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Abstract 

Today’s library acquisition, circulation, metadata management, cataloging and administration of 

all kind of resources are too laborious and cannot be performed manually. These tasks are run by 

or with the help of an IT-system. This master thesis aims to start an analytical discussion of the 

modern library's central tool, library IT-systems, a discussion much missing in Library and Infor-

mation Science.  

The data on two library IT-systems Alma and Sierra was collected by partici-

pant observations, interviews and document studies at Karolinska institute university library and 

Södertörns university college library. 

The data was analyzed through actor-network theory perspective. The study’s main questions 

are how the library IT-system actor-network is assembled and function, and what role does the 

technology play in library’s practices.     

The study shows that a complex actor-network emerges in order to automate and computerize 

library tasks. In this actor-network library IT-systems vendors, the library community, KIB’s and 

SHB’s practices and the technology are actors who actively impact and affect each other. They are 

associated with each other through negotiations, a process in ANT referred to as translation. The 

study also shows that as the actors are not completely in agreement with each other, the library IT-

system actor-network has not yet transformed into a fully convergent actor-network which ANT 

compares to a black box. The study shows that nonhumans, the IT-systems, are not neutral tools. 

They mediate, organize and document library practices. But they are also a product of modern 

library knowledge.  

The study concludes that the fully functioning solution for libraries automated and computer-

ized services is the joined production of human and nonhuman actor-network where IT technology 

play a mediating role.  
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Inledning 

Automatisering av vissa rutinuppgifter inleddes på svenska bibliotek under 1970-

talet. Sedan dess har utvecklingen gått från automatisering och datorisering av 

enklare uppgifter till att biblioteken numera organiserar många av sina arbetsupp-

gifter och alla sina informationsresurser elektroniskt i något slags IT-system. I dag 

hanterar biblioteken i sådana IT-system medie- och informationsförsörjning, 

biblioteksanvändarnas uppgifter, cirkulation samt katalogisering, hantering av e-

resurser och inköp. Förutom information om alla biblioteksresurser och användare 

sköter dessa IT-system automatiskt en stor del av biblioteksrutinerna i bakgrun-

den. De styr, medverkar och dokumenterar biblioteksarbetsflöden och regler. Oft-

ast är dessa IT-system uppkopplade och integrerade i ett större nätverk. De skick-

ar information till andra bibliotek och IT-system. De tillhandahåller bibliotekens 

verksamhetskritiska tjänster och är bibliotekens primära verktyg. Det skulle kunna 

sägas att systemen är bibliotekens hjärta och är användarens portal till biblioteket. 

Att fortsätta med bibliotekets kärnverksamhet utan ett IT-system skulle i dag vara 

näst intill omöjligt. 

Under min praktik på Karolinska institutets universitetsbibliotek (officiellt 

förkortat som KIB) har jag bekantat mig med ett sådant IT-system vid namn Alma 

från företaget Ex Libris, en av de ledande produkterna på marknaden. Några iakt-

tagelser gällande relationen mellan IT-systemet Alma och KIB väckte mitt in-

tresse. Framför allt verkade relationen vara tämligen pragmatisk, Alma togs för 

givet. Det arbetade i det tysta, i ett virtuellt maskinrum. Dock fanns IT-systemet 

på varje medarbetares dator och när jag gick genom bibliotekslokalerna såg jag så 

gott som alltid ett av Almas fönster öppet på skärmarna, det pratades om Alma på 

ett eller annat sätt på varje avdelningsmöte. Alma var överallt och arbetade för 

fullt.  

Trots sin viktiga ställning är det svårt att hitta en fördjupad diskussion om IT-

systemens roll och inverkan på bibliotekens verksamhet inom biblioteks- och in-

formationsvetenskap (BoI). Informationsteknik i bibliotekskontexten är däremot 

ett vitt studerat ämne som sträcker sig över flera olika teman. Ett av dem ger ett 

historiskt perspektiv över användningen av informationsteknik på bibliotek, ex-

empelvis, uppkomsten av IT-lösning för den gemensamma katalogen LIBRIS (se 

Olsson, 1995) eller tidig tillämpning av informationsteknik för informationssök-

ning. Ett annat tema är ett teoretiskt resonemang kring informationsteknikens på-
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verkan på bibliotekens roll, digitalisering av information och bibliotekens tjänster 

och hur biblioteken kan och har anpassat sig till den nya kontexten. Vad gäller 

just IT-system som är dagens biblioteks centrala verktyg är forskningen genomgå-

ende av empirisk karaktär. Diskussionerna kretsar kring praktiska råd och vägled-

ning vid val och införande av ett bibliotekssystem, samt redogörelser för egna 

erfarenheter av genomförande av ett sådant projekt. Detta intryck bekräftades i 

Olsons (2010) avhandling som belyser de beslutsprocesser vilka föregår inköp av 

ett bibliotekssystem. Hon skriver att mycket inom området IT-verktyg inom bibli-

oteksverksamhet handlar om ”how to go about automation to achieve successful 

results” (Olson 2010, s. 30). Anmärkningsvärt är att merparten av litteraturen som 

Olson (2010) själv refererar till i avhandlingen är skriven före 2000, ett mönster 

som även bekräftas i min litteratursökning. IT-verktyg och den påföljande auto-

matiseringen av bibliotekstjänster var ett större ämne på 80–90-talet än nu. Lik-

som jag noterar hon avsaknaden av en mer analytisk ansats till att skapa en dju-

pare förståelse kring bibliotekens främsta verktyg (Olson 2010, s. 30). 

Min studie av två biblioteks IT-system, det ovannämnda IT-systemet Alma 

och Sierra, ett IT-system som jag har kommit i kontakt med under min tid som 

biblioteksvärd på Södertörns högskolebibliotek (förkortas vidare som SHB), visar 

att det skapas komplexa ekosystem kring dessa IT-system. De involverar många 

aktörer från olika fält och kontinenter. De sätter igång processer, aktiviteter och 

arbetsuppgifter. De skapar bibliotekspraktiker, påverkar organisationer och ställer 

krav på IT-kompetenser. De utformar bibliotekariernas och användarnas vardag. 

Införandet eller utbyte av ett sådant IT-system är ett projekt som innebär en stor 

förändring och arbetsinsats för biblioteken, något som hela verksamhetsplanering-

en kan kretsa kring. För att förstå högskolebiblioteksverksamhet i dag måste, an-

ser jag, en djupare förståelse skapas kring dessa IT-fenomen.  

Syfte 

Mitt syfte är att med utgångspunkt i två konkreta IT-system, Alma och Sierra och 

deras användning på KIB respektive SHB, skapa diskussion och större förståelse 

för ett ouppmärksammat, men för biblioteksverksamhet kritiskt och centralt verk-

tyg. Jag kartlägger och utforskar ett invecklat och komplicerat nätverk av relation-

er mellan aktörerna som uppstår kring dessa IT-system. Jag uppmärksammar sär-

skilt det tekniska som fullvärdig medlem i detta nätverk. Med hjälp av aktör-

nätverksteorins (ANT) speciella synsätt på komplexa fenomen och deras tolkning 

av artefakter (teknik har uppmärksammats särskilt inom ANT) undersöker jag 

följande frågeställningar: 

 

Hur är detta aktör-nätverk uppbyggt?  

• Vilka aktörer ingår i det?  
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• Vilka kopplingar förbinder dem? 

• Hur agerar aktörerna tillsammans? 

 

Vilken roll spelar IT-system i biblioteksverksamhet? 

• Hur påverkar IT-system bibliotekens praktiker? 

• Finns det någon omvänd påverkan?  

Disposition 

Uppsatsen börjar med ett teoriavsnitt som presenterar ANT:s teoretiska ramverk 

och teorins viktigaste för diskussionen begrepp. I samma avsnitt presenteras även 

teknikfilosofi och dess beröringspunkter med ANT lyfts upp. I kapitlet ”Metod” 

diskuteras metodval och tillvägagångssätt vid materialinsamlingen och det analy-

tiska arbetet. Avsnittet ”Tidigare forskning” presenterar tre inriktningar som be-

dömdes relevanta för uppsatsens syfte. Den empiriska undersökningen och dess 

analys utifrån ANT och teknikfilosofin presenteras i ”Undersökning och analys”. 

Uppsatsen avslutas med ”Slutdiskussion” som tydliggör och sammanfattar slutsat-

serna samt besvarar frågeställningarna. 

Terminologi och förkortningar 

ERM – Electronic Resource Management. Ett särskilt IT-system för hantering av 

elektroniska resurser.   

Discovery-verktyg – ett bibliotekssökverktyg 

Länkserver eller URL-resolver – en tjänst som kopplar ihop en post i bibliotekska-

talog med fulltext. 

CKB – Central Knowledge Base. En bibliografisk databas över elektroniska re-

surser, en tjänst från leverantören (exempelvis Ex Libris) som biblioteken kan 

prenumerera på.  

LMS – Library Management System. Ett biblioteks IT-system med utökad funkt-

ionalitet för hantering av elektroniska resurser. 

LSP – Library Service Platform. Samma som LMS. Begreppet syftar till att 

biblioteks IT-system av modellen LSP ska kunna integrera bibliotekens alla admi-

nistrativa arbetsuppgifter. 

ILS – Integrated Library System. Ett biblioteks IT-system med funktionalitet för 

att primärt hantera cirkulation, det vill säga hantering av utlån, återlämning och 

biblioteksanvändarnas uppgifter. 

API – Application Programming Interface. Ett strukturerat sätt för att koppla ihop 

olika mjukvaror.  
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Teori 

Bibliotekens centrala IT-system betraktar jag som en del av ett större, komplext 

fenomen som jag kallar för bibliotekssystem, i vilka flera olika aktörer - teknik, 

människor och praktiker - är sammankopplade och påverkar varandra. Aktör-

nätverksteorins (ANT) styrka ligger just i att den förlänar ett ramverk för fullödiga 

beskrivningar av komplext sammansatta fenomen. Teorin ger ett sätt att tala om 

processerna av fenomenens tillblivelse samt en pågående inre dynamik. Min andra 

teoretiska ingång till ämnet, teknikfilosofin, fördjupar diskussionen om teknikens 

möjliga roller, betydelser och ställningar i människans livsvärld. Trots att ANT 

och teknikfilosofin är skilda teorier har jag kunnat notera många likheter mellan 

deras synsätt på det tekniska, vilket tillför min diskussion fler dimensioner.   

Aktör-nätverksteorin 

ANT har utvecklats under början av 1980-talet av flera teoretiker såsom Bruno 

Latour, John Law och Michelle Callon. Vid en första anblick kan ANT framstå 

som tämligen heterogen. De tre forskarna har bidragit till olika delar av teorin och 

har utvecklat den var för sig, i samarbete, men även i polemik med varandra. Det 

kan även tyckas som om teorin saknar en enhetlig begreppsapparat och att be-

greppen används och förklaras på olika sätt. Vid en närmare läsning framträder 

dock tydligt ett gemensamt huvudkoncept och ett visst synsätt. I det följande re-

dogör och sammanfattar jag för ANT:s viktigaste och för min uppsats mest rele-

vanta ståndpunkter.  

Världen enligt ANT - associationssociologi 

En viktig startpunkt för förståelsen av teorin är att ANT-teoretikerna vill starta en 

debatt med härskande inriktningar inom samhällsvetenskap och dess metoder som 

Latour kallar för ”det socialas sociologi" (20151, s. 21). Han menar att ”det socia-

las sociologi" begränsar världen till på förhand bestämda begrepp och grupper, så 

kallade strukturer. Den bygger på dikotomier mellan natur och samhälle, mellan 

                                                 
1 Jag refererar till den svenska översättningen. Originalboken med titeln Reassembling the social: an introduc-

tion to actor-network-theory är först publicerad 2005. 
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det sociala och det tekniska, och den tilldelar aktörerna en passiv roll som blinda 

deltagare. Men framför allt anser ”det socialas sociologi" att det sociala är en egen 

domän, en utomstående anonym kraft, en orsak, en förklaring och en kontext till 

fenomen och förhållandena i samhället.  

ANT-teoretikerna har en annan syn på hur samhället är beskaffat. ”Samhället” 

eller ”det sociala” är ingen kraft som håller ihop ett kollektiv av människor och 

objekt. Det är precis tvärtom: det är människor och objekt som håller ihop sam-

hället (Latour 2015). Samhället produceras av aktörer som skapar tillfälliga grup-

per och kollektiv inom vilka de handlar och agerar, var för sig och tillsammans. 

De är sammanlänkade med olika typer av kontakter och befinner sig i ständig rö-

relse. De förhandlar sina positioner, mobiliserar varandra och påverkar varandras 

villkor. Dessa sociala relationer kallar Latour för associationer och han föreslår 

teorins alternativa benämning - ”associationssociologi” (Latour 2015, s. 21). I 

artikeln ”Förbindelsens makt” (20122) ger Latour ett bra exempel på detta synsätt. 

Makt, menar han, existerar inte för sig själv som ett slags kraft som en makthavare 

ensam kan ha mer eller mindre av. Makt utövas av ett kollektiv, av en kedja av 

makthavarens undersåtar som har frihet till sina egna lokala tolkningar av uppgif-

ten vid handen. Makt, drar Latour slutsatsen, är inte en orsak; den är ”en konse-

kvens av en kollektivt handlande” (2012, s. 42). Den sprids längs en kedja av 

sammankopplade handlingskraftiga aktörer. Att studera dessa kollektiva samman-

kopplingsmekanismer, eller associationer, inom och mellan grupperna är centralt 

för ANT, vilket alla tre teoretiker gång på gång har betonat i sina olika texter (La-

tour 2015; Latour 2012; Callon 1986; Callon 20103). 

I motsats till ”det socialas sociologi” som letar efter stabila strukturer, syftar 

ANT till att fånga upp förändringar och processer av fenomenens tillblivelse (La-

tour 2015, s. 45). Samhället befinner sig i konstant rörelse. Det skapas och upplö-

ses inför våra ögon (Latour 2012, s. 49). Därför uppmanar Latour samhällsvetarna 

att ta empiriska grepp om verkligheten vilken är brokig, mångtydig, oordnad, full 

av kontroverser och i konstant tillblivelse (Latour, 2015).  

Vilka som handlar? Mänskliga och icke-mänskliga aktörer 

Aktör-nätverksmetaforen frambringar en bild av länkar som förenas i knutpunkter. 

Dessa knutpunkter är som energisamlingar; de skapar rörelser, en ström som går 

längs länkarna. Men vad finns i dessa knutpunkter? Vem utför handlingar och 

sätter i gång genomströmningen? ANT:s synsätt på detta redogör jag för i följande 

avsnitt.  

                                                 
2 Jag refererar till den svenska översättningen. Originalartikeln med titeln “The power of association” är först 

publicerad 1986. 
3 Jag refererar till den svenska översättningen. Originalartikeln med titeln ”Some elements of a sociology of 

translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay” är först publicerad 1986. 
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Medlare, mellanhänder, upphovsmän och makro-aktörer 

I Latours (2012) exempel på hur makten sprids och underhålls understryker han 

betydelsen av handlingar. Tack vare att nätverkets beståndsdelar agerar förflyttas 

makten längs nätverkets kopplingar och på det viset sätts den i rörelse, cirkulerar 

och ges liv. Dessa nätverkselement benämns inom ANT som aktörer. Begreppet 

är grundläggande för teorin och är liksom begreppet nätverk mångsidigt. Både 

Latour och Callon har återkommit till dess förklaring i flera av sina texter (se La-

tour 2015; Callon 1991).  

Enligt Latour finns det två typer av aktörer – medlare och mellanhänder. Mel-

lanhand är en typ av aktör som ”transporterar betydelse eller kraft utan att om-

vandla detta” (Latour 2015, s. 55). I exemplet med makt skulle det betyda att 

makthavarens undersåtar utför hans order helt exakt, utan någon som helst föränd-

ring (Latour 2012). Så är sällan fallet. Det mer realistiska händelseförloppet är att 

aktören för in en egen tolkning och därmed förändrar det som ska transporteras 

längs länken. En sådan aktör kallar Latour medlare. ”Medlare förvandlar, översät-

ter, förvränger och modifierar den betydelse eller de element som de ska bära”, 

skriver Latour (2015, s. 55). 

Callon (1991) hävdar också att nätverkets element kan ha olika grader för sin 

transformativa agens. Han kallar dem för aktörer och mellanhänder. En aktör –

texter, tekniska objekt, människor och deras färdigheter samt pengar – skriver 

Callon (1991, s. 135) kan skapa och sprida länkar, starta nya förbindelser och 

sammanföra nya element med varandra. Exempelvis kan en vetenskaplig text 

agera genom att sprida länkar till andra texter, skapa cirkulation av idéer, koncept 

och citeringar. Den kan dock även misslyckas med att hitta sin läsare och med att 

åstadkomma någon förändring. I så fall blir den enligt Callons resonemang en 

mellanhand, en knutpunkt utan transformativ kraft (Callon 1991, s. 135–136). 

Trots olika benämningar menar således både Callon och Latour att nätverksdelta-

garnas agens och verkande kraft kan variera från någon som kan åstadkomma 

förändring till en enkel länk utan agens.  

En annan distinktion mellan aktör och mellanhand gör Callon (1991) beträf-

fande deras upphovsrätt till nätverket. Aktör är någon som sätter ihop nätverket, 

den väljer andra aktörer och drar in dem i nätverket. Den är nätverkets initiator. 

