbart analytiskt tillvägagångssätt. Det kan dock finnas invändningar mot denna och 
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närliggande distinktioner. Vi får inte glömma att upprättandet av liknande dualismer en 
gång i tiden i de traditionella teknik- och vetenskapsstudierna ledde till uppkomsten av 
en rad s.k. demarkationslinjer eller gränsdragningar. Den post-kuhnska vetenskapsteorin 
kännetecknas bl.a. just av sin kritik av sådana demarkationslinjer.6 Ett radikalt sätt att 
undvika dylika demarkationslinjer är att göra som anhängarna av Aktör-nätverksteorin, 
ANT. Enligt dem råder nämligen ett symmetriskt förhållande i interaktionen mellan det 
sociala och det tekniska. I det följande presenterar vi ANT närmare. 
 
 

2.2  Aktör-nätverksteorin, ANT 

Utifrån en historisk överblick som ges av vetenskapsteoretikern och B&I-vetaren Jan 
Nolin (1993) hittar man rötterna till ANT i olika grenar av den post-kuhnska 
vetenskapsteorin. Han talar om en skolbildning som kallas för ”extrem post-
konstruktivism”. Skolbildningen har enligt Nolin (1993) främst Steve Woolgar och 
Bruno Latour som ledande företrädare. Vad som utmärker denna inriktning är idén om 
en total symmetri mellan det naturliga och det sociala. Med andra ord kan inte allt 
enbart förklaras socialt. I stället fokuserar man på interaktionen mellan det kognitiva 
innehållet i vetenskapen å ena sidan och den sociala kontexten å andra sidan. Det är just 
denna gren som senare etablerar sig under betäckningen Aktör-nätverksteorin, ANT, en 
teori som kritiserar dikotomierna mellan social/teknisk, kultur/natur, externt/internt och 
makro/mikro. Med denna teori försöker man presentera en analysmodell där alla 
kategorier, det sociala såväl som det tekniska och det diskursiva, är närvarande. Enligt 
ANT-teoretikerna är alla dessa kategorier/aspekter involverade och igenkända i ett 
nätverk. Den brittiske vetenskapssociologen och ANT-företrädaren John Law betonar 
detta som en avgörande metodologisk implikation inom ANT.  

 
[…] It makes sense to treat natural and social adversaries in terms of the same 
analytical vocabulary. Rather than treating, for instance, the social in one way 
and the scientific in another, one seeks instead to follow the fortunes of the 
network in question and consider its problem, the obduracy of the elements 
involved in those problems, and the response of the network as seeks to solve 
them. As one moves from element to element, no change in vocabulary; from the 
standpoint of the network those element that are human or social do not 
necessarily differ in kind from those that are natural or technological. Thus the 
point is not, as in sociology, to emphasize that a particular type of element, the 
social, is fundamental to the structure of the network; rather it is to discover the 
pattern of forces as these are revealed in the collisions that occur between 
different types of elements, some social and some otherwise. (Law 1987, s. 114) 

 
Beträffande nyckelorden i vår uppsats begreppsparet social/teknisk, betonar en av 
ANT:s portalfigurer den franske vetenskapssociologen Michel Callon (1980, s. 198), att 

                                                 
6
  Då förståelsen av den post-kuhnska vetenskapsteorin är av stor betydelse för vårt arbete vill vi bidra med några 

rader om den. Även om denna vetenskapsteori är långt ifrån enhetlig så kan man ändå nämna några hållpunkter. Hit 
hör en kritisk distans till positivismens rationalistiska vetenskapsteori. Inom den traditionella/normativa 
vetenskapsteorin uppfattade man både det sociala, det kulturella och även det mentala som problematiska faktorer. I 
den post-kuhnska vetenskapsteorin däremot uppfattas dessa faktorer som avgörande i kunskapsbildningen. Man 
avfärdar också den skarpa distinktionen mellan det rationella och det sociala. Det rationella uppfattas helt enkelt som 
socialt och därför anser man att all kunskap kan undersökas och förklaras av sociologin eller liknande empiriska 
discipliner.  
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skiljelinjen mellan vad som anses socialt respektive tekniskt hela tiden är under 
omförhandling  
 
ANT har en uttalad ambition att upphäva uppdelningarna social/teknisk, extern/intern, 
makro/mikro, mänsklig/icke mänsklig etc. I stället för att upprätta en ny rad av 
dualismer bildar ANT sin egen begreppsapparat. I det följande presenterar vi några 
nyckelbegrepp inom ANT som vi kommer att använda i vår analys av empirimaterialet. 
Vi menar därmed inte att dessa begrepp på något sätt skulle innehålla en sorts egen inre 
essens. Det finns naturligtvis preciserade definitioner av och bestämmande drag för 
begrepp som används inom varje skolbildning. Ett kännetecken för många ANT-studier 
är dock att man använder sig av en utvidgad nominalistisk begreppsapparat. Det innebär 
att begreppen hos ANT refererar till den konkreta kontext där de kommer till 
användning. Begreppen fungerar med andra ord som teoretiska/analytiska verktyg. Vår 
användning av denna begreppsapparat är dock inte enbart instrumentell. Vi är också 
intresserade av att använda ANT-begrepp i ett metateoretiskt hänseende, inte minst 
därför att vårt arbete har forskning som sitt studieobjekt. Här tänker vi främst på en för 
vårt arbete viktig term som numera blivit ett nyckelbegrepp inom social- och 
teknikstudier, nämligen ”gränsobjekt”. Vetenskapsteoretikern Dick Kasperowski 
använder sig av detta begrepp i sin avhandling Vetenskap, media och allmänhet (2001) 
som är en konstruktivistisk studie av forskningsöversikter som genre. Termen 
”gränsobjekt” lanserades i slutet av 1980-talet av vetenskapssociologerna Susan Leigh 
Star och James R. Griesemer. Det som enligt Star & Griesemer (1989) möjliggör en 
kunskapsproduktion är etablerandet av objekt som är relativ stabila och reproducerbara. 
Gränsobjekt är konstruerade termer som har till uppgift att binda samman olika aktörer 
inom ett vetenskapligt fält. De kan vara sådant som mänskliga aktörer, texter, idéer, 
symboler etc. Med hänvisning till Star & Griesemar skriver Kasperowski: 
 

Med begreppet [gränsobjekt] kan man därför peka ut riktningar för framtida 
relationer och identiteter för aktörer inom ett forskningsområde. Det blir 
särskild intressant eftersom begreppet medger ett sätt att belysa 
skärningspunkter för det sociala, det kognitiva, det interna och det externa, 
utan att försvara dikotomin mellan dem. (Kasperowski (2001), s. 31) 

 
De ”skärningspunkter” som Kasperowski talar om, är av stor betydelse för vår 
problematisering av det sociala och det tekniska. Vi anser att begreppet gränsobjekt vid 
sidan av följande ANT-begrepp kan fungera som analysverktyg i vår uppsats, inte minst 
i den kommande sammanställningen och översikten av vår empiri, 
doktorsavhandlingarna från BHS.  
 

2.2.1  Några centrala begrepp inom ANT 
 
Nätverk, hybrider och heterogenitet 
Några av de mest tongivande ANT-författarna (Law, Latour, Callon etc.) har sin 
bakgrund i vetenskaps- och tekniksociologi. Liksom andra vetenskapssociologer 
argumenterar de för att kunskap ska ses som en social produkt snarare än något som 
genererats genom användandet av någon specifik metod. Men samtidigt är de kritiska 
mot idén om det sociala som enda förklaringsmodell. Speciellt argumenterar ANT-
författarna för att kunskap kan ses som en produkt eller effekt av ett nätverk av 
heterogena material. Kunskap i allmänhet och den vetenskapliga kunskapen i synnerhet, 
är utifrån ANT något som materialiserar sig i sådant som tal, patent eller färdigheter hos 
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vetenskapsmän och tekniker. Detta ingår enligt Law (1992, s. 2) i en process vilken han 
kallar ”heterogen ingenjörskonst”, där olika element såsom det sociala, det tekniska, det 
konceptuella och det textuella knyts samman. Dessa element förvandlas och översätts 
till en uppsättning heterogena vetenskapliga produkter. Vi vill betona att detta inte bara 
gäller vetenskap utan alla samhälleliga institutioner. Det sociala är inte något annat än 
strukturerade nätverk, vilka innehåller heterogena material. Law (ibid.) skriver att 
nästan alla våra interaktioner med andra människor medieras genom artefakter av olika 
slag. Exempelvis kommunicerar vi som uppsatsförfattare med er som läsare genom 
artefakten ”vår uppsats”. Det finns olika processer såsom tänkandet, skrivandet, 
läsandet och diskuterandet, i vilka vår kommunikation medieras med hjälp av ett 
nätverk bestående av artefakter; datorn, pennan, papperet etc. Men kommunikationen 
oss emellan begränsas inte av, eller reduceras inte till, dessa tekniska komponenter. Här 
verkar också andra nätverk, bestående av både artefakter och människor. Vi återgår till 
Law (ibid. s. 3). Enligt honom deltar olika nätverk inte bara i den sociala sfären, utan de 
formar även det sociala.  
 
Aktör 
För att förstå begreppet heterogenitet inom ett nätverk, eller som Law säger 
”heterogenitetens ingenjörskonst”, måste man omdefiniera termen aktör ganska 
grundligt. Latour erbjuder följande definition av begreppet aktör: 

 
Varje element som skapar utrymme runt sig själv, gör andra element beroende av 
sig själv och översätter deras vilja till ett språk som är dess eget. En aktör gör 
förändringar i den uppsättning av beståndsdelar och begrepp som vanemässigt 
används för att beskriva den samhälliga och den naturliga världen (Latour 1998, s. 
21). 

 
Vi ser Latours användning av begreppet aktör som en radikal omvändning inom 
vetenskapsteorin, särskild då den inbegriper både mänskliga och icke-mänskliga 
faktorer. Benämningen aktör behöver alltså inte omfatta enbart människor.7  
 
I artikeln ”Förbindelsens makt” som finns översatt till svenska i boken ”Artefaktens 
återkomst” (1998) anger Latour ett par viktiga bestämmelser hos begreppet aktör, vilka 
är av stort intresse för problematiseringen av den sociala kategorin. Han understryker att 
något är en aktör endast om den har någon effekt på någon annan aktör. Aktörer är alltså 
element med effekter. Detta konstaterande är av stor betydelse för vår problematisering 
av dikotomin mellan det sociala och det tekniska. Aktörerna hos Latour uppträder som 
översättare (se nedan) av latenta och manifesta intressen i samhället, de definierar i 
praktiken vad samhället är, vad det utgörs av, vad helheten är och vilka delarna är. Om 
”samhället”, som Latour (1998, s.49) anser, ”skapas inför våra ögon då kan det inte 
förklara vårt uppträdande utan formas snarare av vårt kollektiva handlande”. Den 
sociala kategorin blir därmed alltid närvarande och ständigt öppen för diskussion och 
ifrågasättande. Det är inte konstigt att Latour drar slutsatsen att samhället skapas och 
förverkligas genom vars och ens (både mänskliga och icke-mänskliga) ansträngningar 
att definiera det. 
 

                                                 
7
  I senare arbeten använder sig Latour av en annan term för att komma över den underförstådda språkliga kopplingen 

mellan ordet aktör och människa. Han kallar både de mänskliga och de icke mänskliga aktörerna för aktanter. Men 
mot bakgrund av våra syften och för enkelhets skull vill vi begränsa oss till benämningen ”aktör” med de 
bestämningar som anges. 
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I Latours depolariserade värld finns det inte några gränsdragningar mellan olika 
komponenter. Samhället finns helt enkelt inte i den traditionella sociologins mening, 
utan istället finns ett kollektiv av olika nätverk av aktörer som genom sina effekter 
förbinder sig till varandra. På så sätt bör människans handlingar förklaras i relationer till 
andra element.8 
 

It is by mistake, or unfairness, that our headlines read “Man flies,” Woman goes 
into space.” Flying is a property of the whole association of entities that includes 
airport and planes, launch pads and ticket counters. B-52s do not fly, the U.S. Air 
Force flies. Action is simply not a property of humans but of an association of 
actants. (Latour 1999, s.182) 

 
Sådana relationer mellan olika aktörer i ett nätverk kan även ringas in med begreppet 
”intermediaries”. Den norska folkloristen och teknikforskaren Dagny Stuedahl (2001, s. 
9) översätter begreppet med ordet mellanled. Mellanled definierar förhållandet mellan 
aktörer. Det kan vara sådant som människor eller kunskap som blir synlig i tekniska 
artefakter, rapporter, patent eller förslag. Positionen som antingen aktör eller mellanled 
är inte absolut, utan samma enhet kan växla mellan att vara det ena eller det andra. 
Enligt Stuedahl kan just denna flexibilitet i positioner vara användbar i analysen av 
förhållandet mellan människor och teknik. Speciellt gäller det vid studier av hur 
människor tillägnar sig ny teknik där positionerna hela tiden växlar mellan att ha 
kontroll och inte eller tillit och inte över det nya. 
 
Översättning/translation 
Ett av de mest centrala begreppen inom ANT är översättning. Det handlar om en 
delegeringsprocess; en process som enligt Feenberg (1999, s. 115) ordnar och delegerar 
funktioner och handlingar mellan människor eller icke människor genom teknologisk 
design. Det här nya sättet att använda ordet översättning kommer ursprungligen från den 
franske filosofen Michel Serras bok ”La Traduction” från 1974 (Latour 2005, s. 108). 
1980 introducerar sedan Michel Callon begreppet i ett ANT-sammanhang. 
 
Enligt Callon är översättning nödvändig för att många ska kunna bli som en, d.v.s. att 
bilda ett aktör-nätverk. Översättning är en krävande verksamhet och utan en lyckad 
översättning uppstår inget nätverk.  

 
Considering from a very general point of view, this notion postulates the 
existence of a single field of significations, concerns and interests, the expression 
of shared desire to arrive at the same result. Though translation recognises the 
existence of divergences and differences that cannot be smoothed out, it 
nevertheless affirms the underlying unity between elements distinct from one 
another. Translation involves creating convergences and homologies by relating 
things that were previously different (Callon 1980, s. 211). 

 
Callon lanserar termen “the socio-logic of translation” för att kartlägga hur en 
översättning i praktiken och utifrån ett empiriskt arbete, sker mellan olika aktörer på 
olika nivåer. Y har en forskningsplan d.v.s. ett problemområde och utifrån det skall 
han/hon etablera sin idé. Med Callons ord har Y ett resultat som skall baseras på en 

                                                 
8  Här finns en parallell hos den franske sociologen Pierre Bourdieu som också strävar efter att upphäva gränsen 
mellan det han kallar struktur och agent, en gräns han ser som konstruerad. Bourdieu föredrar dock som synes 
termen agent istället för aktör eftersom han inte tycker om teatermetaforen där människor spelar roller. (Seldén 
1999, s. 90) 
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serie problem P1, P2, P3,…P8, vilka i sin tur associeras med grupper G1, G2, G3, 
…G8.  
 