Mellanhanden är däremot nätverkets byggelement. De cirkulerar mellan aktörer-

na, möjliggör, utformar och strukturerar länkarna mellan dem. Det är de som 

transporteras längs nätverkets kopplingar. De är också medlet och förutsättningar-

na för aktörernas förhandlingar och förhållanden. De icke-mänskliga mellanhän-

der befinner sig i skärningspunkten mellan olika kollektiv och upprätthåller sam-

manhållning mellan dem. Både Callon och Latour verkar notera att distinktionen 

mellan medlare och mellanhand, eller aktör och mellanhand, är flyktig. Det är en 

fråga om perspektiv. Ett kraftverk kan ses som en passiv mellanhand mellan elbo-
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lag och elkonsument. Men vid ett haveri kan det samtidigt förvandlas till en aktör 

som kan starta ett helt händelseförlopp (Callon 1991, s. 142).  

Att nätverket har en upphovsman uppfattar jag som en väsentlig olikhet mel-

lan Latours och Collins definition av förhållandena mellan elementen i nätverket. 

Latour (2015) framställer medlare som relativt jämbördiga med varandra. De får 

andra medlare att verka och agera utan att för den delen själva vara utgångspunk-

ten (Latour 2015, s. 255). Hans nätverk saknar en skapare. Hos Callon (1991) har 

nätverket en källa, en upphovsman, och en viss hierarki mellan elementen kan 

anas. Callons aktörer skapar, tänker ut, sätter i rörelse, utgjuter och kasserar mel-

lanhänderna.  

Från att en aktör kan vara nätverkets initiator och språkrör utvecklar ANT-

teoretikerna begreppet makro-aktör. Makro-aktör är inte bara en som värvar aktö-

rerna i ett nätverk, den blir också nätverkets representant. Den införlivar, absorbe-

rar och ersätter andra aktörer. En aktör beskrivs i “Unscrewing the Big Leviathan; 

How Macro-Actors Macro-Structure Reality and How Sociologists Help Them to 

do So” som någon kraftfull nog för att skapa eget universum, som kan göra sig 

oumbärlig för andra aktörer och kan ersätta deras viljor med sin egen (Callon & 

Latour 1981, s. 286). Detta skapar en makro-aktör med hjälp av en rad mekan-

ismer och taktiker vars principer har studerats av ANT-teoretikerna och till vilka 

jag återkommer till i avsnittet ”Aktör-nätverkets sammansättningsprocesser”. 

Icke-mänskliga aktörer 

ANT-teoretikerna hävdar samstämmigt att det är omöjligt att utesluta det icke-

mänskliga från kollektivet och från ett händelseförlopp, det vill säga att frånta 

dem deras verkande, medierande kraft. Det går inte att slå in en spik utan ham-

mare eller koka vatten utan vattenkokare (Latour 2015, s. 90). Därför, hävdar 

ANT, ska det icke-mänskliga och människor behandlas likvärdigt enligt en så 

kallad symmetriprincip. Detta har kritiserats (se till exempel Sayes (2014) som 

gör en litteraturöversikt över de kritiska ståndpunkterna) och tolkats som att ANT 

avser att likställa människor och det icke-levande. Dock, förklarar Latour (2015) 

och Law (1991), finns en väsentlig skillnad mellan dessa. Det icke-mänskliga har 

inte bestämmanderätt, det kan aldrig initiera en social aktivitet eller utföra en av-

siktlig handling. Det har dock förmågan att förändra händelseförlopp, våra upple-

velser och praktiker. Det icke-mänskliga kan ”auktorisera, medge, erbjuda, upp-

muntra, tillåta, föreslå, influera, blockera, möjliggöra, förbjuda, och så vidare” 

(Latour 2015, s. 91). Därmed tillhör det icke-mänskliga, enligt Latours definition, 

aktörerna, de som förändrar tillstånd. ANT:s symmetriprincip syftar till att åsido-

sätta den traditionella, artificiella uppdelningen i vilken det materiella, det icke-

mänskliga och människor tillhör olika platser i världsordningen (Law 1991). 

I sin klassiska ANT-text ”On The Methods of Long Distance Control: 

Vessels, Navigation, and the Portuguese Route to India” beskriver Law (1986) hur 
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den portugisiska handelsflottan uppnådde dominans på 1400-talet genom framsteg 

i vetenskap i navigering, genom teknik i form av instrument och fartygens fysiska 

egenskaper samt slutligen genom sjömäns kompetenser. Här finns de för ANT 

centrala koncepten gällande objekt och materialitet formulerade: det icke-

mänskliga som en rättmätig medlem i det sociala kollektivet; som materiella in-

skriptioner av mänskliga idéer, kunskaper, överenskommelser, konventioner och 

uppfattningar; samt som ett redskap för att ge dem fasthet, att göra dem hållbara 

och varaktiga. För det portugisiska kungadömets handelsdominans spelar det ma-

teriella, det icke-mänskliga, lika stor roll som människor. Fartyg och navigerings-

instrument är lika viktiga för helheten som sjömän och vetenskapsmän. Vidare 

visar Law (1986) hur vetenskap materialiseras i objekten, den finns ”inristad” i 

portugisiska navigeringsinstrument. Det icke-mänskliga i form av instrument och 

fartyg förkroppsligar kunskap om navigation. De både möjliggör navigering, men 

definierar och fastställer den också på ett visst sätt. Slutligen skänker även det 

icke-mänskliga hållbarhet till den annars flyktiga kunskapen. I och med att de 

vetenskapliga idéerna om navigering och kunskap om skeppsbyggnad byggdes in 

i det materiella blev de bärbara och hållbara. Tack vare att det icke-mänskliga inte 

ändrade sina egenskaper under de långa resorna har kunskapen varat genom tid 

och rum.  

I sin tolkning av det tekniska möter ANT Don Ihde som har utvecklat teknik-

filosofi4, en filosofisk inriktning som studerar relationen mellan teknik och männi-

ska. Teknikfilosofin och ANT har ett liknande synsätt på tekniken som en mani-

festation av mänskliga idéer och att tekniken har en icke-neutral, medierande roll.  

Både ANT och Ihde tilldelar teknik rollen av ett slags aktivt filter mellan 

människa och hennes livsvärld. Tekniken transformerar relationer mellan männi-

ska och världen och förändrar människans upplevelser av den. Såväl Latour (se 

Latour 1990; Latour 1994) som Ihde (se Ihde 1979; Ihde 1993) har gjort ansatser 

att beskriva och tränga in i ett spektrum av relationerna mellan människa och tek-

nik. Enligt Latour (1994) bildar människa och den tekniska artefakten en enhet 

med nya egenskaper. I Latours exempel är varken en människa eller ett vapen 

dödliga var för sig. När dessa två dock kommer samman och associeras med 

varandra agerar de som en enda ”hybridaktör” (Latour 1994, s. 33). Det är denna 

hybridaktör som har dödliga egenskaper. Agensen och handlingen är gemen-

                                                 
4 Teknik som ett filosofiskt ämne förekommer i flera olika inriktningar, så som teknikfilosofi, 

postfenomenologi och STS (science and technology studies). Inriktningarna är sammanvävda och 

har ömsesidigt inflytande. Don Ihde anses vara teknikfilosofins grundare (Selinger 2006). Hans 

metod är fenomenologiskt eftersom fokusen i hans studier ligger på förhållanden mellan människa 

och teknik och upplevelser av teknik. Eftersom många studier av teknik (exempelvis, postfenome-

nologerna Peter-Paul Verbeek (2005) och Robert Rosenberger (2009)) i mångt och mycket utgår 

från Ihdes idéer och begrepp, har jag valt att stödja mig främst på hans arbete. 
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samma för detta aktör-nätverk. De utförs varken ensamt av människa eller vapen, 

utan de är ”joint production of actors and artifacts” (Latour 1994, s. 36).  

En av de möjliga relationerna mellan tekniska artefakter och människa i Ihdes 

teknikfilosofi är ”semi-symbiotic unity” (1979, s. 19) som han kallar för ”experi-

ence through machine”. Här, precis som hos Latour, bildar teknik och människa 

en helhet. Till skillnad från ANT som intresserar sig för handlingarna och associ-

ationerna inom denna helhet fokuserar Ihde i stället på förändringen som tekniken 

medför för människans upplevelse av sin livsvärld. I många av hans exempel upp-

levs världen genom det tekniska – instrument, verktyg, apparater som förändrar 

våra fysiska, kroppsliga upplevelser. Med hjälp av sina instrument, menar Ihde, 

möjliggör en tandläkare en fysisk upplevelse som inte är möjlig utan dem (1979, 

s. 9). På samma sätt upplever en glasögonbärare världen annorlunda med glasö-

gon än utan. Samtidigt uppfattas instrumenten, verktyget, den tekniska artefakten, 

inte av dess användare som en främmande kropp. De blir införlivade i kroppen, en 

förlängning av sinnesorganen och en del av upplevelsen och handlingen.  

En annan parallell mellan Latours och Ihdes tolkningar av relationen mellan 

människa och teknik är relationens ömsesidighet. Latour kallar det för symmetri 

(1994). Mötet mellan människan och den tekniska artefakten förändrar båda. Per-

sonen med vapen i hand är inte densamma som en person utan. Vapnet i handen 

på en person är inte detsamma som ett vapen utan någon användare (Latour 1994). 

En enhet bestående av en teknisk artefakt sammanlänkad med en människa, en 

hybrid aktör, har andra egenskaper än enhetens beståndsdelar var för sig. De har 

förändrat varandra, menar Latour. Samma tanke uttrycker Ihde med begreppet 

”world-reflexivity” (1979, s. 53). Han menar att den värld som människan skapar 

projiceras tillbaka och påverkar människans upplevelse och uppfattning av sig 

själv. Datorisering och digitalisering, skriver Ihde, har skapat premisser för bilden 

av vår livsvärld – vårt språk, tankesätt och självuppfattning. Den dominerande 

avbilden av det nutida är på ett negativt eller positivt sätt kopplad till datorisering-

en. Människans självuppfattning, hävdar Ihde, formas av denna avbild.  

 
/…/ because humans are also existentially and necessarily related to what they perceive as 
their world /…/ they also interpret themselves in terms of their world (Ihde 1979, s. 64). 

 

Han ger några exempel på hur människan tolkar sig själv i relationen till denna 

världsbild där datorer har en framträdande roll. En negativ relation kan ta sig ut-

tryck i att människan vill skapa avstånd mellan sig själv och det tekniska. I Ihdes 

exempel protesterade studenterna mot en krånglig datoriserad registreringspro-

cess. De skrev att de inte var datorkort, att de inte kan vikas eller förstöras. Att en 

person kan vara ”förprogrammerad” att lära sig något är en positiv tolkning av 

världsbilden (Ihde, 1979, s. 65). I det sista exemplet överförs datorernas styrkor på 

människor i en positiv bemärkelse. Oavsett hur vi relaterar till datorer, positivt 

eller negativt, är Ihdes huvudpoäng att de är en del av vår värld och skapar ett 
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visst förhållande. Det icke-mänskliga påverkar människan liksom människan på-

verkar det icke-mänskliga. Essensen av relationen mellan teknik och människa är 

att de avspeglar varandra; relationen är bilateral, vilket även är Latours slutsats. 

De icke-mänskliga, det tekniska, organiserar och implicerar ett visst händelse-

förlopp och aktivitetsprogram. En teknisk lösning i form av ett enkelt farthinder 

representerar effektivt lagen, poliser, ingenjörer och en hel kedja av moraliska, 

praktiska beslut och mänskliga handlingar. Farthindret dikterar och reglerar även 

förarens beteende. Ett helt aktivitetsprogram är nu inristat i cement (Latour 1994, 

s. 38). Ett konstant närvarande farthinder träder fram i stället för en frånvarande 

ingenjör. “/…/ we hourly encounter hundreds, even thousands, of absent makers 

who are remote in time and space yet simultaneously active and present (Latour 

1994, s. 40). En artefakt, en teknisk artefakt, implicerar ett händelseförlopp. En 

beväpnad människa har andra möjligheter än en obeväpnad. Ett vapen i handen 

möjliggör ett specifikt scenario.  

Tekniken har inte bestämmanderätt hos Ihde, men han menar att den skapar 

förutsättningarna för ett visst handlingsmönster. Den organiserar, gör urval och 

fokuserar omgivningen på ett speciellt sätt (Ihde 1979, s. 53) och den skapar pre-

misser för såväl vardagsbeteende som för den vetenskapliga forskningen. Av hela 

det spektrum av möjliga upplevelser och uttryck för människan hävdar Ihde att 

datorer förstärker bara en viss typ som han beskriver som ”calculational, 

deductive, factoral and functional” (Ihde 1979, s. 59), vilket orienterar utveckling-

en i en specifik riktning och frammanar en viss typ av agerande. Ihdes resone-

mang rör sig på ett annat abstraktionsplan än Latours, men likväl noterar han att 

tekniken förstärker, möjliggör och stakar ut ett särskilt händelseförlopp.  

I Ihdes diskussion om teknik medför förstärkning även reduktion (1979, s. 

21). Medan tekniken förstärker vissa aspekter skickas andra till bakgrunden och 

blir transparenta. Rosenberg (2009), en postfenomenolog som tar sitt avstamp från 

Ihdes teknikfilosofi och använder sig av hans begrepp och tankemodeller, noterar 

att en datoranvändarens uppmärksamhet är riktad mot vad som händer på skär-

men, inte på datorns roll i processen. Under förutsättningen att datorn fungerar 

felfritt är dess egenskaper som redskap transparanta för användaren. Detta jämför 

Rosenberg med upplevelsen av en trasig dator och hur dess egenskaper plötsligt 

träder fram från bakgrunden (Rosenberg 2009, s. 178). Ihdes begrepp av reduktion 

och transparens har tydliga likheter med ANT:s svarta låda (se avsnitt nedan om 

makro-aktör), en metafor av en monolit vars egenskaper är okända och dolda me-

dan anordningen fungerar (Latour 1994, s. 36), och vars beståndsdelar blir fram-

trädande först när den går sönder.  

Ihde har utvecklat olika tankemodeller för hur människa-teknik-relationer kan 

analyseras (se Ihde 1979; Ihde 1993). Dessa bidrar till att det är möjligt att tränga 

djupare in i teknikens medierande roll. Den första ”experience through machine” 

eller “embodiment” har jag redan nämnt. Den andra kallar han för ”experience 
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with machine” eller hermeneutisk relation (Ihde 1979, s. 56). Denna menar han är 

mest relevant för relationen mellan människa och dator. I den första modellen är 

det tekniska objektet ett medel, ett instrument för upplevelsen. I den andra mo-

dellen är det tekniska objektet inte längre en del av upplevelsen utan det tekniska 

är det som upplevs självt, exempelvis när ett datorprogram kommunicerar med 

användaren och uppmanar till vissa handlingar (Ihde 1979, s. 55). Användaren 

upplever inte längre datorn som en integrerad del av sig själv utan som ”den 

andre”. Användaren ingår i en relation med datorprogrammet. Den måste tolka 

och interagera med det som visas på skärmen. På grund av den tolkande ansatsen 

kallar Ihde denna modell även för hermeneutisk.  

Slutligen heter Ihdes tredje modell ”experience among machines” eller bak-

grundsrelation, där de tekniska artefakterna utgör en slags teknosfär som omsluter 

våra liv (Ihde 1979, s. 14). Bland Ihdes exempel återfinns uppvärmningssystem 

som arbetar obemärkt och smälter in i miljön, men vars produktion vi konsumerar 

(1979, s. 59). Även datorer och IT-system skulle kunna tolkas via denna modell, 

då många av dessa inte kräver interaktion. De arbetar och levererar sina tjänster 

utan samspel med människor. 

Hur handlar aktörerna? Associationer 

Utöver benämningen ”aktör-nätverk” lanserar Latour några andra såsom ”associ-

ationssociologi” (2015, s. 21), ”verknät” och ”handlingsnät” (2015, s. 158). Av 

dessa föreslagna namn framgår att det centrala för ANT-studier är själva förbin-

delserna mellan nätverkets element och dynamiken mellan dem. Nätverket är ald-

rig stillastående. En konstant ström av rörelser, kontroverser, förhandlingar, inter-

aktioner, motsättningar, förvandlingar och händelser cirkulerar längs länkarna. 

ANT:s huvudfråga rör egentligen inte vilka som är nätverkets deltagare eller aktö-

rernas identiteter. Fokus är i stället riktat på aktörernas handlande, på samman-

sättningsprocesserna och kopplingsmekanismerna som förbinder dem med 

varandra och bildar ett nätverk, ett nätverk av relationer (Callon 2010, s. 157). 

Aktör-nätverkets sammansättningsprocesser 

ANT-teoretikerna har själva riktat särskild uppmärksamhet på, och spårat, vilka 

mekanismer som arbetar vid nätverkens sammansättning. En återkommande pro-

cess betecknas översättning. Latour menar att översättning är en process som 

”förmår två medlare att samexistera” (2015, s. 133) och uppnå en överenskom-

melse. Däremot har Callon i flera av sina studier haft nätverkens hopsättning un-

der lupp och närmare observerat översättningsprocessen (se Callon 1986; Callon 

1991; Callon 2010). Han har kunnat urskilja några olika skeden i översättnings-

processen, såsom problematisering, enrollering, obligatoriska passagepunkter, 

förenkling, förflyttning och slutligen uppkomsten av en makro-aktör. 
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I sin studie av projektet om domesticering av pilgrimsmusslor (Callon 2010) 

observerar han tre forskare som står i begrepp att rädda musselodlingar. I ”The 

Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle” (Callon 1986) 

är det ett elbolag som är i full gång med att bygga en ny bilmodell. I båda fallen 

träder en aktör fram som initierar en inledande rörelse – tre forskare respektive 

elbolaget. Dessa aktörer är, enligt Callons (1986) vokabulär, nätverkets upphovs-

män. De börjar att dra upp konturerna av en presumtiv verklighet så som de ser 

den. Elbolaget skissar en värld där bensindrivna bilar är överspelade, och tre fors-

kare en metod genom vilken musslorna kan odlas med hjälp av en särskild teknik. 

Denna process betecknar Callon som problematisering (1986; 2010). 