Definitions of P1, P2, P3,…and statements of their interdependence follow a 
socio-logic. In fact to state P1, P2, P3,…are ”logically” linked, […] is to state that 
a community of interests exists between G1, G2, G3, …This puts forward the 
hypothesis that G1 will take charge of P1, G2 will take charge P2, and G1, G2 
…will accept the idea that a relationship exists between P1, P2…, that is to say 
that social interaction between them is conceivable. In short, Y constructs a 
system of social interactions. We do not find on the one hand social actors, on the 
other hand knowledge. There is joint, programmatic organisation of both 
knowledge and of social actors. Hence the idea of a socio-logic. (Callon 1980, s. 
211) 

 
På så sätt får översättningen sin roll i ett nätverk där det finns olika intressen och 
samtidigt behovet av gemensamma uttryck för att uppnå ett visst resultat. Med andra 
ord binder översättningen samman inte bara olika aktörer utan även olika idéer och 
intressen med avsikten att få ett befintligt, lokalt och hållbart system. Denna tankegång 
finner man också hos Law (1992). Han resonerar kring ett kontinuum i översättningen 
som process; en process som utgör en sorts materialisering av idéer, tankar och 
relationer. Översättningen är en strävan efter hållbarhet och kontroll, dels över 
tidsaspekten och dels över den rumsliga aspekten. Enligt Law (1999, s. 4) närmar sig 
ANT i detta avseende Michel Foucaults tankevärld. 
 
Översättning som process kan manifestera sig i inskriptioner. Inskriptioner kallas 
färdigförhandlade och justerade tolkningar som fått en konkret form.(Stuedahl 2001, s. 
10) Stuedahl nämner exempelvis produktionen av en teknisk artefakt där producentens 
föreställningar om hur föremålet ska brukas utgör grunden för dess utformning och 
därmed kan bli mönsterbildande för bruket. På ett likartat sätt skriver 
vetenskapssociologen och ANT-företrädaren Madeleine Akrich: 
 

Designers define actors with specific tastes, competences, motives, aspirations, 
political prejudices, and the rest, and they assume that morality, technology, 
science, and economy will evolve in particular ways. A large part of the work of 
innovators is that of ’inscribing’ this vision of (or prediction about) the world in the 
technical content of the new object. (Akrich 1992, s. 208) 

 
Översättning är med andra ord en sorts konvertering mellan olika sfärer; den sociala, 
den tekniska och den konceptuella. Översättningen handlar om en process i vilken ett 
element får en robust ställning i ett nätverk. Med figuren nedan försöker vi illustrera den 
process i vilken idén om en produkt stabiliseras i ett nätverk. Observera att en produkt 
inte nödvändigtvis behöver vara av materiell karaktär.  
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Figur 3: Vägen från idé till färdig robust produkt. 
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Inskription 
 
 
 
 
                                                 
   
 
Figuren visar att vägen från en idé till en färdigt och robust produkt går via en rad 
översättningar i vilka olika aktörer är inblandade. Den färdigställda produkten kan sedan 
tas som något för givet. De involverade aktörerna känner inte ens något behov att 
reflektera över produkten, så länge allt fungerar som det ska. Inom ANT kallar man en 
sådan robust produkt en svart låda. Det bör noteras att en sådan svart låda till sin natur 
kan vara både social, diskursiv, teknisk, eller en blandning av allt detta. Callon och 
Latour (1981, s. 285) uttrycker det som: "A black box contains that which no longer 
needs to be considered, those things whose contents have become a matter of 
indifference." Det spelar ingen roll hur komplext det fenomen som blivit en svart låda 
är. Det blir inte heller relevant för de involverade aktörerna att tänka på den tid då 
produkten befann sig i ett kritiskt tillstånd och var under ständigt ifrågasättande. Det 
räcker med att produkten nu är stabil och säker. Man uppfattar den helt enkelt som 
fakta. Som exempel skulle man kunna nämna SAB-systemet i det svenska 
biblioteksväsendet. Så länge detta system trots, yttre påfrestningar fungerar, tycks det 
vara givet och helt självklart. Här kan man med ANT betrakta SAB-systemet som en 
svart låda. Men då systemet drabbas av allvarliga störningar, låt oss säga anomalier i 
form av inre och yttre faktorer som nya begreppssystem eller den nya tekniken, blir det 
aktuellt och nödvändigt att börja tvivla på förut självklara fakta. I en sådan kritisk 
situation skulle en hängiven ANT-anhängare ropa: ”Öppna den svarta lådan!” En 
övervägande del av de teknik- och socialstudier enligt ANT som genomförts handlar 
just om dekonstruktioner av sådana svarta lådor.  
 

2.2.2  ANT i sammanfattning 
 
Vi vill sammanfatta ANT:s för oss relevanta antaganden/teser i följande punkter: 
 

•  En viktig konsekvens av ANT:s teoretiska ansatser är en radikal underminering 
av en rad dikotomier som har upprättats av den traditionella filosofin9 och 

                                                 
9  ANT:s grundantagande drabbar inte bara vetenskapssociologin. Det är när allt kommer omkring en omvälvande 
kritik av den traditionella filosofins begreppsapparat däribland ett starkt ifrågasättande av subjekt-objekttänkandet. 
Men det bör också tilläggas att ANT inte är ensam om denna kritik. Liknande  och ännu mer utvecklade synpunkter 

Produkten får en 
position i 
nätverket 
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vetenskapssociologin. Vi har här i uppsatsen med hänsyn till vår frågeställning 
lagt särskilt stor vikt vid dikotomin mellan det sociala och det tekniska. Latour 
(1998, s. 271) skriver: ”Istället för motsatta poler finns det kollektiv som skiljer 
sig lika mycket från det tidigare ’samhälle’ som från det tidigare ’vetenskap’.” 
Law å sin sida skriver:  

 
If you took away my computer, my colleagues, my office, my books, my 
desk, my telephone I wouldn’t be a sociologist writing papers, delivering 
lectures, and producing ”knowledge”. I’d be something quite other – and 
the same is true for all of us. (Law 1992, s. 4) 
 

Denna radikalism, innebär samtidigt enligt Law (1992, s. 3) att man ”trampar på 
ett antal etiska, epistemologiska och ontologiska tår”. Att säga att det inte är 
någon grundläggande skillnad mellan människor och artefakter är dock endast 
en analytisk ståndpunkt och inte en etisk. Det betyder alltså inte att man ska 
behandla sina medmänniskor som maskiner, tilläger Law.  

 
• ANT erbjuder en ny socioteknisk syn. Utifrån ett nätverksperspektiv 

problematiseras begreppen aktör, handling, makt etc. På så sätt kan människans 
handlande förklaras i relation till andra aktörer eller element i ett nätverk. Idén 
om hybrider som sammanbinder olika aktörer (mänskliga/icke mänskliga) i en 
viss tid och ett visst rum, leder till en ny socioteknisk syn som med Latours 
(1998, s. 270) ord: ”förändra[r] vår förståelse av vetenskap, teknologi och socialt 
handlande”. 

 
• ANT har en materialistisk syn. I detta avseende liknar ANT bl.a. marxism och 

feminism. Men ANT:s materialism är någorlunda relationell. Detta är ganska 
unikt. Law förklarar: 

 
Nevertheless, materialism and social relations have not always been the 
happiest of bedfellows. In the best sociologies such as Marxism and 
feminism they have interacted. Even so, it has been usual to treat them as if 
they were naturally different in kind, as a dualism rather than a continuity. 
(Law 1992, s. 7) 

 
• ANT:s anspråk på symmetri mellan det sociala (i form av det diskursiva, det 

konceptuella, det kulturella etc.) respektive det materiella (i form av det 
tekniska, det naturliga etc.), kan även tolkas som en sammansmältning av tecken 
(signs) och ting. Det är inte så konstigt att Law (1999, s. 3-4) söker rötterna till 
ANT inom semiotik, d.v.s. teckenlära. Han skriver till och med att ANT skulle 
kunna ses som en materialitetens semiotik. På liknande sätt uttrycker sig Latour 
(1999, s. 18) när han säger; ”we insist and insist again that there is a social 
history of things and a `thingy` history of humans”.  

 
• På ett metodologiskt plan karakteriseras ANT av sin betoning på ”science in 

action”, d.v.s. att följa vetenskap/vetenskapsmän från produktion till 
presentation och se hur den gradvisa etableringen av en vetenskaplig fakta sker 
på olika nivåer i ett nätverk. ANT är en teori om agerande, en teori om kunskap 

                                                                                                                                               
kommer även från exempelvis den kritiska teorin, den lingvistiska vändningen inom språkfilosofi, poststrukturalism 
och andra skolbildningar inom samlingsbegreppet postmodernism. 
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och en teori om maskiner, skriver Law (1992, s. 7). Detta förutsätter att man ser 
samhället som ett kollektiv av heterogena enheter som ständigt reproducerar sig. 

 
• Översättning är ett centralt begrepp inom ANT. Med detta menar Latour inte att 

översättning enbart skulle vara en lingvistisk angelägenhet, utan den är ett 
verktyg med vars hjälp aktörernas intressen kan överföras till varandra. Latour 
använder sig av följande exempel:  

 
Tack vare översättning behöver vi inte börja vår analys med att använda aktanter 
[se fotnot 7 i denna uppsats] med fastställda gränser och tilldelade intressen. 
Istället kan vi följa det sätt på vilket aktant B hänför en fastställd gräns till aktant 
A, det sätt på vilket B tilldelar A intressen och mål, definitionen av dessa 
gränser och mål som delas av A och B, och slutligen fördelningen av ansvar 
mellan A och B för deras gemensamma handlande. (Latour 1998, s. 16) 

 
 

2.3  Tidigare forskning 

Om man gör en sökning i B&I-databasen LISA med ”ANT or (Actor-Network Theory)” 
i fältet ”Key Word” får man 33 träffar [2006-02-23]. Denna söksträng hade visserligen 
till följd att även sådant som ”ant colony optimization heuristic” kom med. Sorterar man 
bort sådana för vårt syfte irrelevanta träffar, återstår inte så mycket. Söker man däremot 
med ”constructivist” blir det betydligt fler träffar.10 Det kan tyda på att ANT ännu inte 
är så väletablerat inom B&I-forskningen. Hur det kan komma sig ska vi inte spekulera 
så mycket om här, mer än att det kan ta ganska lång tid för nya metateorier eller 
paradigm att etablera sig inom en disciplin. Inom en del andra samhällsvetenskaper har 
däremot ANT blivit något att räkna med. Det kanske för ANT mest klassiska ämnet är 
vetenskapsstudier. Här har väl också ANT:s extrema konstruktivism varit som mest 
provocerande. Inte minst gäller det en del av Bruno Latours klassiska arbeten som 
”Laboratory Life: The social construction of scientific facts” (1979) och ”Science in 
Action: How to follow Scientists and Engineers through Society” (1987).  
 
På handelshögskolor och inom studier av ekonomi och management tycks ANT vid det 
här laget vara relativt väletablerat. Här verkar teorierna kring aktörer och nätverk 
speciellt användbara vid studier av nutida ekonomi och organisationsbildning. 
Signifikant nog är också den oss veterligen enda översättningen av en Latourtext till 
svenska, nämligen antologin ”Artefaktens återkomst” (1998), utgiven i en serie som 
heter ”Studier i företagsekonomi”. 
Ytterligare ett område där ANT fått en viktig roll är studier av IT-utveckling. Den 
tidigaste artikeln i den nämnda LISA-sökningen är från 1994 medan hela fem artiklar är 
från ett temanummer om ANT av tidskriften Information Technology & People från 
2004 (No. 2) Det är kanske inte så förvånande att många studier med hjälp av ANT 
även inom B&I-området har anknytning just till ämnesområdet Internet/intranet. 
Internet kan ju på sätt och vis ses som urtypen för ett sociotekniskt nätverk. 
 

                                                 
10

  Naturligtvis kan man invända att använd metateori långt ifrån alltid sätts ut som nyckelord i en databas. Det ligger 
väldigt mycket i den invändningen eftersom vi fick fram många fler artiklar via referenslistorna i de artiklar vi 
använt. Samtidigt borde denna invändning naturligtvis också gälla konstruktivistiska artiklar. Dessutom kan man anta 
att man är mer benägen att skriva ut metateorin som nyckelord eller deskriptor om denna ännu inte är så väletablerad. 
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2.3.1  Några exempel på ANT-studier med anknytning till B&I-
området 
 
Inom B&I-området var den i Kanada verksamme forskaren Berndt Frohmann, som 
annars är mest känd som företrädare för diskursanalys, en av de tidigaste att lansera 
ANT som metod och metateori. Han gjorde det 1995 när han vid en konferens föreslog 
ANT som ett verktyg för forskning om informationspolitik, IP, eftersom han menar att 
andra sätt att beskriva detta område inte lyckats något vidare. På det sätt som IP 
presenteras i B&I-litteraturen så saknas, enligt Frohmann, vanligtvis en analys av 
makten över informationen. IP tolkas oftast kort och gott som en typ av statlig politik, 
eller rent av ännu snävare som statlig politik för statliga dokument. Han skriver att ANT 
lämpar sig väl för studier av så pass komplexa processer som IP egentligen handlar om, 
just genom sin kombination av ”naturvetenskaplig realism, socialkonstruktivism och 
diskursanalys”. Frohmann använder sig sedan av ANT för att försöka beskriva hur det 
gick till när sådana sociotekniska fenomen som radiomediet, respektive de elektroniska 
motorvägarna, utvecklades till de respektive former de har idag. I båda fallen har många 
både mänskliga och ickemänskliga aktörer varit inblandade, såsom exempelvis 
regeringar genom sina beslut, kommersiella intressen, teknikutveckling, infrastruktur, 
idéer m.m. När det gäller radion frågar han sig: ”How did it stabilize as a commercial, 
few-to-many broadcast medium?” (Frohmann 1995). Enligt ANT kan varken verklighet, 
samhälle eller språk på egen hand stå för hela förklaringen. Radions egenskaper som vi 
tar för givna (en svart låda) är resultatet av praktiker som bestämts av sociala relationer 
som har sin grund i varuproduktion och konsumtion. En naturvetenskaplig reduktionism 
missar helt enkelt de många diskursiva praktiker som skapar och vidmakthåller 
specifika betydelser till stöd för den typ av radio som bygger på ”få till många-
modellen”. Samtidigt säger Frohmann att ANT:s modell genom att undersöka både det 
diskursiva, det sociala och det reella på samma gång också undviker en diskursiv 
reduktionism där verklighet och sociala relationer försvinner. De traditionella 
perspektiven inom B&I inbegriper dessutom endast ett begränsat antal ämnen och 
aktörer som enligt Frohmann är otillräckliga vid forskning om IP. Han avslutar med att 
skriva att ett av syftena med IP-forskning är att kunna göra intelligenta och socialt 
ansvarstagande interventioner när det gäller makt och kontroll över information och till 
det behövs en helhetsbild.  
 
Donald Beagle som själv är verksam som akademisk bibliotekarie11, skrev en artikel 
om informationsflöden i vetenskaplig kommunikation.(Beagle 2001) Ansatsen har 
mycket gemensamt med både kunskaps- och litteratursociologi som vi känner dem. 
Författaren menar dock att det inte går att skapa sig en helhetsbild av detta område utan 
att inbegripa tekniken i analysen. Han skriver bl.a.: ”In the library literature, the 
challenges have typically been stated in economic terms (as in ”the serials pricing 
crisis”) while the opportunities have been described as technological.” (ibid., s. 422) 
Kopplingen mellan det sociala i vid mening, i detta fall i form av ekonomi, och det 
tekniska har enligt Beagle ofta varit svår att göra i samma analys eftersom dessa 
områden haft skilda akademiska hemvister. Därför föreslår han ANT som ett sätt att få 
ett helhetsgrepp i studiet av vetenskaplig kommunikation och bibliotek. 
 
Beagle gör sedan en genomgång av hur de vetenskapliga sociotekniska nätverken 
utvecklats enligt en femstegsmodell. Tidigt fanns det en ”korrespondensmodell” där 

                                                 
11

  Donald Beagle är ”Director” för biblioteket vid Belmont Abbey College i North Carolina, USA. 



 28 

forskare som arbetade självständigt frivilligt kommunicerade sina resultat med varandra 
genom skriftlig kommunikation. Förenklat sett var forskaren den ende mänsklige 
aktören och artefakten var det skrivna brevet. De enskilda forskarna fungerade på så sätt 
både som författare, förläggare, distributörer och vetenskapliga granskare. De 
teknologier som var inblandade var relativt få; t.ex. papperstillverkning, 
bläcktillverkning, postväsende o.s.v. Korrespondensen var naturligtvis socialt förankrad 
i sådant som tidiga akademier och kloster. I det andra steget då tryckkonsten började 
användas mer allmänt i den vetenskapliga kommunikationen gav det upphov till ett 
verkligt sociotekniskt nätverk. I detta stadium kom lärda sällskap att inta rollen som 
mellanled mellan forskare. Steg tre innebar bibliotekens introduktion som aktörer för att 
samla, indexera och bevara. I det fjärde stadiet, där vi befinner oss idag, har de lärda 
sällskapen ersatts som förläggare av privata och universitetsägda förlag. Det femte 
stadiet är en möjlig framtidsvision där kontrollen över digital teknik har möjliggjort för 
privata distributörer att själva sköta samlande, indexering och bevarande, och 
därigenom fullständigt frånta forskningsbiblioteken deras roll. Beagles modell antyder 
att korrespondensmodellen skulle kunna ha blivit överflödig. Så blev emellertid aldrig 
fallet utan korrespondensen har till och med på senare tid underlättats av tekniker som 
telefon, e-post och elektroniska diskussionsfora. Däremot har det skett en fortlöpande 
specialisering inom nätverket för vetenskaplig kommunikation där det tillkommit nya 
undernätverk för korrespondens, vetenskaplig granskning, utgivning, distribution, inköp 
etc. De privata ekonomiska aktörerna har bidragit till att det skett en förskjutning från 
underlättande av kommunikation till en kommodifikation12 inom nätverken. Beagle 
menar att detta var möjligt genom att undernätverken fortfarande var löst knutna till 
varandra trots att de interagerade. Det gjorde det nämligen möjligt för kommersiella 
aktörer att exploatera mellanledsnischer. Trycktekniken var ändå i grunden en 
förutsättning för en kommodifikation.  
 
Efter denna historiska genomgång över kommodifikationen av den vetenskapliga 
kommunikationen övergår Beagle till att beskriva ett försök till att möta det han kallar 
”serials pricing crisis” (ibid., 2001, s. 432). Det handlar om bildandet av Scholarly 
Publishing and Academic Resources Coalition, SPARC, som är en världsomspännande 
allians bestående av forskningsinstitutioner, bibliotek, förlag och akademiska 
organisationer. SPARC försöker dels bilda opinion mot det som de ser som utsugning 
från de kommersiella förlagens sida, dels starta egna konkurrerande vetenskapliga 
tidskrifter som inte drivs med vinstmaximering för ögonen och dels använda sig av ny 
teknik för att underlätta vetenskaplig kommunikation. Beagle argumenterar för att 
denna strategi bygger på enrollering13, översättning och förhandling av intressen inom 
ett sociotekniskt nätverk. Han skriver att SPARC därför är ett exempel på en 
framväxande intressegrupp som möjliggör för sig själv genom självbeskrivning följt av 
enrollering av olika aktörer in i formella allianser genom översättning av deras 
respektive drivkrafter. Huruvida man lyckas beror på en eventuell destabilisering av 
existerande nätverk följt av en restabilisering av nätverken kring de nya mönstren av 

                                                 
12

  Commodification innebär enligt Oxford English Dictionary (1989) ”commercialization of an activity, etc., that is 
not by nature commercial”. En svensk översättning som man kan se ibland är varugörande. 
13

  Den engelska termen är ”enrolment”. Dagny Stuedahl (2001, s. 11) använder det norska ordet ”innskriving”. Vi 
väljer dock att använda oss av ”enrollering” eftersom detta ord finns i svenska språket och att det svenska 
”inskrivning” är alldeles för likt ”inskription”. Enrollering är den process som måste till för att övertyga och skapa 
uppslutning kring en viss problemuppsättning. Dagny Stuedahl exemplifierar med att det är först när det är tillräckligt 
många som har mobiltelefon som det blir intressant för den enskilde individen att skaffa en själv.(Stuedahl a.a., s. 11) 
Hon skriver också att det är vägen fram till en stabilitet mellan allianser, teknik, och brukare som är intressant för 
studier kring hur ny teknik skapas. Enrollering är ett begrepp som beskriver den vägen.(ibid.) 
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artikelpublicering, biblioteksprenumerationer och upphovsrätt. Allt detta sker med hjälp 
av en mångfald artefakter. Sedan refererar Beagle till en debatt om det realistiska i 
SPARCS strategi för att uppnå bl.a. målet att stoppa de skenande kostnaderna för de 
vetenskapliga bibliotekens tidskriftsprenumerationer.  
 
Men vad är då meningen med dessa genomgångar av utvecklingar inom fältet 
vetenskaplig kommunikation? Beagle skriver att många projekt och initiativ har 
baserats på relativt begränsade ekonomiska eller teknologiska antaganden i stället för på 
ett betydligt mer allsidigt ramverk såsom han föreslår med ANT som metod. Han 
avslutar med att konstatera att området vetenskaplig kommunikation befinner sig i 
dynamisk och oförutsägbart komplex fas. Det som en gång verkat som ett fredligt 
kungadöme bestående av forskare, redaktörer, lärda sällskap och bibliotekarier har 
förvandlats till ett kaotiskt panorama av prepresservrar, vinstdrivande återförsäljare, 
digitala distributörer, resurssamlare, bibliotekskonsortier och distansstudenter via nätet.  
 
Pirjo Elovaara är verksam som forskare vid Blekinge tekniska högskola och har själv 
en bakgrund som bibliotekarie. Både hennes licentiatavhandling (2001) och 
doktorsavhandling (2004) utgår från ett ANT-perspektiv. Kapitlen eller artiklarna i den 
förra ingår för övrigt i den senare, så i fortsättningen refererar vi till 
doktorsavhandlingen. Teoretiska perspektiv är även hämtade från feministen och 
tekniksociologen Donna Haraway. Avhandlingarna behandlar hur några olika lokala IT-
projekt växer fram på en mikronivå. Mot detta ställs en officiell diskurs om IT och 
demokrati. Det är en mångfald av aktörer som presenteras; politiska texter som statliga 
utredningar och regeringspropositioner, människor och teknik som deltar i olika 
sociomateriella relationer. Tiden är sent 1990-tal och tidigt 2000-tal, en tid då IT var ett 
begrepp på allas läppar och då även IT kom att bli en del av praktiskt taget alla 
svenskars yrkes- och vardagspraktik. Empirin i avhandlingen består av sex fallstudier av 
projekt med IT-anknytning där en officiell IT-diskurs möter en vardagspraktik. 
Författaren skriver att avsikten med att skriva berättelser om informationsteknologi är 
att undersöka och öppna informationsteknikens svarta låda. Elovaara frågar sig om 
kvinnor är outsiders eller insiders eller både och i förhållande till IT. Om man utgår från 
officiella dokument och utredningar kan man få intrycket att kvinnor står utanför IT-
utvecklingen. Där refereras då till den låga andel kvinnor som går IT-utbildningar eller 
arbetar som IT-tekniker. Elovaara ser dock ett problem i att dessa officiella dokument 
endast studerar IT ur en teknisk synvinkel. I sina fallstudier ser författaren delvis något 
annat. 
 
En av fallstudierna eller berättelserna (Elovaara 2004, s. 109-131) som egentligen består 
av två delar har en klar anknytning till B&I-området. Den första delen av denna 
fallstudie handlar om ett regionalt biblioteksprojekt som startades 1998 efter 
diskussioner mellan folkbiblioteken i Blekinge och högskolebiblioteket i 
Karlskrona/Ronneby om samarbete dem emellan. Projektet som kom att kallas BRUK 
(Bibliotekens Roll i Utbildnings- och Kunskapssamhället) hade som mål att ”öka 
tillgången till IT-tjänster för små och medelstora företag, studenter/distansstudenter och 
allmänheten.”(Elovaara 2004, s. 118) BRUK sökte pengar från EU och fick också 3 
miljoner kronor. Elovaara undersöker vad som sedan hände i praktiken. I studiens andra 
del följer hon några kvinnliga bibliotekarier som är involverade i aktiviteter med 
anknytning till BRUK-projektet på lokalplanet. En bibliotekarie som arbetar på en 
utbildningsinstitution har tilldelats pengar för ett projekt vars syfte är att ”fördjupa och 
utveckla samarbetet mellan kurser och biblioteket, att integrera metoder för 
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informationssökning i utbildningen, och att utnyttja möjligheten med webbteknik för att 
stärka kommunikationen mellan studenten, biblioteket och läraren.” (ibid. s. 122)  
”Anna” som bibliotekarien kallas upptäcker att det bakom den öppna och organiserade 
strukturen i skolan även finns en skuggorganisation med personer som på grund av 
tradition, skicklighet eller personlighet har ett betydande inflytande. (ibid. s. 123) 
Projektet innebär uppdatering av bibliotekets webbsidor. Detta åstadkoms genom att 
sidorna flyttas från en server till en annan. ”Anna” har varken den formella eller 
informella behörigheten att göra detta utan är beroende av den manlige dataansvarige. 
Hon behöver också ett html-program till sin egen dator. Ett problem är att hon inte 
längre har tillgång sina webbsidor när de sparats på en extern webbserver. Istället får 
hon köpa tjänsterna från den externa webboperatören. Detta beror i sin tur på att den 
regionala organisation som hennes arbetsplats tillhör, vill ha en centraliserad 
internetlösning. Så fortsätter sedan berättelsen om ”Anna” på liknande sätt.  
 
En annan bibliotekarie ”Eva”, som arbetar på en annan skola, får i uppdrag av rektorn 
där att skapa webbsidor som ska fungera som en slags portal för skolan. Detta enligt 
rektorn eftersom de existerande sidorna har blivit starkt kritiserade. Det hela leder dock 
till öppen konflikt med personen som gjort de tidigare sidorna. Internet har ju ibland 
liknats vid ett öppet landskap där nya aktörer är välkomna. ”Eva” håller med om det och 
menar att bibliotekariernas kompetens härigenom blir synlig och att det blir mer fråga 
om skicklighet än formella titlar och positioner. Samtidigt kräver produktion av 
webbsidor teknisk expertis, något som bibliotekarier inte erhåller automatiskt. 
 
Elovaara skriver att man kan se en blandning av mänskliga och icke-mänskliga aktörer 
inblandade i skapandet av dessa bibliotekariers webbsidor; t.ex. bibliotekarierna själva, 
rektorerna, dataexperten, skolvaktmästaren, den ekonomiansvarige, såväl som datorer, 
html-editorer och webbservrar.(Elovaara 2004, s. 124) Mellan dessa pågår det hela tiden 
förhandlingar. Bibliotekarien förhandlar med skolledningen, skolledningen förhandlar 
med regionala organisationer, bibliotekarien förhandlar med html-editorn, filerna 
förhandlar med webbservern och bibliotekarien förhandlar om pengar. Det som håller 
ihop alltihop är informationsteknik. (ibid.) Ett ständigt återkommande problem för 
bibliotekarierna i undersökningen är svårigheten att kommunicera med dataexperterna i 
supportfunktionen. De har ofta svårt att förstå varandra då de bildligt sett talar olika 
språk. Vi låter Elovaaras egna ord runda av referatet om hennes forskning: 
 

”But the more I see of what the librarians in my examples are doing, the more 
convinced I become that they are shaping both ’the social’ and ’the 
technological’ perspectives. By saying this, I am also aware of layers in 
information technology that are extremely complicated technically. But I also 
know that information technology can be extremely simple on a technical level. 
I see that information technology becomes alive when it is used, as use is 
closely integreted with our ordinay everyday lives and with ordinary everyday 
activities.”(Elovaara 2004, s. 129) 

 
Susan Leigh Star14 har tillsammans med vetenskapssociologen Geoffrey C. Bowker 
skrivit om klassifikation och standardisering ur ett ANT-perspektiv. 1996 publicerade 
de artikeln How things (actor-net)work: Classification, magic and the ubiquity of 
standards. 1999 kom sedan deras gemensamma bok på samma tema med titeln Sorting 
things out: Classification and its consequences. I boken fördjupar de sig i resonemanget 
med hjälp av ytterligare exempel förutom de som behandlas i den förstnämnda artikeln, 
                                                 
14

  Vi har redan tidigare kort presenterat Susan Leigh Star i samband med begreppet gränsobjekt på s. 20. 
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bl.a. den sydafrikanska rasklassifikationen under apartheid. I båda arbetena handlar det 
om klassificering och standardisering i allmänhet och inte bara i ett 
bibliotekssammanhang. De skriver att ”Vi gör många saker idag som för några hundra 
år sedan skulle ha verkat som magi”(Bowker & Star 1996). I denna utveckling spelar 
klassificering och standardisering en väldig stor roll. För att öppna upp den svarta lådan 
ställer författarna tre konkreta frågor: 
 

1. Vilket arbete utför klassificering och standardisering? 
2. Vem gör detta arbete? 
3. Vad händer med de fall som inte passar in? 