Förutom att upphovsmän beskriver ett problemområde kommer de även med 

förslag på hur detta skulle kunna lösas. De drar in externa aktörer samt gör sig 

oumbärliga för den framtida lösningen. Elbolaget mobiliserar biltillverkaren Re-

nault, ingenjörer, konsumenter och det icke-mänskliga i form av bland annat el-

batterier (Callon 1986). De tre forskarna mobiliserar på motsvarande vis fiskare, 

musslor, konsumenter och vetenskapsmän (Callon 2010). I sin, som Callon kallar 

”aktörs värld” (1986), arrangerar upphovsmän andra aktörer genom att beskriva 

och tilldela dem bestämda roller. Exempelvis beskrivs Renault som ett företag 

som har ett stort intresse av elbolagets uppfunna bilar och tilldelas en roll att till-

verka dem. Även det icke-mänskliga, som i enlighet med ANT:s synsätt är full-

fjädrade medlemmar i nätverket, får sina roller tilldelade av upphovsmän. Motor-

delar och musslor tillskrivs vissa egenskaper och det förväntas ett visst beteende 

av dem, en viss roll att spela. Genom en process som Callon (2010) benämner för 

enrollering definierar upphovsmän andras aktörers roller, tillskriver dem intressen 

och gör en ansats att skriva in dem i sin aktör-värld. De försöker att skapa ”ett 

system av allianser, eller associeringar, mellan företeelser. Därmed definieras de-

ras identitet och vad de ’vill’” (2010, s. 161). De skapar en egen värld av problem, 

en lösning, roller och aktörer.  

Trots att upphovsmännen försöker låsa aktörerna i sin värld har de sistnämnda 

likväl inte tappat sin rörelsefrihet, sin agens. De kan acceptera eller avvisa denna 

upphovsmännens värld. Förutom sin roll i upphovsmännens värld har aktörerna 

att acceptera den föreslagna lösningen och tillvägagångsättet som Callon kallar för 

den obligatoriska passagepunkten (2010). För att uppnå överenskommelse i de tre 

forskarnas projekt måste alla aktörer ansluta sig till antagandet att musslorna ank-

rar sig. I elbolagets värld måste aktörerna vara överens om att tillverkning av elbi-

len är lösningen på problemet som elbolaget målade upp. I det första fallet accep-

terades den obligatoriska passagepunkten och nätverkets tillblivelse gick vidare. 

Dock har företaget Renault i det andra exemplet gjort motstånd och avvisat elbi-

len. Det har inte genomgått passagepunkten och på det viset har överenskommel-

sen omöjliggjorts och därmed också det av elbolaget påtänkta nätverket. Översätt-

ningsprocessen, konkluderar Callon, är inte en friktionsfri process (1986, s. 26).  
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Det ter sig intressant för mig att Callon anser att de tre forskarnas aktör-

nätverk blir etablerat. Han skriver emellanåt att verkligheten visade att musslorna 

aldrig ankrade sig och den odlingen som forskarna ville skapa har visat sig vara 

omöjlig (2010). Detta skulle kunna tolkas som om enrolleringen misslyckades 

eftersom musslorna aldrig accepterade sin roll som ”de som ankrar sig”. Det är 

möjligt att Callon här ger ett exempel på ANT:s synsätt på aktör-nätverk som 

flyktiga och temporära. Det nätverket som sedan fallerade vid det faktiska od-

lingsförsöket är ett nytt, annat nätverk. Dess sammansmältningsprocess och till-

blivelse är en separat studie. Däremot blir nätverket just i den ögonblicksbilden, 

under de förutsättningar och med de aktörer som Callon undersöker, verkligen 

etablerat.  

Den sista överenskommelsen i översättningsprocessen rör huruvida nätverkets 

aktörer accepterar och låter sig representeras av nätverkets språkrör. I den slutliga 

förhandlingen representerar de tre forskarna den vetenskapliga världen; olika do-

kument och diagram ersätter musslor och elmotorer. Konsumenter, fiskare och 

företag från att vara heterogena, brokiga, komplexa nätverk i sig, förenklas till en 

enkelt sammansatt enhet med få egenskaper. Upphovsmän har summerat, förenk-

lat, dessa nätverk till en rad aktörer (Callon 1986). Dessa nätverk, som nu är 

sammanfattade till enkla enheter, deltar inte i nätverket fullt. Deras innebörd flytt-

tas till en annan form, till olika inskriptioner. Den nya formen gör det möjligt för 

språkrören att hantera, ”orkestrera” (1986, s. 27), nätverkets aktörer. För att över-

sättningen ska lyckas måste de verkliga aktörerna ersättas, förflyttas till rapporter, 

memoranda, dokument, enkätresultat, vetenskapliga artiklar, möten, konferenser, 

symposium, workshoppar, objekt, ekonomiska resurser et cetera (1986, 27).  

Översättning är således en central process i nätverkets tillblivelse under vilken 

nätverkets aktörer integreras i helheten. Aktörerna definierar varandras roller, inte 

sina egna, det vill säga de översätter, tolkar de andras intressen och intentioner; 

deras identiteter transformeras, de förenklas och förflyttas till andra representat-

ioner, till hållbara administrerbara medier. Slutligen om, och när, översättningen 

lyckas och ett nätverk etableras blir de införlivade och personifierade av ett språk-

rör. Detta språkrör är en som kan ”stabilize a particular state of power relations by 

associating the largest number of irreversivility linked elements” (Callon & La-

tour 1981, s. 283), en ”unified actor” (Latour 1990, s. 109) och en “makro-aktör”, 

ett begrepp som jag har introducerat i avsnittet ”Medlare, mellanhänder, upp-

hovsmän och makro-aktör”.  

Som resultat av sammankopplingsprocessen, eller översättningen med ANT:s 

vokabulär, bildas ett stabilt, beständigt nätverk där alla aktörer går upp i ett nät-

verk som agerar enhetligt, en så kallad makro-aktör. Detta är en aktör som i sig 

omfattar många kopplingar och som under lupp sönderfaller i ett nytt nätverk be-

stående av flera andra aktörer. Det är bland annat detta som ANT-teoretikerna 

avser med aktör-nätverk-metaforen – en aktör är lika med ett nätverk.  
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En makro-aktör, en lyckad översättning eller ett färdigt förhandlat nätverk, 

liknar ANT-teoretikerna vid en svart låda. Nätverket är sammansatt och bestän-

digt. Spåren av de gångna förhandlingarna är kalla och är svåra att skönja. Nät-

verket uppfattas och agerar som en enda sammanhållen enhet. Utan de pågående 

förhandlingarnas rörelser och dynamik är dess aktörer osynliga. Svarta lådans 

beteende är förutsägbart och rutinmässigt (Callon 1991, s. 152). Dess innehåll 

behöver inte omprövas (Callon & Latour, 1981, s. 285). Det är svårt att på nytt 

öppna upp en sådan svart låda och redogöra för dess historia och dess samman-

sättningsmekanismer. Det är enklare att följa innovationernas uppkomst vars spår 

är i vardande (Latour 1990).  

Trots att det kan anas en viss hierarki mellan aktörerna, framför allt mellan 

nätverkets upphovsman, språkrör och de övriga aktörerna, understryker ANT-

teoretikerna medlemmarnas jämställdhet. Aktörernas agens, de många olika val-

möjligheterna som de är fria att göra under översättningsprocessen, gör dess ut-

gång väldigt osäker och oförutsägbar. Det finns inga garantier att översättnings-

processen lyckas eller att den kommer att leda till en överenskommelse. Förenk-

lingen kan avvisas. Aktören själv kan definiera sina intressen eller behov an-

norlunda än så som de blev definierade av andra (som Renault i Callons (1986) 

exempel). Hela tiden är aktörerna beroende av varandras handlingar. Här fram-

skymtar ytterligare en betydelse av aktör-nätverk-metaforen, nämligen att de 

sammanlänkade aktörerna är förankrade i varandra. Nätverkets struktur bärs upp 

av varje länk och av varje aktör.  

Sammanfattning 

Samhället, anser Callon, Latour och Law i sina många olika texter, och var på sitt 

sätt, består av komplext sammansatta heterogena nätverk vars beståndsdelar är 

handlingskraftiga aktörer. Aktörerna är sammanlänkade med hjälp av speciella 

kopplingar, associationer, enligt ANT:s vokabulär. Genom sina handlingar skapar 

de rörelser, genomströmningar, längs nätverkets länkar. Teorins benämning ”ak-

tör-nätverk”, ett antal noder av sammanlänkade handlingar, anspelar på detta 

ANT:s syn på fenomenens struktur och sammansättning. 

Handlingarna utförs av medlare, mellanhänder, upphovsmän och makro-

aktörer som har olika transformativa krafter och roller i aktör-nätverket. Aktörer 

mobiliserar varandra, skapar, grundar och upplöser nätverken. Gång på gång bevi-

sar ANT-teoretikerna i sina texter att det-icke mänskliga är en fullfjädrad aktör 

med en viss typ av agens i aktör-nätverk. Idéer, kunskaper, visioner, relationer, 

förhandlingar och överenskommelser ristas in i det icke-mänskliga.  

I detta synsätt på det icke-mänskliga och framför allt teknik finner jag likheter 

mellan ANT och teknikfilosofin. Båda för en diskussion om teknikens betydelse 

och roll i människans livsvärld. Gemensamt för ANT och teknikfilosofin är insik-
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ten om att teknik inte kan studeras som ett särskilt fält, utan är tätt sammanvävt 

med politik, ekonomi, kultur och samhälle. De delar också synen på teknikens 

medierande roll, där det tekniska lägger sig som ett slags filter mellan människan 

och världen och påverkar hennes upplevelse av den. Av Latours och Ihdes be-

skrivningar framgår ett helt spektrum av relationer mellan teknik och människa. 

Det tekniska bär och transporterar människornas idéer och föreställningar, den ger 

kropp till abstraktionerna. Det skapar och stakar ut ett specifikt händelseförlopp. 

Med hjälp av sina tre tankemodeller tränger Ihde in i relationer mellan teknik och 

människa.  

Aktör-nätverk bildas under en förhandling där aktörerna definierar, tolkar och 

tillskriver varandra roller. Detta kallas inom ANT för översättning. Så som över-

sättningsprocessen beskrivs av framför allt Callon inbegriper den flera etapper. 

Under dessa etapper skapas ett problemområde, en lösning, presumtiva aktörer 

och deras roller. En konstant rörelse av handlingar strömmar längs nätverkets län-

kar, vilket aktör-nätverk-metaforen också ger uttryck för (Latour 2015, s. 83). 

Ytterligare en betydelse av aktör-nätverk-metaforen är att en aktör alltid kan 

förstoras till ett nätverk. Som resultat av en lyckad översättningsprocess börjar 

sammanlänkade aktörer agera som ett, men bakom den till synes enkla länken kan 

en aktör, ett komplext fenomen, ett nätverk synliggöras.  
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Metod och material 

ANT innefattar en metodologisk ansats och kan betraktas både som teori och me-

tod, hävdar ANT:s teoretiker (Latour 2015; Law 1991) och ANT:s användare 

(Elovaara 2004; Svallingson 2014). I sin introduktion till ANT ger Latour (2015) 

en rad instruktioner till hur forskaren ska närma sig materialet för att kunna stu-

dera det utifrån ANT:s teoretiska perspektiv. 

I detta avsnitt diskuterar jag mina metodval, redogör för materialinsamling 

och den analytiska ansatsen.  

ANT som metod 

ANT:s metod skulle kunna sammanfattas med Latours devis om att följa aktörer-

na (2015), vilket kan vara svårt att åstadkomma då aktörerna är många och befin-

ner sig i konstant rörelse. Denna svårighet erkänner Latour själv då han skriver att 

”Även när vi befinner oss mitt uppe i allting, med ögon och öron på helspänn, 

missar vi det mesta av det som har hänt.” (2015, s. 149) Law påpekar också att 

devisen är något olyckligt formulerad och ska förstås bildligt (1991, s. 11). Upp-

maningen tedde sig också orealistisk i min konkreta situation eftersom jag som 

praktikant på KIB eller biblioteksvärd på SHB inte är fri att välja mina aktiviteter. 

Dessutom omges bibliotekssystems aktör-nätverk av många aktörer och aktiviteter 

som är omöjliga för mig att följa konstant. Samtidigt ansåg jag dock att dessa po-

sitioner, som praktikant och biblioteksvärd, ändå kan ge en rik empiri då en ANT-

inspirerad studie kräver att forskaren tillbringar tillräckligt lång tid med sitt 

material.  

Att följa aktörerna betydde därför för mig att ha ett visst förhållningssätt till 

mitt material snarare än en handlingsinstruktion. Detta förhållningssätt känne-

tecknades av osäkerhet, ett annat av Latours ledord. I sin introduktion till aktör-

nätverksteorin, skriver Latour (2015) att materialet är en källa till osäkerheter. 

Vilka är aktörerna? Vad är deras handlingar? Hur är de sammankopplade? Frå-

gorna ska hållas öppna och svaren ska inhämtas från materialet. I praktiken inne-

bar det för mig att jag spårade aktörerna, aktör-nätverkets sammansättning och 

associationerna utifrån det som uppdagades allt eftersom under mina egna obser-

vationer. Så bestämdes aktörerna och bibliotekssystemets aktör-nätverkens grän-
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ser. Aktörer ledde mig till varandra utan att jag bestämde över deras sammansätt-

ning på förhand. 

Insamling av empiriskt material – deltagande observation 

Deltagande observationer skriver Fangen (2005), en expert på området, fokuserar 

”mer på vad människor gör än på hur de uppfattar världen” (s. 19). Genom delta-

gande observationer studeras ”praxis i de sammanhang där den förekommer natur-

ligt” (Fangen 2005, s. 7). Detta sätt att studera sitt objekt, att följa och beskriva 

händelser och företeelser så som de förekommer i sina vanliga sammanhang 

stämmer väl överens med ANT:s perspektiv och syftet med min uppsats. 

Deltagandegraden kan variera under observationer. Forskaren kan växla mel-

lan att bli mer eller mindre deltagande eller observerande, påpekar Fangen (2005). 

Dessa olika grader av deltagande beskriver hon med olika roller - spion, medhjäl-

pare, vän och handledare (s. 154). Huvudsaken är att delta så pass mycket att god 

förståelse uppnås (Fangen 2005, s. 145). Det är också giltigt att använda sina egna 

intryck och känslor som en del av datamaterialet (Fangen 2005, s. 32). Vidare 

anser Fangen att deltagande observationer med fördel kan kombineras med andra 

metoder, såsom dokumentanalys och intervjuer (2005, s. 187).  

Min datainsamling vägleddes således av ANT:s metodologiska ramverk och 

Fangens (2005) mer konkreta fältarbetetsinstruktioner. Inför min praktik på KIB 

har jag uttryckt intresse för att följa deras arbete med Alma. Under fem veckor har 

jag följt och iakttagit olika aktiviteter, såsom arbetet med IT-systemet vid inform-

ationsdisken, avdelningsmöten och utbildningstillfällen. Jag har även själv fått 

tillgång till IT-systemet och kunnat få egna erfarenheter av det. Att inte kunna 

vara överallt och känna att jag ständigt missar eller inte har tillgång till viktiga 

händelser har jag upplevt som en begränsning för mitt fältarbete. Detta är en be-

gränsning som visade sig vara vanlig och accepterad av både ANT och Fangen 

(2005).  

Mitt deltagande skiftade i grad, precis som Fangen (2005, s. 139–158) beskri-

ver. Den vanligaste rollen som jag ansett vara passande med tanke på min prakti-

kantposition var dock som medhjälpare, då jag aktivt deltog i aktiviteterna. Även 

passiva observationer, exempelvis under avdelningsmötena, har dock varit en van-

lig position för mig. I enlighet med Fangens (2005, s. 91–98) anvisningar har jag 

dagligen avsatt tid för fältanteckningar. I förhållandet till SHB:s IT-system har jag 

varit en ”fullt deltagande observatör” (Fangen 2005, s. 143), då jag själv har arbe-

tat tillsammans med bibliotekarierna i Sierra. Denna position gav mig mer insi-

derperspektiv, men också större frihet och en annan typ av insyn. Min bakgrund 

inom IT gjorde mig till en kompetent samtalspartner vad gäller de tekniska dis-

kussionerna. Hanteringen av e-resurser visade sig samtidigt vara komplicerad och 



 22 

krävde mycket speciella kunskaper, vilket innebar att jag hade betydligt svårare 

att sätta mig in i detta ämne. 

Att kombinera deltagande observationer med andra metoder, såsom Fangen 

(2005, s. 187–203) föreslår, verkade vara relevant för mig av flera anledningar. 

För det första höjer en kombination av olika metoder, så kallad triangulering, da-

tas validitet. För det andra verkade det för att åstadkomma en ANT-inspirerad 

beskrivning av ett heterogent, komplext aktör-nätverk nödvändigt att insamla ett 

fylligt material. Därför har jag inte begränsat mig till endast observationer utan 

inkluderat allt material som var tillgängligt. Fria samtal med bibliotekarierna un-

der arbetet och praktiken var en viktig källa för information om fakta och historier 

kring IT-systemen samt deras funderingar kring dessa.  

Jag har också genomfört två intervjuer på var sitt bibliotek och fått informat-

ion via brevväxling. Intervjuerna har jag hållit fritt för att de på så vis skulle likna 

de fria samtalen jag har haft med andra bibliotekarierna. I stället för på förhand 

bestämda frågor hade jag några teman för samtalen. Dessa rörde sig om fakta om 

systemet, hur de arbetar i det samt deras uppfattning om hur systemet är anpassat 

till bibliotekens behov. Det är väldigt många som är involverade i arbetet med IT-

systemen, särskilt på KIB. Därför har jag valt att prata med en person från respek-

tive bibliotek som har varit ansvariga för IT-systemen vid införandet. På KIB har 

jag därutöver samtalat med den nuvarande systemansvariga samt brevväxlat med 

två bibliotekarier som arbetar med hantering av e-resurserna. Även på SHB har 

jag intervjuat bibliotekarien som arbetar med e-resurser.  