 
Bowker och Star menar att klassificering och standardisering egentligen är två sidor av 
samma mynt. Skillnaden dem emellan är att klassifikation är kärl för beskrivning av 
händelser, de är en aspekt av organisatoriskt, socialt och personligt minne. Standarder är 
procedurer för hur saker ska göras. De är en aspekt av handling i världen. Varje 
framgångsrik standard kräver ett klassifikationssystem. Samtidigt kan klassifikation och 
standardisering i högsta grad vara problematiska. Star och Bowker tar som exempel ett 
till synes så enkelt påstående som ”1640 inträffade den engelska revolutionen; detta 
ledde till en period då engelsmännen inte hade monarki”. I detta påstående är följande 
klassifikationer inblandade: 
 

• Nuvarande uppdelning i dagar, månader och år som bygger på den 
Gregorianska kalendern som antogs först några hundra år senare. Redan 
här uppstår översättningsproblem. 

• Klassifikationen av folk som Engelsmän, Skottar, Irländare, Fransmän 
o.s.v. Nationalitetsbegreppet i vår mening uppstod först på 1800-talet 

• Klassifikationen av händelser till att vara revolutioner, reformer, revolter, 
uppror, o.s.v. Begreppet revolution i vår mening användes första gången 
av Karl Marx. 

• Vad klassificerar vi som monarki? Oliver Cromwell uppträdde och 
handlade ju faktiskt som en monark trots att han formellt hade titeln 
usurpator. 

 
Författarna menar att vi alltid måste förstå klassifikationssystem utifrån det arbete de 
utför, d.v.s. det nätverk de ingår i. De exemplifierar med AIDS, där klassifikationen har 
förändrats på 20 år. Först uppfanns kategorin. Sedan började man se tillbaka på tidigare 
fall från tiden innan denna kategori fanns som nu skulle kunna kategoriseras som AIDS. 
Där finns berättelserna om att leva med en sjukdom förknippad med skam, en 
folkhälsoberättelse, en virologisk berättelse etc. I alla dessa berättelser görs olika 
kategoriseringar. 
 
Huvudexemplet i Bowker & Stars artikel från 1996 hämtas från den amerikanska 
delstaten Iowa där man då höll på att skapa ett klassifikationssystem för allt 
omvårdnadsarbete som utförs av sjuksköterskor. Författarna fascineras av att läsa detta 
och karakteriserar det lite skämtsamt som ett ”etnometodologiskt nirvana”. En del 
kategorier såsom ”hävande av blödning – nasal” är åtminstone ytligt sett ganska 
uppenbara och lätt kodbara i olika arbetsmoment som ska utföras vid vissa situationer. 
Men hur är det med sådant som ”bibringa hopp” eller ”humor”? I ”humor” ingår sådana 
moment som ”Underlätta för patienten att uppfatta, uppskatta och uttrycka vad som är 
roligt, underhållande eller löjligt för att etablera relationer”. Det är dock oklart hur detta 
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någonsin kan fogas in i en tidsaxel. Den rekommenderade proceduren är att dela upp 
humorn i delelement. Det finns 15 sådana delelement. Man ska ta reda på vilken slags 
humor patienten föredrar, hur hon/han reagerar, t.ex. med skratt etc. Det som 
traditionellt betraktades som höra till sjuksköterskans personlighet har nu genom denna 
klassifikation blivit en åtgärd i arbetsbeskrivningen som ska kunna redovisas. 
 
De som argumenterar för detta klassifikationssystem för sjuksköterskornas arbete gör 
det utifrån tre huvudargument. För det första skulle det vara omöjligt att producera 
vetenskaplig kunskap om omvårdnad om det inte fanns standardiserade termer för detta. 
För det andra skulle det vara ett sätt att försvara sjuksköterskornas professionella 
autonomi. Det tredje argumentet är att sjuksköterskor liksom andra medicinska 
professioner håller på att anpassas till en värld av datorer. Med andra ord var det 
nödvändigt att tala ett språk som förstods av datorer. Det har emellertid också kommit 
många invändningar mot detta klassifikationssystem. En sådan invändning är att det 
medför ett förnekande av process och kontinuitet om man styckar upp 
omvårdnadspraktiken i aktivitetsenheter. Några kritiker har valt att istället ifrågasätta 
den existerande informationsstrukturen i organisationen. Att det egentligen borde vara 
informations- och redovisningssystemet som borde anpassas till sjuksköterskornas 
praktik istället för tvärtom. Bowker & Star menar att arkitekterna bakom 
klassifikationssystemet har en positivistisk vetenskapssyn hämtad från naturvetenskapen 
där allt är kvantifierbart och ordnat i hierarkiska strukturer och inbördes exkluderande 
strukturer. 
 
Hur kommer då ANT in i bilden? Enligt Bowker & Star erbjuder ANT med sin syn på 
motstånd en läsning av var och hur politiskt arbete utförs i den sociotekniska världen, 
och hur sådant arbete kan problematiseras och utmanas. Utvecklandet och 
upprätthållandet av standarder är enligt dem en arena för sociala och politiska beslut och 
kamp. 
 
De ovan redovisade exemplen på B&I-texter är valda för att om möjligt visa något av 
bredden bland studier som gjorts med ett ANT-perspektiv inom vårt ämne. Gemensamt 
för dem alla är bl.a. just att sociala och tekniska aspekter är så intimt sammanflätade att 
det är svårt att egentligen dra någon gräns mellan dem. Vi ser också hur man utifrån det 
sistnämnda exemplet kan betrakta klassifikationssystem som en socioteknisk artefakt. 
Hade man däremot använt sig av en mer gängse konstruktivism hade man sett 
klassifikationssystemen som i huvudsak sociala konstruktioner. Somliga kanske också 
skulle betrakta några av texterna som liggande delvis utanför kärnan av B&I-fältet.  
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3  Empiri 
 
Som empiri väljer vi att titta på samtliga tolv doktorsavhandlingar som lagts fram vid 
Bibliotekshögskolan i Borås mellan åren 1993 och 2005. Vi ser tolv som ett hanterligt 
antal samtidigt som dessa avhandlingar också borde ge en slags helhetsbild av 
forskningens inriktning på institutionen under en dryg tioårsperiod. Emellertid vill vi 
understryka att vår undersökning snarare handlar om en slags forskningsöversikt än en 
fullständig djupanalys av avhandlingarna. Därför har vi inte heller valt att använda oss 
av någon direkt uttalad metod som exempelvis diskursanalys, hermeneutik eller 
liknande. Snarare vill vi ge en allmän bild av den forskning som bedrivits vid vår 
institution. Med en ”allmän bild” syftar vi på de aktuella avhandlingarnas teoretiska 
och metodologiska omfång. För att även en sådan avgränsning ska bli hanterbar inom 
ramen för en D-uppsats, vill vi enbart fokusera på de delar av materialet som tangerar 
de två nyckelord som står i centrum för vår frågeställning, nämligen det sociala och det 
tekniska. Såväl vår presentation som analys kommer därför att belysa och 
förhoppningsvis lokalisera de områden där det sociala respektive det tekniska tydligast 
manifesterat sig i avhandlingarna.  
 
För att kunna genomföra analysen i praktiken, skapar vi en modell som ska fungera 
som ett analysverktyg. Modellen baseras på två nämnare som vi redogjorde för i 
bakgrundsavsnittet, där den ena nämnaren utgörs av de två perspektiv som vi beskrev 
där, nämligen det institutionella respektive det informationsbaserade. Den andra 
nämnaren är de två dimensioner som vi presenterade med figur 2, nämligen axlarna 
makro/mikro respektive det sociala/tekniska. Med hjälp av denna av oss konstruerade 
modell läser vi samtliga avhandlingar och försöker relatera den till problematiken 
social/teknisk. 
 
Vi visualiserar vår modell med följande figur där pilarna symboliserar axlarna 
mikro/makro och social/teknisk. Ellipserna däremot representerar två perspektiv, det 
informationsbaserade och det institutionellt baserade perspektivet.  
 
Figur 4: En visualisering av vårt analysverktyg (modell): 
 
                                                                                Institutionellt baserat perspektiv 

 
                                                        Makro  

                  
  

                          Informationsbaserat perspektiv 
 
   
                                                       Mikro 
 
                                                       Teknisk                                                          social 
 

 
Vi bör tillägga att vi med vår analys av avhandlingarna varken vill eller kan bedöma 
deras vetenskapliga kvaliteter eller sanningshalten i deras utsagor. Det hela går istället 
ut på att försöka läsa materialet utifrån en icke-bedömande och icke-värderande 
metateoretisk ansats. Till bilden hör även vår ambition att skapa en helhetsbild av och 
en reflekterande inställning till den forskning som bedrivits på BHS under nämnda 
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tidsperiod. Det går naturligtvis inte att dra några vittgående generella slutsatser om 
forskningen inom B&I-fältet globalt, utifrån avhandlingarna lokalt på BHS. För att ändå 
försöka få någon bild av hur pass bred forskningen är på BHS kan det vara intressant att 
se på hur institutionen själv vill presentera sig. Här har vi tagit fasta på den självbild 
som kommer till uttrycks i BHS:s profildokument.  
 

Institutionens profileringsarbete utgår från det faktum att vi är den största 
institutionen i Biblioteks- och informationsvetenskap i landet, såväl vad gäller 
ämnesbredd och –djup, som omfång i grundutbildning, forskning och 
forskarutbildning. […] Den skarpaste profilen för BHS kan därför sägas 
utgöras av just detta; upprätthållandet av ämnets bredd och djup. Denna 
profilering är institutionen mån om att bevara och vidareutveckla på alla 
nivåer och ledstjärnan är att vara en internationellt erkänd aktör [vår kursiv] 
med nationellt ämnesansvar. Vår ämnessyn tar sin utgångspunkt i att 
biblioteks- och informationsverksamhet är en komplex verklighet som måste 
studeras med användning av olika teorier och metoder, såväl på individ-, 
system-, organisations- som samhällsnivå.(BHS profildokument 2004/2005, s. 
1) 

 
Som framgår ur ovanstående utdrag har institutionen ambitionen att täcka ämnets bredd 
och återspegla den internationella forskningen. Då utgår vi ifrån att avhandlingarna på 
ett eller annat sätt, uttalat eller ej, tillsammans försöker leva upp till den ambitionen.  
 
 

3.1  Analyserande presentation av BHS avhandlingar 

1993 utkom Birger Hjørlands doktorsavhandling Emnerepræsentation og 
informationssögning: Bidrag til en teori på kundskapsteoretisk grundlag. Det var den 
första avhandlingen som publicerades efter att Bibliotekshögskolan fått sin första 
professur tillsammans med Centrum för Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Göteborgs Universitet och därmed rätt att promovera doktorer. Hjørland har en 
bakgrund inom bl.a. psykologi och har dessutom arbetat som dokumentalist och 
forskningsbibliotekarie. I sin avhandling tar han sig alltså an B&I-ämnet huvudsakligen 
från den informationsvetenskapliga sidan. Därmed lämnar han också det 
biblioteksinstitutionella och allmänt kulturpolitiska perspektivet därhän. Redan i det 
inledande kapitlet slår han fast att han ser informationssökningen som 
informationsvetenskapens viktigaste problemområde och att det då också innebär t.ex. 
att frågor som rör dokumentrepresentation följaktligen måste bli underordnade 
informationssökningsproblematiken. Ett av huvudsyftena med Hjørlands avhandling är 
att försöka presentera en generell teori för informationssökning. Denna teori bör då 
också kunna tjäna som en teoretisk bas för informationsvetenskapen (Hjørland 1993, 
bl.a. s. 216). Hjørland skriver att forskningen kring informationssökning dels kan delas 
in i ”Användarestudier” och dels i ”Informationsåtervinningsstudier” (Information 
Retrieval, IR). Båda dessa områden befinner sig enligt författaren i kris och är isolerade 
från varandra. IR-studierna utgår från en positivistisk och atomistisk modell. 
Användarestudierna har däremot ofta ett mer holistiskt perspektiv på användarnas 
förhållande till olika informationskällor. Det betyder nu inte att Hjørland inte skulle se 
några brister i hur användarestudierna dittills varit inriktade. Det gör han, och den 
främsta kritiken han har är att användarestudierna främst varit inriktade på en 
individnivå utan att beakta sociokulturella aspekter. 
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När det gäller informationsåtervinningsstudier pekar Hjørland på att det inom B&I så 
många gånger omdiskuterade området bibliometri faktiskt står för en metodologisk 
kollektivism, men denna metod är i sig själv mycket positivistiskt inriktad. Därmed bör 
heller inte bibliometrin enligt Hjørland få rollen som den dominerande metoden för att 
studera kunskapsområden, utan endast ses som ett komplement.  
 
Sammanfattat kan vi konstatera att Hjørland i sin avhandling pläderar för en 
socialkonstruktivistisk epistemologi och metodologisk kollektivism. I B&I:s 
forskningsfält befinner han sig inom den processinriktade informationsvetenskapliga 
delen och då inom det kvalitativt inriktade användareparadigmet.  
 
År 1997 publicerade Rune Pettersson sin tvåbandsavhandling Verbo-visual 
communication. Band 1 (Pettersson 1997a) är avhandlingens huvuddel medan band 2 
(Pettersson 1997b) kan ses som en bilaga med 12 tidigare publicerade artiklar som 
avhandlingen bygger på. Pettersson definierar begreppet verbo-visuell med att det är en 
kombination av ord och bild i samma meddelande. Avhandlingen är en studie av 
representationer av verbo-visuell karaktär som ett säkert redskap för information och 
lärande. Avhandlingen framstår som mycket normativ. Författaren försöker ge en bild 
av hur verbo-visuell presentation ska designas för ett optimalt kommunikativt syfte. 
Avhandlingen är till sin karaktär tvärvetenskaplig och kryssar mellan olika ämnen som 
media och kommunikation, lingvistik, kognitiv psykologi och B&I. Peterson skriver: 
 

Present research in library and information science (Höglund, 1995) emphasize 
the conveying of information and culture that is stored in any kind of document. 
Research projects range from historical and social aspects of information, to 
modern information technology like multimedia, the World Wide Web (WWW), 
and other information tools on the internet. (Pettersson 1997, s. 40) 

 
Med hänvisning till Enser (1995) resonerar Pettersson kring ökad visuell information 
under senare tid.  
 

[…] according to Enser we need new capabilities for pictorial information 
retrieval. […] Traditionally, the concept of literacy restricted to the ability to 
read and write text. During recent decades, however, people have recognized the 
need for a wide array of other literacies - such as computer literacy, cultural 
literacy, film literacy, television literacy, video, and scientific literacy. (ibid.) 

 
Utifrån olika teorier inom kognitiv psykologi, semiotik och lingvistik presenterar och 
analyserar Petersson ett antal motiv i bild och text. Avhandlingen försöker bidra till en 
ökad förståelse och mer tydlighet inom processen information från sändare till 
mottagare. Med andra ord handlar det om vad som krävs av informationssystemet 
gällande bästa, mest relevanta och säkraste design i fråga om att framföra sitt avsedda 
budskap. Trots att Petersson använder sig av teorier inom psykologi, semiotik och 
lingvistik, kan man inte se hans avhandling som en studie med social utgångspunkt. 
Snarare fokuserar han på de naturvetenskapliga grunderna i dessa teorier till stöd för 
utveckling av metoder inom fältet informationsförmedling. 
 
Samma år som Rune Pettersson lade även Geir Vestheim fram sin avhandling Fornuft 
og velferd (1997). Avhandlingen, som är skriven på norska, behandlar den statliga 
norska folkbibliotekspolitiken från mitten av 1930-talet fram till 1990-talet. De 
avgränsningar Vestheim gör är att det gäller just folkbibliotek och inte 
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forskningsbibliotek, samt att han väljer att presentera och analysera intentionerna, 
idéerna och principerna bakom politiken, inte själva genomförandet. (Vestheim 1997, s. 
15) Han försöker också reda ut förhållandet mellan folkbibliotekspolitiken och den 
statliga folkbildnings- och kulturpolitiken i övrigt. Även hur den övriga 
samhällsutvecklingen i Norge under denna period återspeglat sig i 
folkbibliotekspolitiken försöker han komma åt.  
 
Metoden och perspektivet i avhandlingen är historisk och sociologisk med ett starkt 
inslag av idéhistoria. På ett sätt följer Vestheim ett motsatt spår inom B&I-fältet än det 
Hjørland följde i sin avhandling. Medan Hjørland ägnar sig åt informationsprocessen 
antingen utifrån informationssystemet eller användaren, placerar Vestheim sig i det 
institutionella biblioteksparadigmet. Så här skriver han: ”I mitt tilfelle er institusjonen 
bibliotek utgangspunktet, ikkje informasjonssøkinga eller informasjonsformidlinga som 
prosess.”(ibid. s. 59) Han skriver också att målet med framställningen inte är att 
utveckla generella teorier och modeller utan att utforska och beskriva centrala spår över 
en längre tid.(ibid. s. 37) Emellertid finns det ändå några beröringspunkter med 
Hjørland i det att båda tar avstånd från positivismen inom B&I och ställning för 
kvalitativa metoder (Vestheim 1997, s. 57). Vestheim pläderar med hänvisning till 
biblioteksforskaren Romulo Enmark närmast för fenomenologi och hermeneutik. Två 
centrala begrepp i avhandlingen är ”offentlighet” och ”socialt fält”, som hämtats från 
Jürgen Habermas respektive Pierre Bourdieu. (Vestheim 1997, kap. 4 & 5) 
 
 
 
I inledningen av detta kapitel talade vi om vår analysmodell i två dimensioner, en 
mikro/makro (vertikal) respektive en social/teknisk dimension (horisontell). Båda 
Vestheims och Hjørlands avhandlingar kan betraktas utifrån dessa dimensioner. 
Vestheims avhandling befinner sig i den vertikala dimensionen i vilken omfånget 
sträcker sig från ett samhälleligt makroplan, i form av bl.a. kulturpolitik, till den lokala 
institutionen folkbibliotek. Hjørlands avhandling däremot befinner sig i den horisontella 
dimensionen då det rör sig om studier av informationsökning båda som verktyg 
(informationssystem) och användaren. Vi visualiserar detta med ännu en figur där 
pilarna symboliserar två dimensioner makro/mikro och social/teknisk. Ellipserna 
däremot representerar två perspektiv, det informationsbaserade och det institutionell 
baserade perspektivet utifrån vilka Vestheim och Hjørland skriver sina respektive 
avhandlingar. 
 
 
Figur 5:  
                                                                                Institutionell baserat perspektiv 

 
                                                        Makro                         Vestheim 

      
  

       Hjørland                  Informationsbaserat perspektiv 
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Louise Limberg (1998) undersöker i sin avhandling Informationssökning och lärande 
precis som titeln antyder fenomenet informationssökning i samband med lärande. 
Författaren följer en klass gymnasieelever som genomför ett fördjupningsarbete i 
samhällskunskap kring vilka för- respektive nackdelar ett svensk EU-inträde skulle 
kunna innebära. Det studerade fördjupningsarbetet pågick under flera månader över 
årsskiftet 1993-1994. Informationskällor som eleverna använde sig av var t.ex. böcker, 
tidskrifter, databaser, kampanjmaterial och lagtexter. Men de tog också själva kontakt 
med experter och media. I den skola där eleverna gick fanns det ett väl fungerande 
skolbibliotek som också kom till flitig användning. Ur undersökningen konstruerar 
Limberg tre sätt att erfara informationssökning; antingen som faktasökning, att väga 
information för att välja rätt, eller att granska och analysera. Författaren finner stor 
överensstämmelse mellan elevernas uppfattningar av informationssökning och om 
ämnet och variationer i deras inlärningsresultat. Som teoretisk och metodologisk ram 
använder sig Louise Limberg av fenomenografi15.  
 
Limbergs användarestudie befinner sig inom det informationsbaserade perspektivet, 
vilket innebär att den utsträcker sig horisontellt från användaren till 
informationssystemet enligt den modell som används i figur 7 ovan. Hon utgår från den 
sociala aspekten, fenomenografins sociokulturella syn, och studerar ett socialt fenomen, 
bl.a. informationssökningsbeteende, tolkning och lärandeprocessen hos en viss social 
grupp.  
 
 
Lars Seldén (1999) undersöker i sin kunskapssociologiska avhandling Kapital och 
karriär informationssökning i samhällsvetenskapliga forskares vardagspraktik. Hans 
teoretiska ram utgår från den franske sociologen och filosofen Pierre Bourdieus 
kapitalbegrepp. Detta vidgade kapitalbegrepp innefattar inte bara ekonomiskt kapital 
utan man kan även äga symboliskt kapital av olika slag, som exempelvis 
informationssökningskapital.  
 
Det är ett antal forskningsverksamma personer på en företagsekonomisk institution vid 
ett svenskt universitet som studeras. De skiljer sig ganska mycket åt i fråga om hur långt 
de kommit i sina respektive forskarkarriärer. Informanterna delas in i tre kategorier 
beroende på var de befinner sig i denna karriär. Kategorierna är oerfarna juniorer, 
erfarna juniorer och seniorforskare. Resultatet av studien är i korta drag att de oerfarna 
juniorerna både har lågt informationssökningskapital och socialt kapital. Det vill säga 
att de ännu är oerfarna när det gäller att söka information och har få personliga 
kontakter inom fältet. De erfarna juniorerna har hunnit skaffa sig mer av båda dessa 
kapitalformer. Seniorerna har framförallt skaffat ett stort socialt kapital. 
Informationssökning i formella källor får relativt sett minskad betydelse ju högre man 
kommit i forskarkarriären medan de informella kontakterna i det upparbetade nätverket 
får större betydelse. Som formella informationskällor räknas bl.a. bibliotek med 
bibliotekarier samt databaser.  
                                                 
15

  Fenomenografin är nära besläktad med fenomenologin men skiljer sig något från den senare genom att 
fenomenografer inte söker finna ett fenomens essens utan snarare beskriva variationen i hur ett fenomen uppfattas. 
(Marton 1996) Fenomenografi har i huvudsak utvecklats som ett empiriskt förhållningssätt inom pedagogisk 
forskning.(Uljens 1996, s. 105) Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet har varit något av 
en plantskola för fenomenografin. Limberg polemiserar i avhandlingen både mot den individualistiskt inriktade 
kognitivismen och synen på informationssökning som en generell process. Detta överensstämmer väl med 
fenomenografins sociokulturella syn och intresset för att undersöka variation. 
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Seldén skriver:  
 

För forskningens spjutspetsar är tillgång till ett socialt kapital av 
informationssökningsslag karakteristisk. För personer i ett tidigt stadium 
av forskarutbildning är bristen på allt slags kapital inklusive det av 
informationssökningsslag utmärkande. För att komma till rätta med denna 
brist, utvecklas strategier. Strategierna resulterar i 
informationssökningskarriärer. (Seldén 1999, baksidestexten) 

 
Det här innebär att om man som forskare har kommit långt i sin forskarkarriär, inte har 
lika stort behov att använda sig av formella informationskanaler. Man har då hunnit 
skaffa sina egna informella kontakter.  
 
Seldéns avhandling befinner sig också i det informationsbaserade perspektivet, genom 
att en viss social grupps informationsbehov och informationsstrategier studeras utifrån 
en väletablerad metateori inom sociologi.  
 
 
Joacim Hanssons (1999) huvudsyfte med avhandlingen Klassifikation, bibliotek och 
samhälle är att undersöka hur en dominerande politisk och ideologisk diskurs i ett 
samhälle speglas och transformeras i ett bibliografiskt klassifikationssystem avsett för 
ett politiskt definierat folkbiblioteksväsende (Hansson 1999, s. 14). Det 
klassifikationssystem som studeras är ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, 
eller SAB-systemet som det brukar kallas, såsom det kom att se ut vid tillkomsten 1921. 
Den teoretiska och metodologiska ansatsen Hansson använder sig av är främst hämtad 
från hermeneutiken där tolkning är central. Hansson använder sig här av den franske 
filosofen Paul Ricoeurs mimesismodell som ofta används inom litteraturkritik. 
Avhandlingens analys delas upp i tre delar som följer av varandra. Den första delen 
ägnas åt en diskussion om politiska ideologiers kamp i Sverige under början av 1900-
talet och hur detta påverkar den framväxande diskursen för folkbiblioteken. I den andra 
delen gör Hansson en närläsning av SAB-systemet för att blottlägga ideologiskt 
meningsbärande strukturer i placering och ämnesindelning. I den sista delen av analysen 
försöker Hansson få fram hur vissa ideologiska preferenser förmedlas på bekostnad av 
andra. Det som Hansson gör är en social och diskursiv analys av ett tekniskt fenomen i 
en institutionell kontext. Hanssons avhandling placerar sig därmed i det institutionellt 
baserade perspektivet.  
 
Olof Sundins (2003) avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter har 
syftet ”att skapa en fördjupad kunskap om fackinformationens sociala betydelser i 
sjuksköterskors yrkespraktik”. Därigenom belyser han ”fackinformationens symboliska 
värde” som yttrar sig i skapandet, upprätthållandet och förändringen av ”professionella 
intressen, maktrelationer samt yrkesidentiteter.” (Sundin 2003, s. 16) 
 
Avhandlingen är en social studie inom området användarestudier. Genom att på ett 
empiriskt sätt studera och utforska målgruppens relation till fackinformation samt vad 
de har för strategier, har författaren ambitionen att detta skulle bidra till ”utvecklandet 
av bibliotekets – informationsvetenskapliga forskningstradition”. (ibid., s.18) 
 
Sundin diskuterar hur sjuksköterskors informationssökning och informationsanvändning 
kan relateras till deras yrkesidentitet och betraktas som en del av ett professionellt 
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projekt. Det innebär enligt Sundin för den biblioteks- och informationsvetenskapliga 
yrkespraktiken: 
 

[…] en balansgång att utveckla sin praktik i nära samarbete med den 
omkringliggande verksamhet som den stödjer samtidigt som det är viktig att 
skapa en reflexiv hållning till denna verksamhet. Att utveckla denna balansgång 
är en utmaning för både forskning, utbildning och yrkespraktiken inom vårt 
gemensamma kunskapsområde. (Sundin 2003, s. 237) 

 
Som metateori använder Sundin sig av det sociokulturella perspektivet. Det 
kompletteras med tre befintliga kunskapssociologiska teorier inom B&I, nämligen 
Patrick Wilsons kunskapssociologiska ansats, domänanalys som främst formulerats av 
Birger Hjørland samt en tolkande ansats med inspiration från Ian Cornelius och Rafael 
Capurro. Vi tänker inte fördjupa oss mer i dessa teorier här. Teorierna har dock det 
gemensamt att de betonar kunskapens sociala natur och betydelsen av detta för 
individens och gruppens informationsstrategier.(ibid., s. 30-35) Det 
informationsbaserade perspektivet präglar Sundins avhandling vilken utgår från det 
sociala som referens för att analysera en viss målgrupps informationsanvändning och 
behov. 
 
Gunnel Hessler (2003) studerar och analyserar i sin avhandling Identitet och 
förändring ett universitetsbibliotek och dess självproduktion. Det är en studie som 
syftar till att belysa bibliotekets organisatoriska och karaktäriska roll under en våg av 
tekniska förändringar. Hessler undersöker ”de krafter som verkar i förändringsprocessen 
vid ett universitetsbibliotek d.v.s. hur de verkar och vad som karaktäriserar dem”. Ett 
annat syfte med studien är att ”se i vilken mån cybernetiska modeller kan bidra till 
förståelsen av en sådan process”. (Hessler 2003, s. 11) 
 
Hessler använder sig av systemteori både som teoretisk ansats och som metodologisk 
redskap. Hon definierar systemteori på följande sätt: 
 

En systemteoretisk ansats utgår från en systemisk verklighetsuppfattning, vilken 
innebär att det objekt som studeras uppfattas och definieras som en mängd, 
innehållande komponenter och relationer, och vad som avgränsar och 
differentierar sig från sin omvärld just genom dessa sina komponenter och deras 
unika relationer. (Hessler 2003, s. 22) 

 
Utifrån denna teori betraktar Hessler hela biblioteksorganisationen som en system som 
omfattar olika delsystem så som det tekniska systemet, mål-systemet, det fysiosociala 
systemet (personalen) etc.  
 
Informationsförsörjning byggd på kunskapsorganisation har bland annat varit en av de 
uppgifter som enligt Hessler traditionellt har karaktäriserat universitetsbibliotek. Hon 
betonar att ”den informationsteknologiska förändringen ställt dessa båda huvuduppgifter 
i ett dynamiskt för att inte säga problematiskt förhållande till varandra”. Med andra ord; 
det som skulle räknas som hjälpmedel har genom sina krav blivit ett självändamål. 
(Hessler 2003, s.9) 
 
Hesslers avhandling handlar förvisso om ett biblioteks organisation men vi kan för den 
skull ändå inte placera den inom det institutionella perspektivet i vår analysmodell. 
Avhandlingen skapar sig en egen placering vilken sammanfaller med en skärningspunkt 
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mellan alla de dimensioner, axlar och perspektiv vi tidigare har redovisat. Vi kommer 
att visualisera detta tillsammans med de andra avhandlingarna i slutet av detta avsnitt.  
 