Dokumentation och texter är också aktörer i ANT:s aktör-nätverk. De är dess-

utom en stor informationskälla. Jag har haft tillgång till intern dokumentation för 

IT-systemen både från KIB och från SHB samt KIB:s publicerade rapporter. Vi-

dare har jag valt att inkludera några andra rapporter, bland annat redogörelsen för 

ett systembyte från Borås högskolebibliotek, för att få in flera perspektiv på mitt 

ämne. Systemdokumentation tillgänglig från Ex Libris och III:s webbplatser har 

gett mig teknisk information om IT-systemens funktionalitet och egenskaper. 

I min materialinsamling och bearbetning har ANT:s ramverk varit vägle-

dande. Jag utgick ifrån antagandet om att bibliotekssystem är komplexa fenomen 

och att ANT har lämpliga teoretiska verktyg för att studera sådana. Vidare har jag 

inspirerats av flera studier av interaktionerna mellan det tekniska och det sociala 

som också baserades på ANT (till exempel Lanzara & Morner 2005; Porsander 

2005; Elovaara 2004). Jag har valt ANT:s begrepp relevanta för mina frågeställ-

ningar, begrepp som beskriver aktörerna och deras möjliga roller, deras associat-

ioner och aktör-nätverks sammansättningsprocesser. På samma sätt har jag valt 

relevanta begrepp från teknikfilosofin, sådana som berör den tekniska aktörens 

roll. Det insamlade materialet har jag sedan kategoriserat enligt begreppen och 

skapat en struktur för min analys.  
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En ANT-studie ska, enligt Latour, resultera i en ”ANT-berättelse” (2015, s. 

52) eller en ”ANT-redogörelse” (2015, s. 152). Song Ee Ahn (2015), som själv 

använder en ANT-ansats i sin forskning, skriver att berättelsen handlar om ”vilka 

aktorer som är i förbindelse med varandra i det studerade nätverket, vad de fak-

tiskt gör och vad som uppstår som en effekt av dessa förbindelser” (s. 123). Min 

tolkning av materialet med hjälp av ANT:s och teknikfilosofins begrepp var just 

inriktad på att skapa en sådan ANT-berättelse. Genom att operationalisera be-

greppen och att applicera dem på mitt material visar jag vilka aktörer som sam-

spelar och skapar bibliotekssystemets aktör-nätverk samt deras associationer och 

hur det tekniska medverkar i det. 

Forskningsetik 

I mitt ansökningsbrev inför min praktik på KIB har jag informerat om att jag har 

för avsikt att studera KIB:s centrala IT-system. En presentation om mig och mitt 

uppsatsämne har varit publicerat på KIB:s intranät. Jag har också informerat per-

sonerna som varit mina handledare om att jag är särskilt intresserad av Alma. På 

SHB har jag aldrig deltagit i något internt möte eller annat sammanhang som 

skulle kunna klassas som internt. Deltagande observationer som jag har genomfört 

där gällde framför allt min egen användning av IT-systemet. Jag har också valt 

bort att använda vissa observationer då jag gjorde de spontant utan att informera 

om min forskarroll. I dessa fall har i stället valt att återskapa situationen eller på 

något annat sätt återkomma men då föregå med information om mitt syfte. De 

gånger jag har fört samtal med bibliotekarierna rörande Sierra har jag informerat 

om att detta var inför min uppsats. Vad gäller den interna dokumentationen som 

jag har fått från KIB och SHB, har jag frågat om lov att använda den i min upp-

sats. Inför intervjuerna både på SHB och KIB har jag återigen presenterat mitt 

uppsatsämne och det var tydligt att dessa har genomförts för materialinsamlingen. 

Trots att intervjuernas syfte var faktainsamlingen och de berörde inte känslig in-

formation eller informantens upplevelser har jag valt att anonymisera mina infor-

manter eftersom deras identiteter inte spelade roll i sammanhanget.   



 24 

Tidigare forskning 

Tre forskningsinriktningar har jag bedömt som relevanta för mitt uppsatsämne. 

Empiriska studier av flera biblioteks IT-system har gett mig inblick i olika pro-

dukter. De har initierat mig in i diskussionerna kring biblioteksrelaterade IT-

system. De analytiska ansatserna tolkar och diskuterar IT-systemens roll och be-

tydelse för biblioteksverksamhet, vilket även är mitt syfte.  

Vidare har jag studerat ANT-inspirerad forskning kring IT. Ett av de genom-

gående temana i denna forskning är informationsteknikens heterogenitet då den är 

tätt sammankopplad med det sociala, organisatoriska, politiska och ekonomiska, 

och därför bör studeras i samhörighet med dem. Studier om informationsteknikens 

olika roller och agens är ett annat förekommande tema i ANT-inspirerad forsk-

ning. Jag lyfter också i min genomgång fram studier av IT:s sammansättning och 

dynamik, som syftar till att synliggöra aktörerna, deras relationer och processerna 

som pågår inom aktör-nätverk.  

ANT har även använts inom BoI-forskning för att bland annat diskutera in-

formation och informationsförmedling; den artificiella uppdelningen mellan det 

tekniska och det sociala som präglar BoI som forskningsfält; och aktörernas roller 

och agens inom publiceringsnätverk. 

Informationsteknik och bibliotek 

Här presenterar jag ett urval av diskussioner kring konkreta bibliotekssystem. Av 

dessa framgår bibliotekariernas attityder till det egna bibliotekets IT-system, vad 

de prioriterar i dessa, hur systemens funktioner stämmer överens med biblioteks-

praktiker och vilken praxis som har utformats kring dem. 

Empiriska beskrivningar av bibliotekssystem 

Ett ofta förekommande ämne inom litteraturen gällande bibliotekssystem är gene-

rella genomgångar av deras funktionalitet samt jämförelser och utvärderingar av 

konkreta produkter. Sådana rapporter syftar till att skapa erfarenhetsutbyte och 

underlätta urvalsprocessen för andra bibliotek som står inför inköp av ett nytt IT-

system. Genom denna typ av litteratur har jag bekantat mig med olika produkter 

och deras funktionalitet. Men framför allt har jag utifrån vad som betonas, efter-
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frågas och uppskattas i biblioteks IT-system kunnat utläsa hur biblioteken förhål-

ler sig till sitt främsta verktyg, vilka uppgifter av sin verksamhet biblioteken har 

lagt över på IT, vad och hur de förväntar sig att IT ska utföra dem samt hur och 

var IT arbetar på bibliotek, vilket är viktigt utifrån syftet med min uppsats. 

Genomgående beskriver artiklarna uppkomsten av IT-system som automatise-

rar biblioteksuppgifter som en förbättring (Dhanavandan & Tamizhchelvan 2012; 

King 2000; Madhusudhan & Singh 2016; Gallup Fayen 2010). Själva systemens 

utveckling ses också i positiv anda, då de i dag kan utföra fler arbetsuppgifter. De 

tidigare biblioteks IT-systemen, kallade för Library Integrated Services (ILS), 

ombesörjde cirkulation, det vill säga utlån av resurserna. De nyare IT-systemens 

funktionalitet har utökats till att omfatta alla administrativa uppgifter (Gallup 

Fayen 2010). Framför allt hanteringen av elektroniska resurserna ställer nya krav 

på biblioteks IT-system. För att markera generationsskifte i biblioteks IT-system 

brukar leverantörerna kalla de nyare modellerna för Library Management System 

(LMS). Det som skiljer LMS från de äldre ILS är att de integrerar och ersätter ett 

flertal andra system och funktioner som biblioteken var tvungna att förvärva vid 

sidan av för hantering av e-resurser (Breeding 2015; Gallup Fayen 2010; Wilson, 

Singley & Natches 2017). Från en brokig skara av disparata system kan biblio-

teksadministration konsolideras i ett enda system (Wilson 2017). Just för att be-

tona att de täcker alla aspekter av biblioteksverksamhet föreslår Breeding (2015), 

expert på området, att kalla dem för Library Services Platforms.  

Många artiklar inkluderar detaljerade genomgångar av olika LMS:s moduler 

och deras funktioner. De flesta LMS verkar likna varandra till sin funktionalitet. 

De inkluderar moduler för katalogisering, cirkulation, förvärv, hantering av 

tryckta och e-resurser samt inköp och hantering av e-prenumerationer. De tillhan-

dahåller rapporteringsverktyg, URL-resolvers, anpassningsbara arbetsflöden och 

kan importera bibliografiska poster från leverantörens centrala katalog (Breeding 

2015; Wilson 2017). Breeding (2015) och Wilson (2017) berör LMS:s tekniska 

egenskaper. LMS är numera en molnbaserad tjänst med ett webbgränssnitt i stället 

för en lokal klient. Den molnbaserade tjänsten kan med fördel delas av flera 

bibliotek, skriver både författarna. Att LMS inte förvaltas lokalt uppfattas positivt 

eftersom det frigör bibliotekariens och den tekniska personalens tid. Det centrala 

underhållet blir också enklare och säkrare tekniskt sett. Wilson (2017) noterar 

dock att detta innebär att biblioteken förlorar en del av kontrollen över sitt LMS 

(s. 111).  

LMS:s funktionalitet och tekniska egenskaper ägnas stor uppmärksamhet. Sy-

stemet är centralt för bibliotekens verksamhet. Det är också en stor ekonomisk 

investering (Pruett & Choi 2013; Borgman 1997; Olson 2010). Övergången till ett 

nytt LMS är komplex och innebär en stor, oftast manuell arbetsinsats på grund av 

att olika format, arbetsflöden och data måste granskas, konverteras och verifieras, 
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vilket flera beskrivningar av införanden av nya LMS vittnar om (Romaine & 

Wang 2017; Johnson & Ireland 2017; King 2000; Bracke 2012). 

Av jämförelser och beskrivningar av LMS framgår att de erbjuder en stan-

darduppsättning av moduler/funktioner. Det är dessa uppgifter som biblioteken 

förväntar sig att ett LMS ska hantera och stödja. När jag läser alla dessa LMS-

beskrivningar undrar jag över sådan uniformitet. Är bibliotekspraktiker så likar-

tade även internationellt eller blir praktikerna så uniforma på grund av att de an-

passas till LMS:s likformiga funktionalitet? Hur kommer det sig att det är så lite 

variation på vilka tjänster och rutiner som finns inom biblioteksverksamheten?  

Pruett och Choi (2013) anser att biblioteken påverkar varandras praktiker via 

LMS. De menar att biblioteken ställer vissa krav på LMS som resulterar i föränd-

rad funktionalitet, som i sin tur påverkar lokala praktiker när LMS sprids bland 

olika bibliotek (s. 437). Detta förstärks eventuellt med, som Matthews (2017) no-

terar, att det råder ett begränsat urval av LMS-produkter från få leverantörer. Flex-

ibilitet och anpassningsbarhet till lokala praktiker värdesätts i liten utsträckning, 

om detta ens nämns. Inte heller efterfrågas nya funktioner som skulle stödja inno-

vativa arbetssätt. I sina specifikationskrav inför inköp av LMS utgår biblioteken 

oftast från de redan befintliga specifikationskraven eller från leverantörens 

systembeskrivning, det vill säga de beskriver ett redan befintligt system (Olson 

2010, s. 169–170). 

Ett flertal artiklar väcker tankar kring relationen och samarbetet mellan biblio-

tekarier och IT. Pruett och Choi (2013) antyder en viss närhet mellan dessa två 

yrkeskategorier. De skriver att de tidigare LMS har utvecklats tillsammans av 

bibliotekarier och utvecklare vilket märks i öppen källkod-LMS eftersom dessa 

system är mer öppna för ändringar och vidare utveckling. Sådana system vänder 

sig till ”bibliotekarie/utvecklare” medan proprietära LMS vänder sig till ”bibliote-

karie/icke-utvecklare” (Pruett & Choi 2013, s. 451). Med andra ord bygger vissa 

system på ett nära samarbete mellan bibliotekarie och IT samtidigt som andra inte 

kräver någon inblandning från bibliotekariernas sida.  

Pruett och Choi (2013, s. 443) noterar att rapporteringsverktyg i olika LMS 

ställer vissa krav på bibliotekariernas IT-kompetens i form av att kunna skriva 

databasfrågor. Rapporter om införanden av LMS berättar om bibliotekariernas 

höga grad av involvering i tekniska områden och närheten till IT. Det täta samar-

betet med IT och hantering av vissa IT-relaterade uppgifter har i några fall resulte-

rat i att bibliotekarier flyttats till IT-avdelning (Olson 2010, s. 161).  

Genomgående beskrivs LMS pragmatiskt utifrån deras praktiska användbar-

het och funktionalitet. De betraktas som interna system vars primära syfte är att 

avlasta och stödja bibliotekarierna i det dagliga arbetet. Dock ifrågasätter några 

artiklar deras neutralitet. Den centrala hanteringen av LMS som begränsande för 

bibliotekens kontroll och inflytande över eget LMS studeras av Wilson (2012). 

King (2000) visar att biblioteket med stort vemod var tvunget att byta det brittiska 
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MARC-formatet UKMARK till det amerikanska (s. 394) på grund av övergången 

till ett nytt LMS. Matthews (2017) varnar för att när bibliotek har bestämt sig för 

ett LMS blir det svårt att senare byta till ett LMS från en annan leverantör. Detta 

förmodligen eftersom ett visst arbets- och tankesätt finns inbyggda i LMS. Ett 

sådant systembyte skulle innebära att biblioteken måste se över sin verksamhet 

och arbetsflöden för att översätta dessa till ett nytt system.  

En annan observation som skulle kunna göras utifrån texterna är att systemens 

tekniska egenskaper, det tekniska, presenteras avskilt från bibliotekens uppdrag, 

organisatoriska och sociala sammanhang såsom användarnas behov hos det kon-

kreta biblioteket. Det tekniska framstår som en separat domän av tekniska angelä-

genheter utan eller med vag koppling till bibliotekens institutionella sammanhang. 

Alla redogörelser för systembyten saknar exempelvis utvärdering. Hur har 

systembyten påverkat biblioteken som institution? Har biblioteken uppnått större 

syften med systembyten förutom att framgångsrikt byta en teknisk lösning mot en 

annan? Hur har systembyten påverkat bibliotekstjänster gentemot användarna? En 

sådan utvärdering skulle koppla LMS, det tekniska, till bibliotekens praktiker och 

sätta systemen i det sociala sammanhanget som systemet är avsett att medverka i. 

Sådana perspektiv på LMS som skulle kunna användas för att analysera och pro-

blematisera deras icke-funktionella betydelse erbjuds inte i artiklarna.  

Analytiska ansatser  

I motsats till de ovannämnda texterna fokuserar Borgman, Olson och Olsson på 

LMS:s betydelse för bibliotekens praktiker bortom effektivisering och det prak-

tiska arbetet. I deras texter framstår LMS som långt ifrån neutrala verktyg i biblio-

tekens tjänst. 

Borgman (1997) menar att LMS återspeglar ett visst tankesätt kring biblio-

teksverksamhet. De största LMS är utvecklade och testade i USA och Storbritan-

nien där det sedan länge funnits inarbetade bibliotekstraditioner av samarbete 

kring gemensam centraliserad katalogisering, vilket har lett till spridning av vissa 

standarder. Automatisering har påverkat bibliotekspraktiker på flera sätt, inte bara 

positivt. Förutom effektivisering av biblioteksverksamhet har den inneburit färre 

kvalificerade arbeten. Alla dessa politiska, ekonomiska och institutionella tradit-

ioner ligger till grund för, och materialiseras genom, bibliotekens IT-verktyg, 

nämligen LMS (s. 216). Borgman frågar hur dessa system skapade på basis av 

amerikanska och engelska bibliotekstraditioner passar in på bibliotek med helt 

annan historia. I hennes exempel är det östeuropeiska bibliotek som är annorlunda 

“in terms of installed base of computing and telecommunications, history of re-

source sharing, and traditions of education, politics, economics, and culture” (s. 

243).  

Av Borgmans analys framgår att LMS inte enbart är tekniska angelägenheter, 

utan skär genom politik, ekonomi, institutionella traditioner och praktiker. Då 
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LMS bär med sig en del bibliotekstraditioner, som Borgman påvisar, blir det svårt 

att betrakta dem som universella och neutrala. Att öka medvetande kring och syn-

liggöra LMS skulle kunna vara en viktig diskussion inom BoI-forskning. 

Den andra större forskningsansatsen för att skapa en fördjupad diskussion 

kring bibliotekens LMS gör Nasrine Olson i sin avhandling Taken for granted 

(Olson 2010). Hon fokuserar på beslutsprocesser som föregår inköp av ett nytt 

LMS. Ett LMS är ett komplext system som är centralt för biblioteksverksamhet. 

Därför ställer arbetet med urval och beslut gällande ett sådant system biblioteken 

inför en stor utmaning. Olsons syfte är att genom att skapa en större förståelse 

kring de olika aspekterna av urvals- och beslutsprocesserna förbättra teori och 

praktiker kring anskaffande av LMS (Olson 2010, s. 4).  

Den traditionella modellen som Olson utläser från litteraturen presenterar be-

slutsprocessen som rationell, objektiv och systematisk. Ett systematiskt urval, 

utvärdering och testning säkerställer att det valda systemet är det optimala. Dock 

hävdar Olson att processen i verkligheten är mer komplex och är full av kontro-

verser. I hennes fyra empiriska fall påverkas beslutsprocesserna av många fak-

torer, såsom tekniska, mänskliga, ekonomiska, organisatoriska och institutionella. 

I ett fall byttes IT-systemet till exempel inte ut på grund av sina tekniska tillkorta-

kommanden eller bibliotekets interna behov utan till följd av att det hade fått ett 

dåligt rykte bland personalen. Anställdas personligheter, arbetsmiljöproblem samt 

sociala, lokala, externa och organisatoriska faktorer påverkade uppfattningen av 

det gamla systemet och utgjorde kontexten för beslutsprocessen gällande ett nytt 

system (Olson 2010, s. 149). Olsons empiriska undersökning illustrerar att be-

slutsprocessen kan baseras på andra grunder än en systematisk genomgång av 

tillgängliga system (2010, s. 201). Utifrån sina empiriska exempel och flera teo-

rier, bland annat Brunssons om beslutsprocesser inom organisationer, föreslår 

Olson andra än rationella förklaringar till upphandling av ett eller annat LMS. 

I Olsons (2010) avhandling skildras biblioteksverksamhetens förhållanden till 

IT; de många aktörerna som deltar i ett nätverk som ett LMS är; systemets bety-

delse och olika roller, inte minst de icke-tekniska; samt hur olika agendor och mål 

skrivs in i bibliotekets tekniska lösning. De tekniska, organisatoriska, ekonomiska 

och institutionella faktorerna samspelar och sammanvävs vilket innebär att gräns-

dragningen mellan det tekniska och det sociala inte är klar och given. Hennes fyl-

liga beskrivningar av empiri är slående illustrationer för ANT:s tankesätt, även om 

hon själv använder andra teorier. Just ANT med sin förmåga att synliggöra dyna-

miken i olika processer, att hitta aktörer och deras relationer samt reflektera över 

det tekniskas roll skulle kunna vara en alternativ ansats till den empirin Olson 

lägger fram. 

En annan ansats till att analysera IT:s betydelse för bibliotekens utveckling 

gör Lena Olsson (1995) i sin avhandling Det datoriserade biblioteket. I centrum 

står skapande och tillblivelse av det första svenska IT-systemet för bibliotek, det 
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nationella informationssystemet, LIBRIS. Förutom att Olsson redogör för histo-

riska händelser, förhandlingar, diskussioner och turer kring LIBRIS gör hon även 

en del viktiga iakttagelser gällande vilka roller, förhoppningar och uppgifter som 

tillskrevs detta IT-system. En del av dessa tankar kring teknikens förmågor för 

biblioteksverksamhet från det tidiga 70-talet går att spåra till i dag. Olsson skriver 

att LIBRIS-projektet hade till syfte att modernisera, effektivisera, rationalisera 

och internationalisera biblioteksverksamhet. Under projektets gång har hela bibli-

oteksverksamheten och organisationen förändrats, till exempel har en striktare 

uppdelning mellan folkbibliotek, högskole- och specialbibliotek uppstått. Olsson 

visar hur ett tekniskt projekt sätter igång organisationsreformer med en ny arbets-

fördelning gällande katalogisering och samverkan; yrkeskonflikter mellan doku-

mentalister och bibliotekarier; ställer krav på nya IT-relaterade kompetenser; 

åstadkommer byråkratisering och standardisering av biblioteksverksamhet. Med 

LIBRIS som exempel demonstrerar Olsson hur teknikutvecklingen skär djupt in i 

biblioteksverksamheten och biblioteksinstitutionen och har långtgående påverkan 

på själva den professionella idén och visionen om bibliotek.  

IT-system utifrån ANT-perspektiv 

Ett ANT-perspektiv på IT-system och teknik har anlagts i flera olika studier. De-

ras teman rör sig kring gränsen mellan det tekniska och det sociala, IT-systemens 

tillblivelse och teknikens påverkan på mänskliga praktiker. Studiernas syften är att 

via ANT-berättelser beskriva aktörerna, förhandlingar dem emellan och teknikens 

roll inom organisationerna. 

IT:s heterogenitet 

ANT:s aktör-nätverk är heterogena. Aktörer från olika domäner och sfärer korsar 

gränser och länkas ihop. De skapar en gemensam handling. I ANT-studierna 

sammankopplas det vetenskapliga, det politiska och det tekniska och fungerar 

som ett sammanhållet fenomen. Det länkar det tekniska och det sociala och tar 

bort dikotomin mellan dessa. 

I enlighet med detta ANT:s synsätt hävdar Bloomfield och Vurdubakis (1994) 

i sin studie att gränsen mellan det tekniska och det sociala inte är given eller sta-

bil. Med hjälp av två exempel på införande av IT-system visar de att denna gräns 

konstrueras från gång till gång och är resultatet av en lokal förhandling. Vad som 

kategoriseras som ”det tekniska” baseras på lokala praktiker, tolkningar och för-

väntningar, det vill säga egenskaper som det tekniska tillskrivs. Det existerar inte 

autonomt, utan artefakterna skapas “with a view as to their eventual insertion into 

such cultural narratives” (Bloomfield & Vurdubakis 1994, s. 12). I den första em-

piriska undersökningen uppstår ett problem under IT-systemets införande. Förfat-
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tarna ställer frågan om huruvida problemet beror på IT-systemets tillkortakom-

mande eller användarnas okunnighet, med andra ord om problemet ligger i den 

tekniska eller i den sociala sfären. Utgången beror på förhandlingar mellan IT-

experter och organisationens representanter. De egenskaper som kopplas till det 

tekniska skapar en viss hierarki mellan det tekniska och det sociala. Medan det 

sociala står för kontinuitet står det tekniska för innovation, effektivitet och ut-

veckling (Bloomfield & Vurdubakis 1994, s. 12). I Bloomfield och Vurdubakis 

fall får IT-experterna den auktoritativa rösten eftersom de representerade det tek-

niska. Problemet förklaras därmed med att det beror på det organisatoriska, det 

sociala. Författarnas poäng är att gränsdragningen mellan vad som ansågs vara det 

tekniska och vad som ansågs vara det sociala skulle vara annorlunda om de olika 

grupperna i projektet skulle ha argumenterat annorlunda sinsemellan.  

Även Elovaara (2004) utforskar gränserna hos det tekniska, hos IT, genom att 

fokusera på relationen mellan de som skapar IT-system och dess användare. Hon 

anser att IT inte är en ”ren” domän, utan i stället är sammanvävt med det sociala. 

IT-system skapas under inflytande av sociala praktiker. I hennes empiriska exem-

pel pekar hon på IT:s hybrida karaktär. I projektet om en ny webbplats för ett 

bibliotek hittar Elovaara kopplingarna mellan helt heterogena aktörer – biblioteka-

rie, skolledning, IT- och webbexperter och ekonomiansvariga – som hölls sam-

man av IT (2004, s. 124). Detta nätverk kan definieras som tekniskt, ekonomiskt 

eller pedagogiskt beroende på betraktarens synvinkel. För IT-experten hör nätver-

ket till det tekniska, medan det för skolledningen hänförs till det ekonomiska. 

Gränserna mellan de olika domänerna är diffusa och instabila. De påverkar och 

utformar varandra. Elovaaras syn på IT är att det utformas av dess användare ge-

nom deras dagliga praktiker. Hon hävdar att de användarna numera tar större plats 

som utvecklare och formgivare av IT-system (2004, s. 13). IT-system används 

lokalt av konkreta människor på konkreta platser, de integreras och anpassas till 

arbetsplatsernas rutiner och ändamål. Hon föreslår att prata om informationstekni-

ker i plural istället för singular. IT görs ”in use and by users” (Elovaara, 2004, s. 

25), det är situerat och ser olika ut beroende på kontexten som IT-system verkar i. 

IT-systemets roller 

IT-system, liksom som det andra icke-mänskliga, är medlemmar i samma kollek-

tiv som människor. De kan också agera och ha agens. Därför ska människor och 

det icke-mänskliga studeras tillsammans enligt ANT. I ANT-inspirerade studier 

betraktas IT som en aktör sammanlänkad med andra aktörer. I studier av olika IT-

systems roll är ANT:s synsätt mycket användbart eftersom det tillåter forskare att 

synliggöra systemens aktiva roll i de praktiker som det ingår i.  

För att betona sin avsikt att ”ge IT-systemet egen röst” (2005, s. 14) döper 

Porsander sin artikel till ”My name is Lifebuoy” och inleder med en berättelse 

som om den vore skriven av IT-systemet självt. Lifebuoy är namnet på databasen 
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som blev navet för projektet ”Stockholm’98” då den koordinerade projektet både 

internt och externt. Författarens syfte är att visa vikten av artefakterna för sam-

ordning av alla aktiviteter (Porsander 2005, s. 16). De tekniska möjligheterna in-

byggda i databasen gjorde den till ett självklart val och en viktig aktör. De andra 

projektdeltagarna, både människor och andra IT-system, fick anpassa sig efter 

Lifebuoy. Databasen var den enda överlevaren efter att projektet avvecklats. Tro-

gen ANT:s symmetriprincip berättar författaren Lifebuoys historia, där databasen 

analyseras och beskrivs med samma analytiska vokabulär som andra aktörer, oav-

sett om de är mänskliga eller icke-mänskliga.  

Ett annat genomgående tema för ANT-inspirerad IT-forskning härrör från te-

orins tolkning av det icke-mänskliga som inskriptioner för idéer, kunskaper och 

föreställningar. Precis som tidigare nämnd forskning noterar Lanzaras och Mor-

ners informationstekniks centrala roll i genomförandet av kollektiva uppgifter 

(2005 s. 69). En del av den mänskliga agensen delegeras till digitala verktyg som 

”become holders and dynamic vehicles of human agency” (Lanzara & Morner 

2005, s. 72–73). Lanzara och Morners (2005) studerar hur aktiviteterna samordnas 

i ett öppen källkodsprojekt. Då det inte finns en formell organisation kan ett så-

dant projekt te sig kaotiskt. Dock observerar författarna att det är väl samordnat 

och uppvisar drag av en formell organisation. Det är olika digitala verktyg som 

håller verksamheten på plats, hävdar de. Ett online-forum grupperar aktuella dis-

kussionsämnen i ämnestrådar. Dessa ämnestrådar riktar utvecklarnas uppmärk-

samhet och organiserar deras arbetsinsatser och interaktioner. De ger struktur till 

projektet. Lanzaras och Morner (2005) pekar på att källkoden med versionshante-

ring, gränssnitt och olika moduler koordinerar den tekniska produktionen; mej-

linglistorna som kommunikationsverktyg sätter reglerna för interaktioner mellan 

utvecklarna; och licenserna föreskriver lagar och avtalsregler som reglerar föränd-

ringar (s. 73).  

Holmström och Robey (2005) beskriver hur ekonomisystemet Powerplay för-

ändrade stadsförvaltningen. Det gamla ekonomisystemet kunde inte tillhandahålla 

användarvänliga ekonomirapporter, vilket ledde till dålig överblick över de eko-

nomiska resurserna. Den bristfälliga ekonomiska kontrollen accepterades eftersom 

ekonomiska besparingar inte var högt prioriterade i stadsförvaltningens arbete. 

Stadsförvaltningens arbetssätt och systemets tekniska brister kopplades så små-

ningom ihop till ett och samma problemområde. Lösningen blev ett nytt ekonomi-

system. De data och de analysmodeller som var tillgängliga via det nya ekonomi-

systemet förändrade förvaltningens beslutsprocess. Lönsamheten skulle nu priori-

teras i verksamheten. På det viset inskrevs ett nytt arbetssätt i ett nytt ekonomisy-

stem och blev möjligt tack vare det nya IT-systemet. ”Via inscription, discource 

about financial matters in the municipality became ’frozen’ in the Powerplay te-

chnology” (Holmström & Robey 2005, s. 184). 
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Elovaaras (2004) avhandling pekar på samma sak - politiska mål och agendor 

skrivs in i IT-lösningar. Informationsteknik och internet beskrevs i politiska do-

kument som viktiga för den demokratiska och samhälleliga utvecklingen, samt för 

ekonomisk tillväxt. IT är grunden till informationssamhället. IT skapar arbetstill-

fällen och är en förutsättning för decentralisering och den fortsatta demokratiska 

utvecklingen. Det moderna samhället behöver en väl skräddarsydd teknisk kostym 

(Elovaara 2004, s. 96–97). Elovaaras fråga är vad som händer sedan med dessa 

officiella påbud och visioner när de börjar omsättas i konkret verksamhet, när ”IT 

mystical formula is translated into concrete action and practise” (Elovaara 2004, s. 

99). Hon följer KomInDu, ett projekt med syfte att öka regionala myndigheters 

tillgänglighet och stimulera medborgarnas deltagande. Vid projektets start kret-

sade diskussionerna kring myndigheternas roll och medborgarnas engagemang 

och kring själva kommunikationen mellan dem. Gradvis mynnade diskussionerna 

ut i en konkret teknisk lösning – webbplattformen Open24. Open24 blev en icke-

mänsklig projektmedlem som hade en egen röst i diskussionerna gällande kom-

munikationen (Elovaara 2004, s. 189). IT-systemet satte gränser för vad som var 

möjligt, det formade kommunaktionsprocessen mellan myndigheter och medbor-

gare. Kommunikationen ristades in i ett IT-system. 

IT-system – ett aktör-nätverk 

Ett annat genomgående tema för en ANT-inspirerad diskussion kring IT handlar 

om tillblivelsen av aktör-nätverk med betoning på IT-systems framträdande agens. 

Frågorna rör hur ett antal heterogena aktörer integreras i ett hybrid IT-system; 

vilka länkar som skapas mellan aktörerna och hur de förhandlar sig fram till en 

överenskommelse. Flera studier fokuserar på förhandlingsprocessen som inom 

ANT benämns översättning. Processen ligger enligt teorin till grund för tillkoms-

ten av varje aktör-nätverk. 

I sin forskning fångar Porsander (2005) ett aktör-nätverk under konstruktion. 

Hon identifierar flera av ANT:s översättningsprocesselement - den obligatoriska 

passagepunkten, enrollering och framträdande av en talesman. Flera aktörer för-

handlar och integreras i ett aktör-nätverk under projektet ”Stockholm’98”. Den 

första aktören, det vill säga själva projektet, behövde ett IT-system för att hålla 

ordning på alla aktiviteter. Den andra aktören, IT-systemets leverantör, behövde 

ett referenssystem och den tredje aktören, användarna, behövde ett system för 

informationsspridning. Den offentliga upphandlingen identifierar Porsander 

(2005, s. 24) som en sådan obligatorisk passagepunkt. Alla aktörer behövde gå 

igenom upphandlingen för att kunna delta i det framtida nätverket. De behövde 

också acceptera de roller och identiteter som de blev tillskrivna i nätverket. Por-

sander (2005) redogör för förhandlingens många olika turer där aktörer trädde 

fram, förhandlade sina roller, slöt och upplöste pakter. Förhandlingarna resulte-

rade i att aktörernas roller och identiteter blev fastställda och kunde representeras 
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av en enda talesman, nämligen organisationen för projektet ”Stockholm’98”. För-

fattaren betonar att projektets organisation i själva verket var liten och temporär. 

Trots det har den kunnat genomföra ett storskaligt projekt som fortfarande är 

ihågkommet. Författaren kommer fram till att det blev möjligt just tack vare att 

projektet lyckades mobilisera och rekrytera många aktörer. Det är aktör-nätverket 

som ”actually performed the ’cultural capital’” (Porsander 2005, s. 17). 

Holmström och Robey (2005) redogör för införandet av ett ekonomisystem 

kallat Powerplay. Precis som Porsander (2005) utgår de från ANT:s översätt-

ningsprocess och dess begreppsapparat för att beskriva förhandlingarna kring IT-

systemet Powerplay. De pekar på översättningsprocessens olika faser såsom pro-

blematisering, där företagets nya ledning identifierar problemområdet – den brist-

fälliga informationshanteringen; intressering, där projektledningen plockar ut ak-

törerna och tillskriver dem rollerna i nätverket; enrollering som handlar om att 

övertyga aktörerna att acceptera sina roller; och slutligen mobiliseringsfasen, un-

der vilken alla motsättningarna kring IT-systemet är undanröjda. Aktörerna är 

bundna till att fullfölja projektledningens visioner och därmed är aktör-nätverket 

etablerat. Med stöd av dessa ANT:s begrepp visar författarna mekanismer för hur 

ett aktör-nätverk skapas och stabiliseras.  

I stället för att redogöra för hur aktör-nätverk stabiliseras fokuserar Elovaara 

(2004) på den pågående dynamiken längs aktör-nätverkets länkar. Översättnings-

processen tolkas i hennes text som rekrytering och etablering av kontakter mellan 

aktörerna, deras olika relationer och strategier samt förflyttningar. Hennes empi-

riska exempel tar alltid sin början i en vision. Målet med projektet BRUK var att 

öka tillgång till IT (Elovaara 2004, s. 114); målet med ett samarbetsprojekt mellan 

bibliotek och utbildningsinstitutet var att förbättra kommunikation mellan lärare, 

studenter och bibliotek (Elovaara 2004, s. 122); projektet KomInDu syftade till att 

främja e-demokrati och medborgarnas delaktighet (Elovaara 2004, s. 184). Sedan 

följer en fas där aktörerna etablerar kontakter och associeras med varandra. I mö-

ten, diskussioner, konferenser, demos, dokument och fria samtal justerar och för-

tydligar aktörerna sina och andras intressen. Under loppet av projektet BRUK 

länkades bibliotekarier, projektledare, IT-tekniker, studenter, lärare och allmän-

heten ihop med datorer, programvaror och aktiviteter. Utan att gå in på översätt-

ningsprocessens olika faser som de andra författarna återskapar Elovaara (2004) i 

sina berättelser aktör-nätverkets topografi, det vill säga länkarna mellan aktörerna 

och de rörelser och friktioner som kännetecknar aktörernas relationer. Elovaara 

(2004) tolkar översättningsprocessen snarare som förflyttning. De visioner, mål-

sättningar och syften som projekten tar sin början i omsätter aktörerna så små-

ningom i konkreta aktiviteter som gradvis tar form av IT-lösningar. Visionerna 

översätts, anpassas och flyttas från dokument till teknik. Med hjälp av ANT öpp-

nar Elovaara (2004) teknikens svarta låda och synliggör aktörerna och deras hand-

lingar, strategier och aktiviteter som skapar IT. 