Angela Zetterlund (2004) studerar och analyserar i sin avhandling Att utvärdera i 
praktiken utvärderingens praktik i en folkbibliotekskontext. För att undersöka hur 
utvärderingsuppgiften hanteras och realiseras i praktiken, fokuserar hon på fyra aspekter, 
nämligen: 

1. Hur utvärderingen organiseras och bemannas. 
2. Vilken kunskap som eftersöks om bibliotekens verksamhet. 
3. Gentemot vilka kriterier verksamhetens resultat bedöms. 
4. I vilken form utvärderingsresultaten dokumenteras och sprids för att komma till 

användning. (Zetterlund 2004, s. 35) 
 
Avhandling har en fenomenologisk/hermeneutisk ansats i vilken fenomenologi används 
som metateori och hermeneutik som den metodologiska proceduren för hantering av 
avhandlingens kvalitativa data. 
 
Empirin utgörs av tre fallstudier som författaren kallar Lovisa (ett program på lokalnivå), 
Regina (ett program på regionalnivå) och Natalie (ett program på nationell nivå). 
Avhandlingens diskussion baseras på tre nämnare som Zetterlund har konstruerat som 
strategier för analys av sina data. De olika strategierna kallar författaren för 
deltagarinriktad utvärdering, rationell - administrativ utvärdering och pragmatisk - 
politisk utvärdering.(ibid. s. 279) Zetterlund drar bland annat slutsatsen att ”[…] 
medvetenheten och kompetensen ibland är otillräcklig när utvärderingar bemannas med 
interna utvärderare samt att det finns en ovilja till kritisk granskning av verksamhetens 
effektivitet.” (ibid. s. 309) 
 
Zetterlunds avhandling kännetecknas av att den identifierar och urskiljer vissa 
dimensioner av den institutionella praktiken där empiriskt fokus vilar på tre 
utvärderingar av folkbibliotek. På så sätt kan man säga att den sociala, institutionella 
och praktiska effekten av tre utvärderingsprogram utvärderas och analyseras på en 
metanivå.  
 
Per Ahlgren (2004) diskuterar och analyserar i sin avhandling The Indexing Strategy-
Query Term Combination on Retrival Effectiveness in a Swedish Full Text Database, 
språkliga problem vid formuleringen av olika söksträngar vid en databassökning. 
Avhandlingen kan betraktas som en renodlad ”information retrieval-studie” vilken 
syftar till ökad kunskap och teknisk färdighet för bästa resultat vid 
informationsåtervinning. Det sker genom att experimentera med olika 
indexeringsstrategier. På så sätt är avhandlingen en experimentell empirisk studie vars 
omfång sträcker sig enbart inom den tekniska sfären av B&I-ämnet. Ahlgren använder 
sig även av en så kallas ”morfologisk analys” som ett experiment för eventuella olika 
språkliga formuleringar i en databassökning i vilket enbart språkets instrumentella 
karaktär betonas. Avhandlingen kan placeras inom det informationsbaserade 
perspektivet med en teknisk utgångspunkt där ett tekniskt fenomen studeras. 
 
Gudrún Thórsteinsdóttir (2005) syftar i sin avhandling The Information Seeking 
Behaviour of Distance Students till att klargöra informationsbehov och 
informationsbeteende hos distansstuderande. Härigenom diskuterar Thórsteinsdóttir 
eventuella faktorer som påverkar studenternas möjligheter och sätt att samla och hantera 
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information. Arbetet täcker tre teoretiska områden, informationssökningsbeteende, 
inlärning och distansutbildning. Inom dessa områden lyfts studiet av användarens 
kognitiva och mentala processer i relation till deras sociokulturella kontext fram.  
 
Utifrån en modell hämtad från Unwins, Stephans och Bolton (1998) presenterar 
Thórsteinsdóttir följande punkter:  
 

• Distance student who are the point of departure in this thesis 
• Information, and the host university 
• Time 
• Information literacy 
• Social interaction and gender 
• Co-operation 
• Library support (Thórsteinsdottir, s. 234) 

 
Genom att studera dessa punkter kommer Thórsteinsdottir till slutsatsen att studenterna i 
hennes undersökning har en positiv inställning till distansutbildning, samt att det 
geografiska avståndet samt svårigheter att använda sig av den informationstekniska 
apparaturen (systemet) har påverkat deras informationssökning. Thórsteinsdóttir menar 
att det både behövs mer stöd från bibliotekets sida och mer tekniskt stöd för att 
kompensera den negativa effekt det geografiska avståndet har. 
 
Avhandlingen är en användarestudie som rör sig inom det informationsbaserade 
perspektivet. Samtidigt betonas i avhandlingen betydelsen av dagens 
informationsteknologi som en avgörande faktor för genomförande av inlärning genom 
distansutbildning. 
 
Bo Jarneving (2005) syftar med avhandlingen The Combined Application of 
Bibliographic Coupling and the Complete Link Cluster Method in Bibliometric Science 
Mapping, till att analysera och diskutera en ny metod inom bibliometri. Bibliometri är 
ett kvantitativt metodologiskt redskap med vars hjälp man på ett statistiskt och 
matematiskt sätt kan hitta ett mönster av referenser, källor, citat etc. Förutsättningen för 
att kunna utföra detta arbete är att man har ett redan citatindexerat system. Det är just 
detta som Jarneving är kritisk till. Han skriver: 
  

[…] this method was motivated by the fact that the prevailing method of citation 
based science document mapping, the cocitation cluster analytical method, can 
not map the most current published research, a feature that is a characteristic of 
the proposed method. (Jarneving, s. 160) 

 
Mot bakgrund av detta argumenterar Jarneving för en ny metod som inkluderar ”den 
kognitiva strukturen” bakom texter. Bibliografi kan ge en bild av sådana kognitiva 
strukturer. Vad Jarneving strävar efter är en kombination av bibliometri och bibliografi. 
Han menar att detta skulle kunna bidra till en bättre bild av dokumentens utspridning 
inom olika sfärer samt mindre risk för ej återfunna dokument. Jarnevings avhandling är 
en studie av en teknisk komponent utifrån en teknisk utgångspunkt. Den ingår i det 
informationsbaserade perspektivet men med betoning på informationssystemet.  
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3.2  Analyserande diskussion  

I det här avsnittet vill vi besvara denna uppsats första frågeställning, d.v.s. om det finns 
en uppdelning mellan sociala respektive tekniska utgångspunkter i de 
doktorsavhandlingar som skrivits på BHS, och i så fall hur en sådan uppdelning 
gestaltar sig.  
 
I vår analys använder vi oss av ett koordinatsystem som analysverktyg. Detta består dels 
av två perspektiv inom B&I, det institutionella perspektivet respektive det 
informationsbaserade perspektivet, och dels av två dimensioner, makro/mikro respektive 
social/teknisk. Genom att placera in samtliga avhandlingar i detta koordinatsystem kan 
man få en visuell översikt över hur en viss avhandling förhåller sig till axlarna 
makro/mikro respektive perspektiven institutionellt/informationsbaserat. Varje 
avhandling har ett perspektiv som utgångspunkt. Utifrån denna utgångspunkt sträcker 
sig avhandlingens omfång antigen vertikalt eller horisontellt d.v.s. social/teknisk eller 
makro/mikro. Hjørlands och Seldéns avhandlingar har exempelvis sin utsträckning inom 
det informationsbaserade perspektivet, där det sociala betonas som utgångspunkt. 
Ytterligare två avhandlingar, nämligen Limbergs och Sundins har en liknande inriktning 
såtillvida att de också befinner sig inom det informationsbaserade perspektivet. De 
sträcker sig horisontellt från den sociala till den tekniska axeln, i vilka processer kring 
information med betoning på användaren står i fokus. 
 
Avhandlingarna av Pettersson, Ahlgren och Jarneving befinner sig också i det 
informationsbaserade perspektivet. Men de sträcker sig från den tekniska axeln till 
användaren av information. Med andra ord behandlar deras avhandlingar den tekniska 
aspekten av processer kring information. 
 
I den vertikala skalan har vi Vestheims och Zetterlunds arbete som i motsats till 
arbetena i den horisontella riktningen, sträcker sitt omfång vertikalt, alltså från en 
makro- till en mikronivå. Här handlar det inte om processer kring information utan det 
är frågan om den institutionella aspekten av B&I:s verksamhet. 
 
Hanssons avhandling ter sig annorlunda jämfort med andra avhandlingar. Trots att 
denna avhandling har folkbiblioteket som ett av sina studieobjekt, kan den ändå inte 
betraktas som en rent institutionellt baserad avhandling. Han utgår från en social 
förklaring för sin analys av ett tekniskt fenomen. Hans avhandling befinner sig i 
skärningspunkten mellan det institutionellt baserade perspektivet och det 
informationsbaserade perspektivet.  
 
En annan avhandling som får en udda ställning i vår modell är Hesslers avhandling. Den 
berör bibliotekets organisatoriska struktur vilken gör att man kan placera avhandlingen 
inom det institutionella perspektivet. Men som vi tidigare redovisat, tar Hessler sig an 
det sociala parallellt med det tekniska. Den symmetri som Hessler står för gör att hennes 
avhandling sträcker sig såväl horisontellt som vertikalt. Med andra ord lägger hon i sin 
studie av bibliotekets organisatoriska struktur som ett system märke till bl.a. det sociala 
och det tekniska som subsystem. I figur 6 har samtliga avhandlingar placeras i vår 
använda modell. 
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Figur 6: Visuell översikt av samtliga avhandlingar 
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Genom att placera samtliga avhandlingar inom ovanstående koordinatsystem kan man 
jämföra dem med varandra. Avhandlingarnas placering inom koordinatsystemet kan 
även tolkas på annat sätt. Här kan man skilja mellan två mer eller mindre klara 
utsträckningar. Den första utsträckningen berör avhandlingarnas sociala respektive 
tekniska perspektiv som utgångspunkt. Den andra utsträckningen handlar om det sociala 
respektive det tekniska är studieobjekt i avhandlingarna. Här handlar det om sociala 
respektive tekniska analyser av sociala respektive tekniska fenomen. Resonemanget kan 
möjligtvis verka något invecklat. Det problematiska ligger kanske i det faktum att de 
studerade forskarnas utgångspunkter har sammanfallit med deras studieobjekt, vilket 
enligt vår mening kan aktualisera en del vetenskapsteoretiska frågor. Det finns tydliga 
exempel på detta i de avhandlingar vi granskat. Vestheim, har t.ex. anlagt ett socialt 
perspektiv på ett socialt studieobjekt, medan Ahlgren har en teknisk analys av ett 
tekniskt fenomen.  
 
Vissa avhandlingar kan vara något svårare att inordna i detta schema. Hjørlands 
avhandling är ett exempel på det. Hans analys befinner sig på en metanivå, i vilken både 
den sociala och tekniska aspekten beaktas. Han efterlyser också en metateori som kan 
täcka hela det epistemologiska landskapet inom B&I. Ett annat intressant exempel är 
Hesslers avhandling. Hon utgår både från den sociala och den tekniska aspekten och 
studerar såväl sociala som tekniska fenomen.  
 
Med tanke på vårt syfte och med hänsyn till våra frågeställningar har vi också varit 
intresserade av de metateorier som de aktuella forskarna använt sig av i sin avhandling. 
Det visade sig att den sociala förklaringen är den typ av analys som förekommer mest. 
De teoretiska utgångspunkterna var antingen olika typer av konstruktivism, hermeneutik, 
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fenomenologi eller andra metateorier härstammade exempelvis från Bourdieu och 
Habermas m.fl. Men som vi nämnt är det en avhandling som skiljer sig från de övriga i 
många avseenden, nämligen Hesslers.  
 
Det fanns också avhandlingar som, trots att de följde de mönster vi antydde, inte 
använder sig av någon enhetlig metateori, exempelvis arbetena av Pettersson, Ahlgren 
och Jarneving. I deras avhandlingar analyseras tekniska fenomen tekniskt. Jarneving 
behandlar exempelvis i sin avhandling en teknisk metod (bibliometri) som ofta används 
för att analysera sociala strukturer. Det är emellertid viktigt att påpeka att hans 
avhandling inte står för någon social förklaring av ett tekniskt fenomen utan snarare 
handlar det om en teknisk utveckling av en teknisk metod. 
 
Med följande tabell vill vi sammanfatta studiet av empirin. Tabellen kan 
förhoppningsvis fungera som en introducerande karta över samtliga avhandlingar som 
utgjort vår empiri. 
 
 
Figur 7: En tabell över samtliga avhandlingar som lagts fram vid BHS 
 
Avhandlingar  Metateori/Teori Studieobjekt Utifrån  

den 
På  
den 

Hjørland 
(1993)  

Socialkonstruktivism B&I på en metanivå Sociala- Sociala-/ 
Tekniska- 

Pettersson 
(1997) 

Teorier inom Kognitiv 
psykologi 
semiotik 

Verbo-visuell kommu- 
nikation 

Tekniska- Tekniska- 

Vestheim 
(1997) 

Teori från Habermas/ 
Bourdieu 

Folkbibliotekspolitik Sociala- Sociala- 

Limberg 
(1998) 

Socialkonstruktivism Gymnasieelevers infor- 
mationssökning 

Sociala- Sociala- 

Seldén  
(1999) 

Teori från Bourdieu Forskning på en metanivå Sociala- Sociala- 

Hansson 
(1999) 

Hermeneutik SAB systemet Sociala- Sociala-/ 
Tekniska- 

Sundin 
(2003) 

Sociokulturella/ 
Socialkonstruktivism 

Yrkesgrupps  
informationssökning 

Sociala- Sociala- 
 

Hessler 
(2003) 

Systemteori Ett universitetsbiblioteks  
identitet under förändring 

Sociala-/ 
Tekniska- 

Sociala-/ 
Tekniska- 

Zetterlund 
(2004) 

Fenomenologi  Utvärdering av folkbibliotek Sociala- Sociala- 

Ahlgren 
(2004) 

Empirism/positivism Informationsåtervinning Tekniska- Tekniska- 

Thórsteinsdóttir 
(2005) 

Sociokulturella Användarestudie Sociala- Sociala- 

Jarneving  
(2005) 

Empirism/positivism Bibliometri Tekniska 
utgångspunkten 

Tekniska 
dimensionen 

 
Vi har försökt att utifrån den modell vi skapat för analysen av våra data, lyfta upp de 
allmänna dragen i samtliga avhandlingar. Härigenom framträder en stor variation när 
det gäller valet av studieobjekt och användningen av olika metateorier. Samtidigt kan vi 
emellertid konstatera att de flesta avhandlingarna tycks utgå från ett uttalat socialt eller 
tekniskt perspektiv. Allmänt finner vi två motsatta tendenser i avhandlingarna. Den 
första tendensen utmärks av en tydlig betoning av det tekniska på bekostnad av det 
sociala. Den andra tendensen kännetecknas av en stark betoning av det sociala, men nu 
på bekostnad av det tekniska. 
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3.3  Analys av avhandlingarna utifrån ANT  

I detta avsnitt försöker vi besvara uppsatsens andra frågeställning (se avsnitt 1.2), 
nämligen hur uppdelningen mellan det sociala respektive det tekniska kan 
problematiseras utifrån ANT. Här är det inte självklart att ta sig an samtliga 
avhandlingar, utan vi är selektiva i urvalet till vår analys. Vi lyfter med andra ord upp de 
avhandlingar där vi finner de mest väsentliga och uppenbara skärningspunkterna som 
skulle kunna kopplas till ett resonemang utifrån ANT. De arbeten vi tittar närmare på är 
Hjørlands, Seldéns, Hanssons och Hesslers avhandlingar. 
 