 34 

Några exempel på ANT-studier inom BoI 

Aktör-nätverkets sammansättning  

Med utgångspunkt i ANT kartlägger Svallingson (2013) i ”Aktörer, nätverk & 

information” nätverket och aktörerna i informationsförmedlingsprocessen. Enligt 

författaren (Svallingson 2013) är nätverkets aktörer bibliotekarie, användare och 

information som samspelar, interagerar och inverkar på varandra. Här, i enlighet-

en med ANT, jämställer han mänskliga och icke-mänskliga aktörer. Under obser-

vationer av informationsförmedling på KIB kunde Svallingson (2013) notera att 

studenterna är mindre motiverade under undervisningstillfällen än när de själv-

mant söker bibliotekariens hjälp i sökverkstad. Han identifierar motivation som en 

viktig punkt eller beskrivet med ANT-begrepp en obligatorisk passagepunkt som 

måste passeras av alla aktörer för att informationsförmedlingsprocessen ska lyck-

as. Med hjälp av detta ANT-begrepp kunde Svallingson (2013) påvisa hur just i 

denna mötespunkt mellan en bibliotekarie och en användare det uppstår en viss 

intressekonflikt som orsakar ”tröghet” (s. 43) i informationsförmedlingsprocessen.  

Symmetri 

I sin magisteruppsats lägger Hammarström och Kalami (2007) fram en idé om en 

metateori för BoI-forskning. Det förefaller författarna att mängden av olika teore-

tiska ramverk och perspektiv som används inom BoI skapar onödiga dikotomier. 

Framför allt uppdelning i studier i det tekniska och i det sociala, så som detta en-

ligt författarna förekommer inom BoI-forskning, menar Hammarström och Ka-

lami är konstgjord och förlegad. De förespråkar ett holistiskt synsätt där det tek-

niska tillsammans med det sociala är jämbördiga aktörer i ett heterogent nätverk. 

ANT:s styrka påstår uppsatsskrivarna är just i att teorin avskriver polaritet mellan 

det tekniska och det sociala och erbjuder ett symmetriskt synsätt på de två katego-

rierna (Hammarström & Kalami 2007, s. 46). I uppsatsen ger de ett antal exempel 

på hur ANT har använts inom BoI. Dessvärre berör inte refererad forskning BoI:s 

kärna och anknytning till BoI är för det mesta symbolisk (i de flesta fall utgörs 

den av att forskaren har examen i BoI). Tyvärr koncentrerar författarna sig på att 

redogöra för dessa studiers frågeställningar och resultat utan att berätta hur ANT 

tillämpades. Detta skulle vara mer upplysande eftersom uppsatsen handlar om 

ANT:s relevans och användbarhet.  

Kopplingar och aktörernas roller  

Ekström (2017) syftar till att kartlägga olika nätverk, nätverkets aktörer och deras 

agenser inom öppen vetenskapspublicering, så som de framkommer i publice-

ringsfinansiärernas policydokument. Hans motivering till ANT-perspektiv är att 

teorin tillåter ett holistiskt synsätt, den sätter samman och jämställer både det 
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mänskliga och det icke-mänskliga (Ekström 2017, s. 25). I Ekströms (2017) fall 

utgörs dessa av policydokument som sammanför olika aktörer i ett publicerings-

nätverk. Resultatet av uppsatsen presenteras i enlighet med en av ANT:s centrala 

uppmaningar att spåra aktörerna i en topologisk karta över aktörerna och kopp-

lingarna dem emellan. ANT:s begrepp intermediär och medlare används i uppsat-

sen för att beskriva dessa kopplingar. Liksom Svallingson (2013) gör sig Ekström 

(2017) observant på att ANT är teori såväl som metod. För honom, som det för-

klaras i texten (Ekström 2017, s. 33), innebär detta att inta en objektiv inställning 

till materialet och att inte ha på förhand bestämda meningar till det.  

Sammanfattning 

Inom den tidigare forskningen har jag läst mig in på flera olika inriktningar. Den 

första handlade om informationsteknik inom bibliotekskontext. Dessa studier var 

övervägande av empirisk karaktär och syftade till att skapa praktiskt erfarenhets-

utbyte mellan bibliotek. Några studier har dock haft en analytisk ansats. De disku-

terar och teoretiserar IT-systemens roll och inverkan på bibliotekspraktiker. Den 

andra inriktningen som jag har fokuserat på är ANT-studier av IT-system. Dessa 

har några genomgående teman sådana som IT:s heterogenitet, IT-systemens olika 

roller i organisationer och projekt samt deras tillblivelse. ANT är en teori som 

används inom BoI-forskning vilket jag ger några exempel på.  
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Undersökning och analys 

Avsikten med en ANT-studie är att åstadkomma en ”ANT-berättelse” eller en 

”ANT-redogörelse” (Latour 2015, s. 152). En sådan berättelse utforskar ett aktör-

nätverk, ”medlarnas banor” (Latour 2015, s. 154), dess sammansättning och asso-

ciationerna mellan aktörerna. Här följer min berättelse om bibliotekssystemets 

aktör-nätverk, dess aktörer och kopplingarna dem emellan. I fokus för min berät-

telse står det tekniska vars roll jag avslutningsvis diskuterar och tolkar utifrån 

ANT:s och teknikfilosofins koncept.  

Jag inleder med en bakgrundsbeskrivning av de två IT-system som står i cent-

rum för min analys.   

Bakgrund 

Två bibliotekssystem på två högskolebibliotek står i fokus för min undersökning. 

Det första bibliotekssystemet heter Alma från företaget Ex Libris och finns på 

KIB sedan 2015. Det andra bibliotekssystemet Sierra från Innovative Interfaces 

(officiellt förkortat som III) finns implementerat på SHB sedan 2015. Både leve-

rantörerna har funnits på marknaden för bibliotekssystem under lång tid och har i 

sin respektive portfolio en mängd biblioteksnära produkter.  

KIB och SHB hade från början ett gemensamt bibliotekssystem vid namn 

Millenium från III, men när det blev dags att förnya licenser bestämde dock SHB 

att skaffa ett eget bibliotekssystem, Sierra från III, medan KIB valde att migrera 

till Alma från Ex Libris (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05). 

Alma 

KIB var det första svenska biblioteket som implementerade Ex Libris nya biblio-

tekssystem Alma (intervju med informant 2, KIB 2018-03-05), Alma, en helt ny-

utvecklad produkt. Alma tillhör ett så kallat bibliotekssystem av en ny generation 

då det är ett totalt integrerat system. Med totalt integrerat eller heltäckande biblio-

tekssystem menas ett system som ämnar ersätta en mängd tidigare disparata pro-

dukter. Marshal Breeding (2015), expert på området, föreslår att kalla sådana sy-

stem för LSP (Library Service Platform), vilket även är Ex Libris benämning på 

Alma. Bibliotekssystemet Alma har funktionalitet för cirkulation, förvärv, hante-
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ring av e-resurser och prenumerationer, länkserver samt katalogisering. Samtliga 

funktioner är implementerade och används på KIB. Detta innebär att alla moduler 

är integrerade med varandra och har tillgång till samma data. På det sättet slipper 

biblioteken dubbelarbete med att mata in samma information på flera olika ställen. 

KIB anser ”att ha allt på samma ställe” (samtal med medarbetare på KIB under 

deltagande observationer KIB 2017) som en stor vinst. Tack vare integrationen av 

e-resurshantering, förvärv och länkserver effektiviseras vissa arbetsmoment i 

Alma. Exempelvis sker förvärv av en ny e-resurs genom att den aktiveras via Cen-

tral Knowledge Base, en databas med bibliografiska beskrivningar av e-resurser 

från olika leverantörer som tillhandhålls av Ex Libris. När e-resurspaketet eller 

delar av det aktiveras av biblioteket synkroniseras den bibliografiska beskrivning-

en från en global katalog, som också hanteras helt av Ex Libris, till bibliotekets 

lokala katalog. Alla förändringar i e-resurser gällande byte av leverantörer, namn 

et cetera sköts av Ex Libris och uppdateras automatiskt i bibliotekskatalogen. 

Samma information utnyttjas av länkservern för att länka till fulltext. Alma an-

vänds på KIB av flera avdelningar, dock vissa, exempelvis ”Handledning och 

undervisning”, i mindre utsträckning än ”Medieförsörjning” (deltagande observat-

ioner KIB 2017). 

En annan egenskap hos Alma är att det finns inbyggda arbetsflöden. Med ar-

betsflöden menas att vissa arbetsmoment struktureras i bibliotekssystemet i form 

av flera steg som är beroende av varandra och ska utföras i en viss ordning. Ex-

empelvis består ett utvärderingsarbetsflöde av en ny e-resurs i Alma av sju steg: 

(1) inköpsorder skapas; (2) den bibliografiska beskrivningen fylls med data; (3) 

den bibliografiska postens status ändras; (4) den normaliserade inköpsordern görs 

tillgänglig och flyttas till repository; (5) informationen om den nya e-resursen 

skickas till utvärderingsgruppen; (6) utvärderingsperioden är avslutad och den 

ansvarige bibliotekarien tar inköpsbeslut baserat på resultat av utvärderingen; (7) 

beroende på beslutet flyttas inköpsordern antingen till inköpsarbetsflödet eller 

avslutas (Ex Libris Knowledge Center webbplats > Alma > Product Documentat-

ion > Acquisitions >  Evaluation Workflow). Dessa steg finns inbyggda i Almas 

programvara och vissa görs manuellt och andra automatiskt. Syftet med arbetsflö-

den är att effektivisera och strömlinjeforma biblioteksverksamhet. 

Alma stödjer samverkan kring katalogisering av e-resurser genom en databas 

med bibliografiska poster så kallad network zone som andra bibliotek kan bidra 

till. Bibliografiska beskrivningar blir tillgängliga för återanvändning av andra 

bibliotek. 

Bibliotekssystemet förvaltas av en förvaltningsgrupp som består av bibliote-

karier. KIB disponerar över en webb- och systemutvecklingsavdelning som arbe-

tar med bland annat anpassningar av Alma samt har IT-personal knuten till biblio-

teket. KIB är medlem och deltar i olika grupper för användare av Alma, både in-

ternationella och svenska. Alma är en molntjänst, vilket innebär att det tekniska 
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ansvaret för systemet ligger hos Ex Libris. Alma är helt webbaserat och nås av 

samtliga medarbetare via webbläsare. Alma är integrerat med flera andra system, 

både interna och externa, som det har informationsutbyte med. Det skickar in-

formation om bestånd till KIB:s interna discovery-verktyg, men även till Libris 

och Google Scholar. Alma är discovery-verktygneutralt, det vill säga det kan an-

vändas tillsammans med valfri sökmotor. KIB har valt att implementera Ex Libris 

produkt Primo för att förstärka integrationseffekten och informationsflödet mellan 

systemen (intervju med informant 2, KIB 2018-03-05). 

Sierra 

SHB:s Sierra tillhör leverantören III:s senaste bibliotekssystem och är också en 

relativt ny produkt, dock baseras den på en redan befintlig kod från Millenium, 

Sierras föregångare (Breeding 2015). Trots att Sierra inte går som Alma under 

benämningen LSP utan ILS (Integrated Library System), vilket brukar indikera en 

äldre typ av bibliotekssystem, introduceras det liksom Alma som ett totalt integre-

rat bibliotekssystem med funktioner för cirkulation, förvärv, e-resurshantering, 

länkserver och katalogisering (Wilson 2012). SHB använder dock mest cirkulat-

ionsfunktionalitet och kompletterar för annan funktionalitet med andra produkter. 

För e-resurshantering använder SHB Coral, en öppen källkod, och för länkserver 

SFX från Ex Libris. SHB anser att dessa funktioner inte fungerar tillfredställande 

och biblioteket vill bibehålla sin relativa rörlighet och ”plocka de bästa bitarna 

från olika leverantörer” (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05). Bibliotekets 

framtida vision är en övergång till öppen källkod. Ett stort, helt integrerat biblio-

tekssystem med inbyggda arbetsflöden skulle försvåra detta.  

Sierra används främst i informationsdisken, men även i inre tjänster exempel-

vis för fjärrlån och katalogisering. Sedan tidigare förvaltas Sierra av en system-

förvaltningsgrupp, men nu pågår en omorganisation på SHB och systemförvalt-

ningsformer håller på att förändras (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05). 

Det är i alla fall bibliotekarier som förvaltar systemet, dock har några av dem en 

hög IT- och programmeringskompetens och stort intresse för systemutveckling. 

SHB har inga systemutvecklare eller IT-personal i sin stab. Liksom Alma, är Si-

erra installerat som en molntjänst och det tekniska ansvaret ligger hos III. Sierra 

nås via en klient som måste finnas på datorn. Bibliotekssystemet är integrerat med 

andra externa och interna system. Sierra utbyter information med LIBRIS, eko-

nomisystemet, eget discovery-verktyg, leverantörer av media med mera (SHB:s 

systemkarta). Liksom Alma är Sierra discovery-verktygneutralt och kan fungera 

med flera sökmotorer. SHB har, liksom KIB, implementerat Ex Libris Primo. 

Även kring Sierra finns det ett flertal användargrupper som SHB är medlem i.  



 39 

Bibliotekssystem – ett aktör-nätverk  

Utifrån beskrivningen ovan träder ett bibliotekssystem fram som ett komplext 

fenomen; en aktör som inhyser ett helt nätverk av en mängd associerade med 

varandra heterogena aktörer. Aktörerna verkar befinna sig i konstant rörelse och 

deras handlingar har ömsesidig påverkan. En aktör enligt ANT så som jag har 

beskrivit begreppet i teoriavsnittet är nätverkets knutpunkt, någon som skapar och 

sätter andra i rörelse. ANT-teoretikerna anser att det finns flera typer av aktörer – 

medlare, mellanhänder, upphovsmän och makro-aktörer. Den största skillnaden 

mellan dessa ligger i deras transformativa kraft. Latour (se Latour 2015) och Cal-

lon (se Callon 1991) menar att vissa knutpunkter, som de kallar för mellanhänder, 

inte har så stor påverkan på nätverket. De transporterar vidare den kraft som cir-

kulerar inom nätverket utan omvandling. En annan typ av aktör är medlare. Denna 

har en större agens. Medlare kan skapa och sätta igång nätverk, starta nya förbin-

delser och sammanföra andra aktörer med varandra.  

I mitt sökande efter handlande knutpunkter som skapar, påverkar och sätter 

igång rörelser inom nätverket kunde jag urskilja följande aktörer: systemets leve-

rantör; bibliotekssamfund och sociala nätverk; det lokala biblioteket med biblio-

tekspersonal och deras IT-kompetenser, bibliotekspraktiker och biblioteksanvän-

dare; systemet med sin funktionalitet och tekniska egenskaper; texter. 

I följande avsnitt är mitt mål att beskriva bibliotekssystem som ett sådant nät-

verk bestående av handlande knutpunkter - aktörer och associationerna dem emel-

lan.  

Aktörerna och associationerna 

Systemets leverantör 

Bibliotekssystemens leverantörer träder fram såväl i skriftligt material som i mina 

observationer och samtal med bibliotekarierna.  

Leverantören i det första fallet är Ex Libris, ett företag med en stor kundkrets i 

USA och Storbritannien som har utvecklat och tillhandahållit bibliotekssystem 

sedan 1980. Enligt Library Technology Guides webbplats har Ex Libris per 2015 

varit bibliotekssystemsleverantör för 3 776 bibliotek, bland annat Library of Con-

gress, British Library, universitetsbibliotek på Oxford och Harvard (Library Te-

chnology Guides webbplats > Vendors > Ex Libris). I skrivande stund är 29 

svenska bibliotek medlemmar i den svenska användargruppen för bibliotek som 

använder Ex Libris produkter, ELUGSwe. Bland medlemmarna finns ett flertal 

högskolebibliotek och forskarbibliotek (till exempel vid Göteborgs universitet, 

Chalmers tekniska högskola, högskolorna i Borås, Jönköping, Kristianstad, Film-

institutet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, universiteten i 

Malmö, Umeå och Uppsala samt Regeringskansliet, med flera högskolebibliotek) 
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(ELUGSwe:s webbplats > Medlemmar). 2017 ledde Ex Libris försäljning av bib-

liotekssystem enligt ”Library Systems Report” (Breeding 2017). Ex Libris biblio-

tekssystem används mest av högskole- och forskningsbibliotek (Library Techno-

logy Guides webbplats > Vendors > Ex Libris; Breeding 2017).  

I sin portfolio har företaget två äldre bibliotekssystem, Voyager och Aleph, 

samt det senaste bibliotekssystemet Alma som lanserades 2012. De har också två 

discovery-verktyg Primo och Summon samt andra produkter såsom Verde för 

hantering av e-resurser och länkservern SFX. Alla Ex Libris produkter som visar 

den ovannämnda statistiken är välspridda både på internationell och svensk mark-

nad.  

Ex Libris blev uppköpta av ProQuest 2015 som i sin tur är en av de ledande 

informationsresursleverantörerna (Breeding 2017). Ex Libris har en representant i 

Sverige som KIB har löpande kontakt med (samtal under deltagande observation-

er KIB 2017).  