Uppdelningen mellan det sociala och det tekniska kan yttra sig på olika sätt. Tidigare i 
detta kapitel (fig. 4-6) använde vi oss av ett koordinatsystem som dels bestod av två 
perspektiv inom B&I, det institutions- respektive det informationsbaserade perspektivet, 
och dels av två dimensioner, makro/mikro respektive social/teknisk. I detta 
koordinatsystem försökte vi placera in samtliga avhandlingar för att få en visuell 
översikt över hur en viss avhandling förhåller sig i relation till de nämnda nivåerna och 
perspektiven (fig. 6). Nu ska vi alltså åter se på några av avhandlingarna, den här 
gången utifrån ANT. Vi börjar med Hjørlands avhandling.  
 
Hjørland intar en metateoretisk position i sin avhandling. Det han kallar 
för ”användarestudier” respektive ”informationsåtervinningsstudier” kan tolkas som 
studier av sociala respektive tekniska komponenter inom ämnet. Vi relaterar detta till 
hur den amerikanska B&I-forskaren Carol Kuhlthau (1993) senare på liknande sätt kom 
att beskriva B&I:s forskningsfält som uppdelade i två dominerade paradigm, ett 
bibliografiskt paradigm respektive ett användareparadigm.16 Det första paradigmet utgår 
från den tekniska aspekten gällande förmedling, lagring och återvinning av information. 
Här förutsätter man underförstått att informationen besitter en objektiv karaktär. 
Informationssystemet grundas i detta paradigm utifrån en logisk och pragmatisk ansats. 
Kunskapsproduktionen inom detta paradigm är därmed huvudsakligen inriktad på 
informationssystemet.17 (Kuhlthau 1993, s. 4) Det andra paradigmet betonar användaren 
och hans/hennes sätt att söka information. Forskning och studier av användares vanor, 
sätt och behov att söka information är ett central tema inom detta paradigm. Vad man 
främst vill åstadkomma med dessa typer av forskningar är att kunna anpassa 
informationssystemet efter användarens informationsbehov och vanor. Medan det 
bibliografiska paradigmet har den tekniska, praktiska och objektiva essensen av 
informationssystemet som utgångspunkt, har användareparadigmet antingen mänskligt 
kognitiva mentala processer eller den sociokulturella kontexten som utgångspunkt. Det 
som är gemensamt för bägge dessa paradigm är uppdelningen och gränsdragningen 
mellan användare och informationssystem, med andra ord mellan det tekniska och det 
sociala. Figur 8 kan förtydliga detta. 
 

                                                 
16  Kuhlthau (1993) placerar sig själv i användareparadigmet. 
17  Med informationssystem menar vi ett system som inkluderar alla typer av informationsmedlare i form av 
mänskliga aktörer så som bibliotekarie och icke mänskliga så som kataloger, databaser, elektroniska resurser etc. 
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Figur 8: 
 
                        Användareparadigm                                 Bibliografiskt paradigm 
 
 
 
                         Användaren                                                Informationssystem 
                        som referens                                                              som referens 
 
  
 
Här försöker vi alltså dra en parallell mellan Hjørlands avhandling och de två 
paradigmen Kuhlthau talar om.  
 
Nästa steg är att försöka analysera detta utifrån uppsatsens teoretiska ram. Hos ANT blir 
föreställningen om det sociala och det tekniska som två helt skilda poler avskriven. Det 
råder ingen ensidig eller enkelriktad relation mellan användare och informationssystem 
och vice versa. De två komponenterna, den sociala respektive den tekniska, betraktas 
som två aktiva aktörer så fort de står i förbindelse med varandra. Termen ”användaren” 
får sin identitet, ja rent av sin mening, enbart då den begagnar sig av systemet. För att 
tala ANT-språk: – Ingen användare utan något informationssystem, inget 
informationssystem utan användare. Användaren och informationssystemet bildar alltså 
en hybrid. 
 
Enligt användareparadigmet konstrueras systemet av användaren. Men enligt ANT har 
vi med en dubbel konstruktion att göra. Det är inte bara användaren som skapar 
informationssystemet utan denne blir själv också konstruerad av systemet. Man skulle 
kunna säga att användaren själv blir en integrerad del av ett nätverk. Detta gäller även 
för komponenten informationssystemet. Informationssystemet får en ny identitet när det 
blir föremål för användning. Systemet är inte längre en potentiell resurs, ett passivt 
verktyg, utan uppfattas som en aktör som står i ett interaktivt och ömsesidigt 
förhållande till andra aktörer, där ibland användaren. Vi gör ett försök att illustrera det 
med följande figur. 
 
 
Figur 9: Interaktionen mellan användaren och informationssystemet ses som en  
            sammanbindning av olika aktörer. 
                                  

 
   Användareparadigm                                         Bibliografiskt paradigm 

                     aktörer 
 

 

Ett kollektiv av olika aktörer bestående av bl.a. användare och                                  
informationssystem 

 
Det kan vara värt att notera att Hjørland inte kritiserar splittring mellan 
användarestudier och informationsåtervinningsstudier. Han är mest intresserad av de 
brister som råder i studier inom de respektive paradigmen. När det gäller 
användarestudier kritiserar han framförallt den individuellt kognitivistiska inriktning 
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som dessa studier enligt honom lider av. Hjørland anser att forskningen måste sätta in 
de studerade användarna i en sociokulturell kontext. Därav följer också att han är en 
varm anhängare av en metodologisk kollektivism i vilken man ser kunskap som en 
utvecklad historiskt-kulturell-social produkt. I stället för att studera enskilda ämnen och 
individuell informationssökning bör den informationsvetenskapliga forskningen 
undersöka kunskapsområden och hur dessa är uppbyggda. Det kan gälla sådant som 
kunskapsområdenas informella strukturer, terminologi, kunskapsrepresentation eller 
kommunikationsmönster. Allt detta kopplas till dessa områdens respektive 
epistemologier vilka enligt Hjørland kräver en kunskapssociologisk ansats.  
 
 
Vi går nu vidare till Seldéns avhandling. En av de slutsatserna Seldén drar är att 
informationssökning i formella källor får relativt sett minskad betydelse ju högre man 
kommit i forskarkarriären, medan de informella kontakterna i det upparbetade nätverket 
får större betydelse. (Se sidan 31) 
 
Frågan är nu hur denna slutsats skulle kunna beskrivas om man utgår från ANT. Som vi 
diskuterade tidigare kan även en position i ett nätverk räknas som en aktör. ”Ha kommit 
långt i sin forskarkarriär” kan vara en sådan position oavsett om den är upptagen av en 
mänsklig aktör eller inte. Denna position finns med andra ord, åtminstone potentiellt 
som ett möjligt rum för aktörernas framträdande. I vanliga fall brukar man identifiera 
denna position med en social ställning. I det avseendet närmar sig Seldéns användning 
av Bourdieus kapitalbegrepp mer eller mindre ANT:s definition av aktörernas 
förbindelser med varandra i ett nätverk. Vad som dock skiljer sig markant är att man 
inom ANT uppfattar även en viss social ställning som en aktör, så länge den befinner 
sig i ett nätverk.  
 
 
Den tredje avhandlingen är Hanssons. Utifrån en social utgångspunkt studerar Hansson 
SAB-systemet både som ett socialt fenomen och ett tekniskt system. Detta gör Hanssons 
avhandling speciellt intressant för vår uppsats. Här vill vi dra en parallell mellan hans 
avhandling och Bowker & Stars (1996, 1999) studier av klassifikation och 
standardisering som vi redogjorde för i avsnitt 2.4. Som vi beskriver där gör Bowker & 
Star utifrån ANT en läsning av var och hur politiskt arbete utförs i den sociotekniska 
världen, samt hur sådant arbete kan problematiseras och utmanas. Vad som sammanför 
Hanssons och Bowker & Stars arbeten är att båda relaterar utvecklandet och 
upprätthållandet av standarder till de arenor där sociala och politiska beslut fattas och 
makt utövas. Dessa arbeten är två olika läsningar av samma berättelse, men utifrån 
något olika utgångspunkter. Bowker & Stars ANT-studie av klassifikationssystem går ut 
på att öppna en svart låda (se teorikapitlet). Man får inte glömma att Hansson i sin 
studie fokuserar på själva uppkomsten av SAB-systemet samtidigt som han är fullt 
medveten om att systemet kontinuerligt har förändrats sedan sin uppkomst. Hanssons 
avhandling bygger på en konstruktivistisk syn som innebär att sociala intressen står för 
uppkomst, utveckling och förändring av ett tekniskt system. Denna konstruktivistiska 
syn på teknik redogjorde vi för i början av teorikapitlet, då som en motpol till 
determinism. Determinismen och konstruktivismen ger en central roll antingen till den 
tekniska essensen eller sociala intressen. ANT däremot gör anspråk på en rådande 
symmetri mellan det tekniska och det sociala. Bowker & Stars arbete är ett exempel på 
ett försök att hålla sig symmetriskt gällande det sociala, det diskursiva och det tekniska. 
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Sist men inte minst i denna genomgång har vi Hesslers avhandling. Många av Hesslers 
antaganden i avhandlingen liknar i några väsentliga avseende det förhållningssätt som 
man finner hos Elovaara (2001, 2004, se avsnitt 2.4). Utifrån ANT presenterar Elovaara 
olika aktörer som är involverade i några projekt. Bland dessa aktörer finns även teknik i 
form av IT som börjar användas överallt under 1990-talet. Att räkna den nya tekniken 
som aktör rimmar också väl med det systemteoretiska tänkande som genomsyrar 
Hesslers avhandling. Likheten mellan Hesslers och Elovaaras arbete kan så långt vi har 
förstått härstamma från släktskapet mellan systemteori och ANT. Båda dessa teorier 
förespråkar en holistisk syn d.v.s. en helhetssyn vid analysen av ett system. Men trots 
alla likheter finns också skillnader. Medan systemteori begränsar sig till analysen av 
system och därefter drar en strikt gräns mellan inre och yttre sidor av systemet, 
avancerar ANT sin analys genom att sudda bort sådana gränser.  
 
Utifrån en systemteoretisk ansats definierar Hessler det tekniska som ett delsystem inom 
ett större system. Vad som kännetecknar detta är att:  
 

Tekniska system är allopoietiska och kan ej ingå i den autopoietiska 
kommunikationen. Icke desto mindre kan de ge näring till begrepp och 
föreställningar i den sociala kommunikationsprocessen. Den operativa 
verksamheten får handlingskraft och operativ styrka genom det tekniska 
systemets tvång, som upplevs som rationellt och meningsfullt och skapar 
en identitetsstruktur för bibliotekets tjänstemän. (Hessler, s. 218)  

 
Autopoiesis är ett grekiskt begrepp som betyder självproduktion. Användningen av 
detta begrepp inom den systemteoretiska traditionen härstammar från en inriktning 
inom systemteori som ser alla levande organismer som slutna, autonoma och 
självrefererande system.  
 

[…] ett system som har kapacitet till självproduktion genom ett slutet 
system av relationer. Dess yttersta syfte är att producera sig själv. Den 
egna organisationen och identiteten är dess viktigaste produkt. (ibid. 
s.179) 

  
Hessler ser det tekniska tvånget som ett faktum. Därigenom skapas den operativa 
verksamhetens rationalitet och mening. Samtidigt betonar Hessler dock att det 
fortfarande är den sociala kommunikationsprocessen som står för systemets 
självproducerande inre process.  
 
 

3.4  Analyserande diskussion om ANT som en eventuell 
fruktbar resurs för B&I 

Det här avsnittet är ämnat att besvara delfråga 3 av uppsatsens frågeställningar. D.v.s. 
om det finns teoretiska utgångspunkter eller metodologiska tillvägagångsätt inom ANT 
som kan betraktas som fruktbara resurser för B&I-forskare.  
 
Mot bakgrund av våra frågeställningar och vårt syfte har vi varit intresserade av att 
undersöka förekomsten av dikotomin mellan det sociala och det tekniska i vårt 
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studiematerial. Detta konstruerade motsatspar, har som vi redan antytt fungerat som en 
utgångspunkt för problematisering av och reflektion över BHS teoretiska plattformar. 
Samtidigt har vi velat understryka att vi inte påstår att det skulle finnas någon/några 
renodlade teoretiska ansatser i avhandlingarna i vilka det tekniska eller det sociala 
skulle utgöra ett central tema. Inte heller avhandlingarna själva gör något anspråk på att 
utgå från något uttalat socialt eller tekniskt perspektiv. Det är alltså vår tolkning av 
avhandlingarnas omfång som tillåtit oss att indela och rekonstruera dem med hänsyn till 
det tekniska och det sociala. I det avseendet använde vi oss av en socioteknisk 
metateori, sådan den formulerats inom skolbildningen ANT. 
 
Vår läsning av BHS doktorsavhandlingar visade att vare sig ANT:s begrepps- eller 
analysapparat har använts i något av dessa arbeten. De enda BHS-avhandlingar vi 
omedelbart hittar några referenser till ANT-arbeten i är Sundins (2003) och Hesslers 
(2003). Sundin refererar kort till Bowker & Stars (1999) undersökning av ett 
klassifikationssystem för sjuksköterskors arbetsuppgifter, men utan att nämna deras 
ANT-perspektiv. Hessler refererar till ett arbete av Czarniawska från 1996, utan att, 
såvitt vi kan se, heller nämna ANT. När det gäller Hesslers avhandling kunde vi se ett 
visst, om än outtalat, släktskap mellan hennes ur systemteorin hämtade utgångspunkter 
och ANT:s sociotekniska ansats. 
 