Den andra leverantören är Innovative Interfaces. 2015 skrev Breeding att före-

taget är ett av de största inom bibliotekssystem (2015, s. 34). Enligt Library Tech-

nology Guides (Library Technology Guides webbplats > Vendors > Innovatives) 

har III per 2015 varit leverantör av bibliotekssystem till 9 604 bibliotek. Bland 

deras kunder finns både folkbibliotek (till exempel Malmös folkbibliotek, delsta-

tens Illinois 525 bibliotek (Innovative Interfaces webbplats > Library success > 

Case studies) och Florida Academic Library Services med 196 bibliotek (Bree-

ding 2017)) och högskolebibliotek (till exempel Södertörns högskola). Andra 

svenska bibliotek som har bibliotekssystem från III är Göteborgs folkbibliotek, 

Handelshögskolan, högskolan i Dalarna och Nobelbiblioteket (Innovative Inter-

faces Nordic usergroups webbplats > Member libraries)5.  

III har utvecklat biblioteksnära produkter sedan 1970-talet och erbjuder för 

närvarande fyra bibliotekssystem: Polaris, Virtula, Millenium och det senaste Si-

erra.  

Båda Ex Libris och III är således leverantörer med en långtgående historik av 

biblioteksnära produkter och omfattande internationell kundkrets av stora biblio-

tek. Även på svensk mark har de två leverantörerna stora kunder. Detta ger Ex 

Libris och III en ställning som skulle kunna beskrivas som inflytelserik. Genom 

sina erfarenheter på biblioteksmarknaden och en gedigen kundkrets ökar leveran-

törerna sin medlande kraft och deras handlingar ökar i betydelse. En annan egen-

skap av leverantören är att deras handlingar är något oberäkneliga. Som följer av 

beskrivningen ovan är företagens uppköp och sammanslagning, nedläggning av 

produkter som oftast blir till följd av lansering av nya mycket vanliga företeelser 

vilket bekräftas också av Breeding (2017). Biblioteken har liten insyn i leverantö-

                                                 
5 Webbplatsen verkar inte ha uppdaterats sedan 2014, informationen kan därför vara något inaktuell. 
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rens kommersiella framtidsplaner och det råder osäkerhet kring de befintliga pro-

dukternas utveckling.  

Den ständiga kavalkaden av produkter, då de nya produkterna som leverantö-

ren släpper tränger ut och gör de befintliga till föråldrade, sätter biblioteken i en 

speciell situation. KIB och SHB hade från början Millenium från III, men valde 

att migrera till det senaste bibliotekssystemet för att följa med produktutveckling-

en och inte riskera att fastna med ett så kallad legacy-bibliotekssystem, ett IT-

system som bygger på äldre teknik och som varken vidareutvecklas eller uppdate-

ras. KIB:s rapport varnar för ”teknikskuld” då det befintliga bibliotekssystemet 

kan bli så pass föråldrat att övergången till ett nytt blir svårt (KIB 2014, s. 45). Av 

KIB:s (KIB 2014; Gornitzki 2011) och SHB:s (SHB 2016) rapporter inför 

systembyte framgår det att drivkraften bakom utvecklingen av bibliotekssystem 

tillhör leverantören. Som det står i KIB:s rapport känner biblioteket att deras ”/…/ 

möjligheter att påverka utvecklingsagenda är relativt små” (KIB 2014, s. 43). Le-

verantörernas agens i form av ständig och något oförutsägbar produktutveckling 

får biblioteken att agera. Leverantörerna blir en ANT:s medlare, en aktör-

nätverkets medlem som förändrar förutsättningar för andra aktörer och får de 

andra att agera. 

  Biblioteken reagerar på leverantörernas handlingar bland annat genom att 

analysera och i en viss mån försöka förutse produktutvecklingen och leverantörer-

nas planer. KIB skriver i sin rapport (2014) att flera ledande leverantörer står inför 

lansering av nya bibliotekssystem med ny funktionalitet och tekniska egenskaper. 

Rapporten beskriver att de framtida bibliotekssystemen kommer att vara heltäck-

ande, bygga på kollaborativitet och centrala data, och att de kommer att vara mer 

anpassningsbara och driftas av leverantören. ”Detta kommer även att påverka 

bibliotekens arbetsflöde”, summeras det i rapporten (KIB 2014, s. 1). Det verkar 

inte som om att det finns några andra alternativ för biblioteken, i alla fall så som 

KIB ser på det, än att anpassa sig till denna nya trend hos leverantören. IT-

systemens nya funktioner beskrivs i rapporten som givna egenskaper framtagna på 

leverantörens initiativ och som biblioteken nu ska anpassa sig till. Ett annat ex-

empel på denna osäkerhet och ovisshet gällande leverantörens produktutveckl-

ingsplaner är att i KIB:s tidigare rapport från 2011 (Gornitzki 2011) var författar-

na tvungna att göra ett tillägg i sista sekunden på grund av att ny oväntad inform-

ation från leverantören om en ny produkt kommit till deras kännedom. Denna 

information ”/…/ förändrar förutsättningarna radikalt /…/” (s. 11) står det avslut-

ningsvist i rapporten. Det verkar som om leverantörens utspel är svåra för biblio-

teken att bevaka. De sätter trenderna och definierar bibliotekets IT-systems egen-

skaper vilket förändrar förutsättningarna för biblioteksverksamhet och påverkar 

bibliotekens handlingar.  

Ett annat tecken på att biblioteks IT-system definieras under inflytande utifrån 

är att biblioteken själva verkar sakna visioner och önskemål angående sina sy-
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stem. Borås högskolebiblioteks kravspecifikation inför upphandlingen av ett nytt 

bibliotekssystem utgick ifrån redan existerande produkter (Borås högskolebiblio-

teks webbplats > Om biblioteket > LoungeTalks > Byte av bibliotekssystem - 

vår resa > Samtal ett). När frågan ställdes till projektgruppen om något av kraven 

var visionärt, det vill säga inte baserades på funktionalitet som är känd och redan 

finns på plats, svarade de att ”framtidsspaningen ligger vid sidan om” eftersom de 

ville ha ”ett system som redan finns i dag på plats” (Borås högskolebiblioteks 

webbplats > Om biblioteket > LoungeTalks > Byte av bibliotekssystem - vår 

resa > Samtal ett). SHB (2016) går i sin rapport inför systembyte igenom alterna-

tiv av leverantörer och bibliotekssystem som finns ute på marknaden. Det färdiga 

produktutbudet verkar vara en avgörande faktor för hur biblioteket resonerar om 

sitt framtida system.  

Osäkerheten kring leverantörens nästa steg uttrycks även i KIB:s informants 

berättelse om att vid den sista Alma-träffen har några bibliotek nämnt att de har 

fått en ändrad och krånglig inloggning till systemet som baseras på en kod till 

mobiltelefonen. Hen var lite osäker på vilken del av systemet detta gällde, men 

trodde att det är något som även KIB kommer att ”råka ut för” (intervju med in-

formant 1, KIB 2018-02-08). Anteckningarna från användargruppernas möten 

vittnar också om denna oro inför oväntade förändringar i systemet på leverantö-

rens initiativ. I ELUGSwe:s mötesanteckningar från september 2016 uttryckte 

deltagarna missnöje med kommande förändring för personalinloggning samt pers-

onalisering av discovery-verktyget (ELUGSwe 2016). Inget av detta var imple-

menterat vid tiden för min praktik ett år senare.  

En fråga om kommunikation och förhållanden mellan leverantören och biblio-

teken skulle kunna ställas i samband med detta. Vikten av dessa slags upplevelser 

av relationer mellan bibliotek och leverantören visar sig i de olika bibliotekens 

utsagor. De inverkar på bibliotekens vägval vid systemupphandling. KIB upplever 

negativt att deras dåvarande leverantör III inte har någon supportorganisation i 

Sverige (KIB 2016, s. 35) och SHB framför skepsis i samtal (intervju med infor-

mant 3, SHB 2018-02-05) och i sin rapport (SHB 2016) mot Ex Libris som en 

möjlig samarbetspartner. De är för stora, menar SHB:s informant, och börjar tappa 

kontakt med sina kunder (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05). Däremot 

är det för KIB viktigt att leverantören är väletablerad på marknaden eftersom det 

skapar ”en kritisk massa” och ”öppnar upp för samarbete och kunskapsöverfö-

ring” (KIB 2016, s. 36). Även Olsons (2010) studier påvisar att missnöje med 

leverantören kan vara en viktig faktor som påverkar bibliotekens tankar och stra-

tegier kring sina system. Borås högskolebibliotek har däremot haft en positiv upp-

levelse av sin systemleverantör, Ex Libris, som visade sig ha mycket erfarenheter 

av liknande projekt och kunde projektleda biblioteket. I sin berättelse uttrycker de 

nöjdhet med kommunikation och leverantörens agerande (Borås högskolebiblio-

teks webbplats > Om biblioteket > LoungeTalks > Byte av bibliotekssystem - 
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vår resa > Samtal två och tre), vilket sänder positiva signaler till andra bibliotek 

och stärker Ex Libris position i Sverige. 

I bibliotekssystemets aktör-nätverk träder leverantören fram som en ANT-

medlare då den påverkar villkoren för andra aktörer och får dem att agera. Leve-

rantörens produktportfolio, deras ställning på biblioteksmarknaden, bibliotekens 

tidigare erfarenheter av denna leverantör och framför allt leverantörens något 

oförutsägbara visioner gällande framtida produktutveckling skapar kontroverser 

och dynamik längs nätverkslänkar. På samma sätt som det franska elbolaget som 

försökte förvandla bilindustrin och förutsättningarna för biltillverkarna och kon-

sumenter tvingar Ex Libris och III biblioteken att ta ställning, anpassa sig och 

agera. Leverantörens produktutbud och produktutveckling verkar definiera biblio-

tekens föreställningar och idéer kring sina bibliotekssystem. Min undersökning 

visar att dock biblioteken inte bara är passiva mottagare av leverantörens krafter. 

De utvecklar i sin tur egna strategier för att skapa handlingsutrymme och motstå 

att bli en mellanhand vilket nästa avsnitt handlar om.  

Bibliotekssamfund och sociala nätverk 

Flera organiserade sociala nätverk, användargrupper och diskussionsforum både 

online och fysiska finns knutna till bibliotekssystemen Alma och Sierra. För Al-

mas finns en internationell grupp vid namn IGeLU, och en svensk vid namn 

ELUGSwe. För Sierras finns IUG som i sin tur är uppdelat i geografiska områden 

med en särskild grupp för nordiska länder. 

Grupperna anordnar såväl årliga internationella konferenser som möten på lo-

kal nivå. Utöver den årliga internationella konferensen träffas Almas svenska 

grupp, ELUGSwe, separat några gånger om året. 2016 höll föreningen två möten 

för alla medlemmar, ett möte för föreningens styrelse samt deltog i två internat-

ionella möten för Alma-användare (ELUGSwe:s webbplats > Om ELUGSwe > 

Verksamhetsberattelse/). KIB brukar delta både i internationella och svenska 

sammanhang. IUG har också en årlig internationell konferens samt gruppen Nor-

dic Innovative User Group som träffas vartannat år. Den nordiska gruppen föret-

räds av SHB:s medarbetare (III:s Nordic usergroup webbplats > Meetings). Ex 

Libris och III ombesörjer på sina webbplatser användarforum där biblioteken läg-

ger fram förbättringsförslag. Det förslag som röstas fram är obligatoriskt för leve-

rantören att implementera.   

Förutom aktiviteterna och forum knutna till bibliotekssystemets leverantör or-

ganiserar biblioteken egna sammankomster och sammanhang för samarbete. Pub-

licerade rapporter, temadagar, studiebesök och konsortium är vanliga former för 

detta. Under min praktikperiod förberedde KIB ”Alma-dagar” där de bjöd in alla 

svenska bibliotek som använder Alma för erfarenhetsutbyte (deltagande observat-

ioner KIB 2017). Inför upphandlingen av Alma som nytt bibliotekssystem gick 

högskolebiblioteken i Borås, Örebro och Linné samman i ett så kallat konsortium, 
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främst för att påverka priset (Borås högskolebiblioteks webbplats > Om biblio-

teket > LoungeTalks > Byte av bibliotekssystem - vår resa > Samtal ett). Inför 

sin upphandling åkte SHB på ett studiebesök till ett annat bibliotek (intervju med 

informant 3, SHB 2018-02-05). Rapporter om det egna projektet som en annan 

form av att dela med sig av sina erfarenheter är ett ofta förekommande tema, för 

vilket jag har redovisat ovan i ”Tidigare forskning”. På sin publika webbplatsdel 

har KIB publicerat två egna undersökningar som ger riktlinjer för biblioteksled-

ning inför upphandling av ett nytt bibliotekssystem (KIB:s webbplats > KIB pub-

licerar). Högskolebiblioteket i Borås har på sin webbplats gjort en reportageserie 

där bibliotekarier berättar om det egna bytet av bibliotekssystemet (Borås högsko-

lebiblioteks webbplats > Om biblioteket > LoungeTalks > Byte av bibliotekssy-

stem - vår resa).  

Genom dessa grupper, löpande kontakt och återkoppling till leverantören, 

samverkan och erfarenhetsutbyte skaffar sig bibliotekssamfundet en spelplan där 

det kan agera med enad front mot respektive leverantör och i en viss mån påverka 

utvecklingen av sina bibliotekssystem. I det föregående avsnittet skulle leverantö-

ren kunna framstå som en makro-aktör, en aktör som enligt ANT (se till exempel 

Callon 1991; Callon & Latour 1981), skapar, definierar och slutligen ensamt före-

träder ett aktör-nätverk. Bibliotekssamfundets handlingar gör dock biblioteken till 

knutpunkt med agens, det vill säga en medlande synlig aktör som skapar dynamik 

i nätverket. Dessa handlingar och aktiviteter håller förhandlingarna levande och 

låter inte bibliotekssystemen bli till en svart låda - en ANT-metafor för aktör-

nätverk där alla roller och positioner är färdigt förhandlade och inte längre ifråga-

sätts. 

KIB och SHB 

Min analys visar att bibliotekens lokala praktiker och användare, personal och 

organisationsstruktur och tillgång till IT-kompetenser är medlemmar med utlö-

sande kraft, det vill säga medlare, i bibliotekssystemets aktör-nätverk. I likhet med 

föregående nätverkets medlare skapar och förändrar de villkor för andra aktörer, 

och förvandlar krafterna de transporterar.  

KIB grundades samma år som Karolinska institutet, 1810, och är ett ledande 

specialbibliotek inom det medicinska området (Olsson 1995, s. 9). SHB grunda-

des 1996 och tillhör enligt Olssons (1995) kategorier till allmänvetenskapliga 

bibliotek då biblioteket täcker många fler ämnen än KIB. Enligt KIB:s verksam-

hetsplan (Björklund & Hammarström 2016) för 2016–2018 har biblioteket 112,5 

medarbetare. SHB har enligt sin verksamhetsplan (SHB 2018) 34 medarbetare. 

Bibliotekens organisationsstrukturer är olika, men i sina tjänsteutbud är de lika i 

många avseenden. De tillhandahåller informationsförmedling i form av förvärv 

och tillgängliggörande, vägledning vid informationsdisken och via e-post och 
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chatt samt arbetar med studenthandledning, undervisning, forskarstöd och IKT-

pedagogik.  

SHB:s och KIB:s bestånd återspeglar skillnader i publikationsmönster inom 

biblioteks olika ämnesinriktningar. I sin översikt över vetenskapliga bibliotekens 

utveckling skriver Olsson (1995) att redan på 1960–70-talet fanns det olika re-

sursbehov hos de tekniska, naturvetenskapliga biblioteksanvändarna och hos de 

humaniora. De första hade behov av den senaste forskningen medan de senare av 

tillgång till det historiska materialet (Olsson 1995, s. 45). Detta ledde till att tid-

skrifterna som en snabb publiceringsform blev en mycket vanlig publiceringska-

nal inom specialiserade områden vilket KIB står för (Olsson 1995, s. 7). Även 

Hellqvist (2008) samt Albertsson och Åkesson Kågedal (2013) konstaterar skill-

nader i publiceringsmönster mellan naturvetenskapliga och humaniora då huma-

nioras föredragna informationskanal är monografier. Olika publiceringsmönster 

inom disciplinerna är ett eget ämne som ligger utanför uppsatsens frågeställning-

ar. Här vill jag endast ge några exempel på forskningsresultat som bekräftar mina 

empiriska data. KIB:s bestånd består övervägande av e-resurser medan för SHB:s 

bestånd behåller de fysiska resurserna sin betydelse. Inte ens kurslitteraturen är 

inte eftertraktad av KIB:s användare eftersom studenterna oftast köper egna kurs-

böcker som brukar vara omfattande volymer som studenterna behöver under 

längre period (samtal under deltagande observationer med medarbetare på KIB 

2017). Samtidigt visar SHB:s budgeterade kostnader för 2018 (SHB 2018) att de 

sammanlagda utgifterna för elektroniska resurser överstiger de tryckta vilket indi-

kerar att dessa ändå utgör en stor del av bibliotekets bestånd. Trots att olika äm-

nesinriktningar pekar på skillnader i bibliotekens bestånd, framför allt i fördel-

ningen mellan elektroniska och fysiska resurser, verkar de elektroniska resurserna 

en tung administrativ post på båda biblioteken. 

I mina samtal med bibliotekarier har flera utryckt frustrationen över den pro-

blematiska fragmenterade administrationen av beståndet. Den e-resurs-ansvarige 

bibliotekarien på SHB berättade om de många olika arbetsmoment som ingår i 

hanteringen av elektroniska resurser (intervju med informant 4, SHB 2018-03-12). 