Att ANT inte haft någon märkbar inverkan på BHS avhandlingar kan till viss del 
förklaras när det gäller de tidigaste arbetena. Även internationellt tog det nämligen 
ganska lång tid för ANT att vinna insteg inom B&I-fältet. Exempelvis skrev inte Berndt 
Frohmann den artikel där han föreslog ANT som verktyg för analys av 
informationspolitik förrän 1995. Från slutet av 1990-talet tycks emellertid ANT kommit 
att användas allt mer inom B&I-relaterad forskning internationellt. I Sverige används 
ANT också allt mer, fast då inom andra områden än B&I. Här kan etnologi och 
konsumtionsforskning nämnas (se t.ex. Stuedahl 2001, Johansson 2003, 2004, 2005) 
förutom tidigare redan väletablerade områden som vetenskaps- och tekniksociologi (se 
t.ex. Hallberg 1992, Landström 1998), organisationsteori och företagsekonomi (se t.ex. 
Czarniawska & Hernes, 2005). De tidigare nämnda arbetena av Elovaara (2001, 2004) 
kan sägas kombinera områdena teknikstudier och organisationsteori. Hennes arbeten har 
dessutom delvis anknytning till biblioteksvärlden. Elovaaras sätt att använda ANT för 
analysen av hur bl.a. några biblioteks webbsidor skapas, är ett bra exempel på en 
jordnära och praktisk forskning utifrån ett sociotekniskt perspektiv. Genom att lyfta 
fram IT-utvecklingen som en teknisk aktör i samspel med ett flertal sociokulturella 
aktörer på olika nivåer upprätthåller Elovaara en symmetri mellan det tekniska och det 
sociala i sin analys. 
 
En annan fruktbar tillämpning av ett sociotekniskt perspektiv inom B&I borde en 
kombination av användarestudier med informationsåtervinningsstudier kunna vara. Det 
är mer än en ytlig fusion eller mekanisk sammanbindning av det sociala och det 
tekniska. För att referera till Latour (1998, s. 304) skulle det handla om ”ett sätt att tala 
om det kollektiva på ett annat sätt än genom termerna `social` och `teknik` som har gjort 
sin tid”.  
 
Latours antagande, hur starkt och samtidigt paradoxalt det än kan låta, innehåller enligt 
vår mening insiktsfulla tankar. Det berör nämligen en lång rad intressanta frågor inom 
forskarsamhället. Inte minst gäller det de discipliner som befinner sig mellan natur- och 
humanvetenskaperna, för att inte tala om samhällsvetenskaperna eller humaniora. Den 
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traditionella indelningen av vetenskaperna, byggde som bekant huvudsakligen på deras 
respektive studieobjekt och vetenskapsideal. Natur och kultur, förklaring och förståelse 
utgjorde nyckelorden i sammanhanget. Frågan är om man idag, med tanke på den 
rådande situationen som kännetecknas av bl.a. en långtgående sekularisering, 
avideologisering och en tilltagande specialisering, fortfarande kan bibehålla den 
traditionella gränsen mellan natur- och humanvetenskaperna. Det är naturligtvis en stor 
fråga som vi av förklarliga skäl inte kan besvara. Men trots det har vi valt att avsluta vår 
uppsats med ett par reflekterande rader över den frågan och de komplikationer som den 
givit upphov till inom vårt eget ämne. Här tänker vi på de två övergripande perspektiven 
inom B&I; det informationsbaserade respektive det institutionellt baserade perspektivet. 
Trots alla de spänningar som råder mellan dessa perspektiv, så finner man samma 
farhågor men också likartade ansträngningar hos riktningarnas företrädare att övervinna 
spänningarna som präglat ämnet. Hit hör bl.a. behovet av en enhetlig teori för 
bibliotekens verksamhet samt skapandet av konsensus kring de teoretiska och 
metodologiska grunderna. B&I är naturligtvis inte ensamt om detta. Dessa förhållanden 
gör sig också påminda inom andra humanistiska ämnen. Särskild i en tid som präglas av 
pluralistiska tillvägagångssätt, där en rad självständiga delteorier tycks ha uteslutit 
enhetliga och övergripande vetenskapliga teorier.  
 
Utgår man från den dominerande definitionen av humanvetenskaperna så är B&I en 
humanistiskt/samhällsvetenskaplig disciplin, vars huvudsakliga studieobjekt består av 
människan och hennes sociala och kulturella såväl produkter som behov. Enligt BHS 
självbeskrivning handlar ämnet också om kulturförmedling och 
informationsförsörjning, vilket förutsätter ett nära samarbete med andra discipliner 
inom såväl samhällsvetenskap, humaniora och teknik. Denna specifika ställning, som 
inte minst kommer till uttryck i ämnets två skilda teoretiska plattformer, ger mer än en 
anledning till att ifrågasätta den traditionella indelningen av vetenskaperna. Vi får 
understryka att det primärt inte är själva indelningen av vetenskaperna som intresserat 
oss. Det är framför allt det dikotomiska tänkandet bakom en sådan indelning, d.v.s. 
kultur och natur, som åsyftas. Vi bör också tillägga att det faktum att ämnet har två 
plattformar inte heller är ett problem i sig. Samma fenomen finns inom ett flertal andra 
ämnen. Som ett typexempel kan man nämna psykologi. Även där finns både en 
naturvetenskaplig och en samhällsvetenskaplig bas som resulterat i olika metateoretiska 
förhållningssätt. Problemet uppstår däremot då analysen av ett visst studieobjekt kräver 
att man överskrider de annars underförstådda gränserna mellan vetenskapliga 
discipliner. För vårt ämne B&I menar vi att det finns områden där det definitivt är en 
fördel om man behåller en symmetri mellan det sociala och det tekniska i sin analys. 
Dessa områden är igenkännbara då den nya informationsteknikutvecklingen sätter sin 
prägel även på sådant som den traditionella biblioteksverksamheten. Detta sker ju i 
ovanligt hög utsträckning eftersom ämnets utövande bygger på hantering av information 
i vid mening. Den tekniska utvecklingen i allmänhet och utvecklingen inom 
informationstekniken i synnerhet har sedan länge, och på ett mycket radikalt sätt 
förändrat förutsättningarna för de flesta discipliner. 
 
Vi anser att ANT, genom sitt symmetriska förhållningssätt erbjuder en holistisk 
alternativ metodologi för empiriska studier även inom vårt ämne. Men ANT:s 
förtjänster är långt ifrån enbart (vetenskaps-)teoretiska. Det finns också insikter hos 
ANT som är av såväl praktiskt som etiskt värde. De av ANT skapade begreppen 
bildades förvisso i syfte att studera naturvetenskaplig kunskapsbildning. Men enligt vår 
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mening utgör de en fruktbar verktygslåda som även kan utnyttjas av human- och 
samhällsvetenskaperna, särskilt under de aktuella förutsättningarna för dessa discipliner.  
 
ANT har med jämna mellanrum blivit utsatt för hård kritik. Kritiken har kommit bl.a. 
från sociologin och gällt sådant som ANT:s försök att upphäva distinktionen mellan 
natur och kultur. När allt kommer omkring har kritiken bottnat i Latours och andra 
ANT:ares likställande av mänskliga och icke- mänskliga aktörer. Det är inte så svårt att 
förstå kritikernas, vilka nästan uteslutande utgörs av humanister, irritation. Latour et al. 
har helt enkelt enligt dessa kritiker trampat på den unika varelse som utgör 
humanvetenskapernas centrala studieobjekt, nämligen människan. Upphävandet av 
distinktionen mellan natur och kultur, eller likställandet mellan mänskliga och icke- 
mänskliga aktörer i ett nätverk, har förmodligen uppfattats som en kränkning, en sorts 
nedvärdering av människans ställning i världsalltet. Vilka associationer en sådan 
föreställning om människans s.a.s. ontologiska status kan väcka, lämnar vi 
okommenterade. Men man kan också vända på resonemanget, nämligen att uppfatta 
likställandet av mänskliga och icke- mänskliga aktörer som en efterlängtad 
uppvärdering av det som i västvärlden sedan länge uppfattas och behandlas som ett 
objekt, nämligen naturen. Den insiktsfulla och etiska komponenten i en sådan 
omläsning av Latours uppfattning om kultur och natur, om social och teknik, inbjuder 
hur naivt det än kan låta, till en självreflektion hos varje disciplin som har med det icke-
mänskliga att göra.  
 
Även om maktkritiken enligt många är något som lyser med sin frånvaro hos Latour18, 
så är hans krig mot dikotomierna i praktiken en påminnelse om en förtryckande relation 
som sedan länge, långt innan vetenskaperna fick sina institutioner, varit förhärskande; 
nämligen den relation som råder i varje subjekt-objekt tänkande.  
  
Till slut kan man fråga sig hur det kan komma sig att ANT hittills har gått BHS så 
spårlöst förbi. Vi har faktiskt inget bra svar på den frågan. Kan det vara så att man lutar 
sig så mot sina hittillsvarande kognitiva auktoriteter att man förblir blind för nya 
strömningar innan de blivit ”mainstream”? Eller har ANT så stora brister eller saknar 
relevans för den svenska B&I-kontexten? Ja, därom kan man endast spekulera. Vi tror 
dock att ANT och dess vidareutveckling tids nog kommer att vinna insteg även inom 
denna institution. Kanske kan rentav denna uppsats så ett tankefrö. 
 
Samtidigt är vi medvetna om att ANT inte kan lösa alla problem inom B&I. Denna teori 
och dess metodologiska tillämpningar passar naturligtvis inte alla studieobjekt lika bra. 
Som vi ser det bör den kanske vara mest användbar när människor och tekniska systems 
interagerande ska studeras. I en vid mening handlar ju till syvende och sist mycket av 
B&I-forskningen på något vis om detta. Det gäller så väl den processinriktade som den 
institutionellt inriktade forskningen, något som vi också har försökt visa med de 
exempel på ANT-forskning vi tagit upp. Denna uppsats kan ses som ett litet försök att 
tillämpa ANT inom en B&I kontext. Man skulle också kunna se det som en slags 
försöksballong. Vi hoppas naturligtvis att få se större B&I-studier utifrån ett ANT-
                                                 
18  Kritiken mot ett påstått negligerande av maktstrukturer hos ANT är för övrigt något som även flera av ANT:s 
företrädare tagit till sig på senare år. 1999 utkom en antologi med titeln ”Actor-network theory and after”(Law & 
Hassard 1999) där de viktigaste namnen inom ANT idkar mycken kritik, inte minst självkritik, över hur ”läran” 
kommit att utvecklas och användas. John Law skriver bl.a. “ANT-studies have sometimes slipped towards a centred 
and no-doubt gendered managerialism.”(ibid. s. 4) I och med denna antologi tar ANT-forskningen en något ny 
vändning vilken ofta kallas för ANTa efter namnet på antologin. De båda varianterna lever dock delvis parallellt. I 
vår uppsats har vi för enkelhetens skull valt att inte skilja dem åt. 
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perspektiv, gärna med mer empirisk inriktning. Kanske någon avhandling? Alla teorier 
och metateorier är ju i grund och botten konstruerade system som ska fungera som 
analysverktyg för att försöka förstå den del av verkligheten som studeras. Eller med 
andra ord; att lysa upp delar av verklighetens mörker. ANT är ett sådant analysverktyg, 
med sina förtjänster och brister. Det finns naturligtvis också andra mer eller mindre 
relevanta teorisystem. Låt oss hoppas att denna uppsats kanske också kan vara en del i 
en pågående teoretisk diskussion inom B&I. 
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4  Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att diskutera och analysera existensen av ett socialt 
respektive ett tekniskt perspektiv inom ämnet B&I. För att kunna kontextualisera 
begreppsparet socialt/tekniskt, var vi tvungna att belysa spänningar på olika nivåer inom 
B&I, såsom ämnets kunskapsbildning, forskningsplan och metateorier och sist men inte 
minst studieobjekt. Redan i det inledande kapitlet diskuterade vi några inneboende 
spänningar inom B&I. Här redogjorde vi för ett institutionellt baserat respektive ett 
informationsbaserat perspektiv. Spänningen mellan dessa två perspektiv kan även 
skönjas i B&I:s ämnesbeskrivning. Vi talade om ämnets binära teoretiska plattformar, 
nämligen samhällsvetenskap/humaniora och naturvetenskap/teknik. Genom att ta 
hänsyn till dessa två teoretiska plattformar kan man vidare förklara upphovet till 
variationer gällande olika förhållningssätt, val av studieobjekt och sedermera 
användning av olika metateorier. Som exempel tog vi upp ett strävande efter dels en 
övergripande metateori och dels en emancipatorisk och kritisk vetenskapsteori. Vi har 
även konkretiserat variationen gällande förhållningssätt, val av studieobjekt och 
forskningstema genom att diskutera hur dessa på en organisatorisk nivå manifesterar sig 
i form av olika kollegier på bibliotekshögskolan i Borås. Kollegierna motsvarar på det 
hela taget de fyra forskningsteman som finnas på bibliotekshögskolan i Borås. Man kan 
lätt känna igen B&I:s binära plattformar baserade på samhällsvetenskap/humaniora 
respektive naturvetenskap/teknik i det sätt och den struktur kollegierna konstruerats och 
fungerar. Vi presenterade en karta över kollegiernas landskap i vilken kollegiernas 
omfång belystes i relation till nivåerna makro respektive mikro och dimensionerna 
socialt respektive tekniskt. 
 
Det vi försökte åstadkomma med vår kontextualisering i uppsatsens bakgrund var i 
själva verket en sorts dekonstruktion av B&I:s ämnesbeskrivning i relation till 
begreppsparet socialt/tekniskt. Vi lyfte upp de mest väsentliga motsättningarna och 
spänningarna som vi ansåg hade sina rötter i just tudelningen mellan det sociala och det 
tekniska. Med facit i hand kan vi nu säga att vi redan i början hade analyserat utifrån 
just det sociotekniska perspektiv uppsatsen refererar till, nämligen ANT. Denna analys 
skedde på två plan, ett metodologisk respektive ett teoretisk plan. Vi har med andra ord 
använt ANT både som metodologiskt redskap genom vår rekonstruktion av ämnets 
spänningar (se bakgrundkapitlet), konstruktionen av vår analysmodell (se 
empirikapitlet) och som teoretisk plattform då vi försökte skapa utrymme för en 
symmetrisk utgångspunkt vid analysen av det sociala och det tekniska. 
 
Vi har försökt att jämföra samtliga avhandlingar genom att placera dem inom ett 
koordinatsystem i vilket man kunde få möjligheten till en helhetssyn. I detta 
koordinatsystem infogades avhandlingarna i relation till de två perspektiven, det 
institutionella perspektivet respektive det informationsbaserade perspektivet, och de två 
dimensionerna, makro/mikro respektive social/teknisk. Ytterligare en jämförelse gjordes 
genom en schematisk översikt i vilken man kunde se hur avhandlingarna skiljer sig från 
varandra i frågan om sina studieobjekt och sina sociala respektive tekniska 
utgångspunkter.  
 
Nästa steg i vår uppsats handlade om analysen av avhandlingarna utifrån ANT. För detta 
syfte valde vi ut några av avhandlingarna och försökte sedan diskutera hur de skulle te 
sig i relation till ANT. I just denna analys tycker vi oss se att ANT med sin 
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sociotekniska syn skulle kunna erbjuda möjligheten för ett helhetstänkande och en 
övergripande utgångspunkt, något som länge har efterlysts i en metateori för B&I. 
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