Att minimera de många informationssilos samt integrera deras data på så vis att 

det presenteras enhetligt och utan förluster (trots olika ERM-system finns det fort-

farande ”hemlösa” biblioteksdata, skriver KIB i sin rapport (KIB, s. 14)) beskrivs 

som ett växande behov i KIB:s rapport. Biblioteken ställer sig tveksamma till att 

bibliotekssystem, som inte är integrerade och är ett tekniskt hopplock av olika 

produkter, kan lösa denna uppgift. Trots sin generellt negativa inställning till 

helintegrerade IT-system skriver SHB i sin rapport (SHB 2016) att ”Integration är 

en tung faktor!” (s. 3). Högskolebiblioteket i Borås ser att ”ett totalt integrerat 

bibliotekssystem” som kan hantera disparata resurser skulle kunna adressera 

ovannämnda problem med administration (Borås högskolebiblioteks webbplats > 

Om biblioteket > LoungeTalks > Byte av bibliotekssystem - vår resa > samtal 
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ett). De nya kraven på bibliotekssystem som återspeglar förändringar i biblioteks-

praktiker vad gäller resurshantering märks i de internationella rapporterna som jag 

sammanfattar i ”Tidigare forskning”. Flera av dem (till exempel Branch 2013; 

Wilson 2012; Johnson & Ireland 2017) framför att ökad administration kring re-

surshantering är en viktig anledning till byte av biblioteks IT-system då det nya 

ska ha tekniska förutsättningar för att effektivt hantera flöde av e-resurserna. 

Det konkreta bibliotekets kontext med beståndet och ökning av e-resurserna 

och den krångliga administrationen kring dessa ändrar villkoren för bibliotekssy-

stemets leverantör. De måste agera på förändring initierad av aktör-nätverkets 

andra knutpunkt. Detta gör de genom att anpassa sina nya bibliotekssystem. Tidi-

gare har jag beskrivit leverantören som en stark trendsättare, nästan som ANT:s 

makro-aktör som dikterar villkor för andra. Ju mer jag nystar i mitt aktör-nätverk, 

desto mer träder dock de andra aktörernas agens fram. Biblioteken, KIB och SHB 

med den lokala kontexten, påkallar också förändringar och förvandlar aktör-

nätverkets tillstånd.  

I detta sammanhang är det intressant att söka efter biblioteksanvändarnas 

agens eftersom bibliotekssystemens ändamål är att förmedla biblioteksresurser 

just till dessa. SHB och KIB har snarlika användargrupper: studenter, forskare, 

högskolans lärare och allmänheten. Biblioteken har kommit olika långt i sina an-

vändarstudier. KIB har arbetat med användarundersökningar enligt en metod som 

utgår ifrån användarupplevelse, så kallat UX-metoden, under en längre tid. De har 

redan genomfört en del användarundersökningar, några av dem finns publicerade 

på KIB:s webbplats (KIB:s webbplats > KIB publicerar). SHB befinner sig vid 

uppstarten av arbetet med UX-metoden. Att öka sin kunskap kring UX och meto-

der för användarundersökning är ett av de prioriterade områdena för kompetens-

utveckling i SHB:s verksamhetsplan (Södertörns högskolebibliotek 2018). KIB 

har ett användarperspektiv på bibliotekssystemet och ser att en integrerad lösning 

påverkar biblioteksanvändarens åtkomst till resurserna då det tillhandahåller in-

loggning och autentisering samt länkning till det elektroniska materialet (KIB 

2014). SHB:s rapport (Södertörns högskolebibliotek 2016) diskuterar inte hur 

bibliotekssystem påverkar biblioteksanvändare. Likaså resonerar högskolebiblio-

teket i Borås då de säger att bibliotekssystemet primärt är till för bibliotekarierna 

och berör biblioteksanvändarna väldigt lite (Borås högskolebiblioteks webbplats > 

Om biblioteket > LoungeTalks > Byte av bibliotekssystem - vår resa > Samtal 

tre). Bibliotekssystemet verkar betraktas enbart som ett internt system.  

Utifrån egna erfarenheter av både Sierra och Alma (deltagande observationer 

KIB 2017; deltagande observationer SHB 2017–2018) vågar jag dock påstå att 

bibliotekssystemen deltar i daglig kontakt med biblioteksanvändarna på flera sätt. 

Bara för att ge några exempel kan in- och utlån, bokplacering, reservationer, re-

kommendationer och automatiskt genererade meddelanden nämnas som de till-

fällen när bibliotekens IT-system har direkt kontakt med biblioteksanvändaren. 
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Trots detta verkar biblioteksanvändarens agens vara otydlig. Är de då passiva 

mellanhänder utan transformativ kraft? Är de en enkel länk i detta aktör-nätverk? 

Latours inställning i frågan om mellanhänder var vägledande för mig. Han menar 

att enkla länkar, mellanhänder, är sällsynta och att det oftast är möjligt att hitta 

agens även hos en till synes passiv medlem i nätverket (Latour 2015, s. 56). Det är 

möjligtvis så att även om biblioteken inte aktivt tar hänsyn till sina användare och 

inte verkar undersöka deras behov vad gäller bibliotekssystem då bibliotekssy-

stemen betraktas som ett internt verktyg, är biblioteksanvändare en kraftfull knut-

punkt i nätverket. Trots att kopplingen mellan biblioteksanvändare och deras nya 

resursbehov inte figurerar aktivt varken i KIB:s eller SHB:s diskussioner och pla-

neringar för sina biblioteks IT-system är det dessa resursbehov som återspeglas i 

bibliotekssystemens nya funktionalitet. De nya integrerade IT-systemen med utö-

kat stöd för administration av diverse resurser utvecklas utifrån biblioteksanvän-

darnas resursbehov som ställer högre krav på integration och enhetlig hantering av 

olika typer av resurser. 

Denna syn på bibliotekssystemet som ett internt verktyg och biblioteksanvän-

daren som en betydande dock avlägsen parameter kan spåras till tillkomsten av 

LIBRIS – en teknisk lösning som skulle hjälpa biblioteken att ”bemästra informat-

ionsöverflödet” (Olsson 1995, s. 2) och rationalisera biblioteksverksamheten. 

Detta skulle i sin tur gynna biblioteksanvändarna då ”låntagaren och låneexpedit-

ionernas personal uppfattades som ’självklara’ användare av systemet” (Olsson 

1995, s. 154). Som Olsson visar har dock bibliotekssystemet LIBRIS utvecklats 

utifrån katalogisatörernas behov och arbetsflöden, det vill säga utifrån de inre 

tjänsterna. Biblioteksanvändarnas intressen stod redan då, under utvecklingen av 

LIBRIS, inte i huvudfokus (Olsson 1995). Mitt ANT-perspektiv gör det möjligt 

att synliggöra just sådana självklarheternas agens. Det finns en tydlig, dock 

kanske för biblioteken tagen för givet och därför outtalad, koppling mellan biblio-

teksanvändarna och bibliotekssystem då biblioteksanvändare är en aktiv skapare 

och nyttjare av informationsflödet som bibliotekssystemet är avsett att hantera.  

IT-kompetenser är ytterligare en aktör som jag skulle vilja placera på min 

nätverkskarta. Systemnära kompetenser, som det konkreta biblioteket har tillgång 

till, definierar relationer mellan biblioteken, bibliotekssystemen och bibliotekens 

handlingar. Bibliotekssystemet yrkar på viss kompetensutveckling. 

 KIB har en egen avdelning för system- och webbutveckling, och på administ-

rationsavdelningen finns omkring sju personer med titeln ”IT-tekniker” (KIB:s 

webbplats > Meny > Kontakta KIB > Personal). KIB:s bibliotekssystem Alma 

förvaltas av en systemförvaltningsgrupp bestående av bibliotekarier. Systemför-

valtningsguppen har det formella ansvaret och störst kunskap inom systeman-

vändning medan systemutvecklare och IT-personal arbetar med anpassningar och 

integrationer. Personer som medverkade vid Almas upphandling och implemen-

tation är kvar på KIB och utgör en viktig kunskapskälla. Trots att de inte längre 
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ingår i systemförvaltningsgruppen är de tillgängliga för rådfrågning. Förutom 

kunskapen om bibliotekssystemet förvärvad under Almas införande har medlem-

marna i förvaltningsgruppen genomgått en utbildning på Ex Libris webbplats. 

Utbildningen bestod av både utbildnings- och examinerande delar (intervju med 

informant 1, KIB 2018-02-08; intervju med informant 2, KIB 2018-03-05). Där-

emot disponerar SHB förutom en medarbetare med titeln ”IT-assistent” och en 

annan med ”IT-chef” varken egna systemutvecklare eller IT-tekniker (SHB:s 

webbplats > Kontakt > Medarbetare). Dock kunde jag vid mitt besök konstatera 

att det finns en systemförvaltningsgrupp som består av en IT-chef, som är biblio-

tekarie i grunden, en IKT-pedagog och några bibliotekarier (intervju med infor-

mant 3, SHB 2018-02-05). Trots att medlemmarna i gruppen, i motsats till KIB:s 

system- och webbutvecklingsavdelning, inte enbart arbetar med systemförvalt-

ningen och några även har andra rena bibliotekarieuppgifter finns det ett tydligt 

intresse, engagemang och kompetenser inom IT och för systemutveckling.  

Att SHB genom att inte implementera alla funktioner i Sierra, som nämns 

ovan, vill avstå från en helhetslösning, som med alla sina fördelar skapar ett starkt 

beroende av bibliotekssystemets leverantör, pekar på en association mellan de 

interna IT-kompetenserna och hur biblioteket värderar och väljer att arbeta med 

sitt IT-system. SHB:s interna IT-kompetenser och intresse för arbetet med 

systemutveckling påverkar bibliotekets förhållande till sitt IT-system. SHB:s 

framtida planer är att helt och hållet gå ifrån en färdig proprietär produkt och satsa 

på en öppen källkodslösning eftersom det ”känns lustfyllt och spännande” (Söder-

törns högskolebibliotek 2016, s. 12). Detta visar på att IT-kompetenser också är 

en medlare, en aktör som skapar en förändring och rörelse i bibliotekssystemets 

aktör-nätverk.  

KIB resonerar att en öppen källkodslösning har en negativ konsekvens i form 

av ”kompetens- och personalberoende” (KIB 2014, s. 38). KIB:s systemutveck-

lare hanterar fler system än Alma, exempelvis intranät och KIB:s externa webb-

plats som baseras på öppen källkodsplattform samt discovery-verktyg, vilka gör 

anspråk på deras arbetstid. Informanten på KIB nämner en förändring i Alma som 

dröjer att införas på grund av att systemutvecklarna var uppbokade på annat håll 

(intervju med informant 1, KIB 2018-02-08). Även om KIB har tillgång till 

systemutvecklingskompetenser verkar dessa upplevas av biblioteket som externa 

och något svåråtkomliga. Organisationsstrukturen med tydlig uppdelning mellan 

bibliotekarie och IT-kompetenser då de formellt hör till olika avdelningar skapar 

ett annat mönster och en annan relation mellan biblioteket och IT-systemet. Bero-

ende av IT-kompetenser upplevs på KIB som ett problem och ett färdigt biblio-

tekssystem är en lösning på detta.  

Det finns också en motsatt rörelse, då det inte enbart är IT-kompetenser som 

inverkar på biblioteks IT-system. Själva IT-systemet ställer också vissa krav på 

bibliotekariernas IT-kompetenser. Här skulle återigen paralleller till LIBRIS 
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kunna dras. Under dess införande påbörjades diskussionen om systemkompeten-

ser hos bibliotekarierna. Redan då har det varit aktuellt för bibliotekarierna att 

skaffa sig relevanta kompetenser för att arbeta med systemutveckling (Olsson 

1995, s. 56). En utveckling som tydligt illustreras genom SHB:s kompetensut-

veckling. Systemutveckling blir en högrelevant kompetens och en uppgift som 

utförs av bibliotekarierna. Systemkonfiguration i Alma ställer krav på förvalt-

ningsgruppens förståelse för de olika systemens integration samt konkreta kun-

skaper i SQL-språket för rapportering samt html-kodning för att anpassa automa-

tiska meddelanden som bibliotekssystemet skickar till användarna (deltagande 

observationer, KIB 2017). 

Som min analys visar initierar KIB:s och SHB:s biblioteksresurser biblioteks-

användarnas behov och IT-kompetenserna handlingarna. Dessa aktörer skapar 

kedjereaktioner längs aktör-nätverkets kopplingar och gör att andra knutpunkter 

måste agera. Som medlarna i detta aktör-nätverk transporterar de inte krafterna 

utan att åstadkomma förvandling och inverkan på helheten. Genom sina handling-

ar och associationerna till varandra påverkar de dynamiken inom bibliotekssyste-

mets aktör-nätverk.  

Bibliotekssystemets tekniska egenskaper 

Bibliotekssystemets tekniska egenskaper, själva programvaran med sin funkt-

ionalitet, möjligheter till integrationer med andra system och anpassningar samt 

former för teknisk förvaltning sätter igång vissa processer och samspelar med 

andra knutpunkter i bibliotekssystemets aktör-nätverk. Jag återkommer mer detal-

jerat till teknikens aktörskap längre fram i avsnittet ”De icke-mänskliga aktörerna 

– Alma och Sierra”. Här vill jag ta upp endast några av programvarans centrala 

karaktäristika för att påvisa dess verkande faktor och argumentera för att det är en 

aktör utan vilken nätverket inte skulle vara komplett. 

Den nya generationens bibliotekssystem inklusive Alma och Sierra fokuserar 

på att vara totalt integrerade. Leverantören särskiljer dessa bibliotekssystem från 

de äldre lösningarna som byggde på att olika moduler sattes ihop, oftast inte söm-

löst. De nya bibliotekssystemen täcker och integrerar alla biblioteksverksamhets 

områden. Den positiva effekten av detta är att funktioner för cirkulation, e-

resurshantering, länkserver, knowledge base, katalogisering och rapportering har 

tillgång till samma data utan tekniska barriärer emellan. De inbyggda arbetsflö-

dena skapar struktur åt arbetsmomenten, gör de enhetliga och underlättar samar-

bete mellan bibliotekspersonalen. Detta verkar vara rationellt och effektivt.  

Dock väcker IT-systemets tekniska egenskaper - den totalt integrerade lös-

ningen - frågan om låsning hos leverantören och i deras tanke- och arbetssätt. Vad 

händer om en av funktionerna i det totalt integrerade systemet fungerar dåligt eller 

inte som biblioteket har tänkt sig? Hur anpassningsbara är dessa arbetsflöden som 

dessutom är framtagna i samarbete med stora amerikanska universitetsbibliotek, 
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undrar författarna av KIB:s rapport (KIB 2014, s. 28). SHB reagerar på detta ge-

nom att inte använda sitt bibliotekssystem i dess helhet. De blickar också framåt 

och överväger andra tekniska alternativ som skulle ge mer rörelsefrihet både i 

produktval och anpassningsbarhet. Dessa alternativa lösningar, visar mig SHB:s 

informant, är Koha och Folio (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05). Båda 

är öppen källkodsprojekt vilket innebär att koden är anpassningsbar i största grad. 

Enligt öppen källkodsfilosofi är koden tillgänglig för allmänheten för ändring och 

vidareutveckling. Öppen källkodsalternativ omnämns även i KIB:s rapporter, men 

avsaknaden av ordentlig supportorganisation och att en sådan lösning ställer höga 

krav på interna kompetenser lyfts som starka motargument. SHB:s informant ser 

inte dessa som stora problem och påpekar att det finns IT-företag som speciali-

serar sig på förvaltning och supporten av dessa system samt att det finns intresse 

och engagemang för systemutveckling inom biblioteket. Det finns redan en testin-

stallation av Koha på SHB (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05).  

Projektet Folio är nytt, det startades initialt med hjälp av EBSCO6:s finansie-

ring 2015 (Breeding 2017) och är i skrivande stund inte färdigbyggt. I motsats till 

Alma och Sierra som syftar till att konsolidera och ersätta en mängd av produkter 

är Folio planerat som en uppsättning av moduler som kan kombineras och vidare-

utvecklas efter enskilda biblioteks behov (Folios webbplats). Koha är däremot ett 

bibliotekssystem vars utveckling började 1999 (Kohas webbplats). Det är svårt att 

få en samlad bild av Koha då projektet har drivits av många aktörer och biblio-

tekssystemet kan se olika ut. Av den tillgängliga demoversionen på ByWater So-

lutions webbplats kan jag dra slutsatsen att Koha är en mer heltäckande lösning då 

det innehåller moduler för cirkulation, inköp, e-resurshantering, rapportering, ka-

talogisering och OPAC (ByWater Solutions webbplats > Koha demo > Koha Staff 

Interface). Både Koha och Folio är resultat av samarbete mellan bibliotekarierna, 

utvecklarna och leverantörerna.  

Bibliotekssystemens tekniska utveckling mot totalintegration och helhetliga 

lösningar väcker bibliotekens intresse för alternativa, flexibla öppen källkodssy-

stem med stora möjligheter till anpassningar och skräddarsydda lösningar. Detta 

får i sin tur leverantörerna att se över sina biblioteks IT-systems tekniska egen-

skaper. Även sådana leverantörer av proprietära system som Ex Libris och III har 

i sina senaste IT-system, Alma och Sierra, satsat på att öppna upp för möjligheter 

till anpassningar och viss vidareutveckling i form av API. På sin webbplats har Ex 

Libris API-anropräknare (Ex Libris webbplats > Products > Meet Alma > Open 

Platform: APIs & Standards > Dashboard) för att visa på stora integreringsmöjlig-

heter då API-anropen från andra system är många. Att Alma har många API har 

varit ett viktigt kriterium när KIB stod inför att välja bibliotekssystem (intervju 

                                                 
6 EBSCO är en av de ledande leverantörerna för bibliotekstjänster bland annat för databaser, e-böcker, disco-

very-verktyg och ERM-system. 
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med informant 2, KIB 2018-03-05). KIB:s utvecklare uppskattar dessa i Alma och 

anser att de är väldigt lättarbetade (samtal under deltagande observationer, KIB 

2017). III gör en stor reklam för sina API och erbjuder en webbplats för utveck-

lare med dokumentation om Sierra-anpassningar (III:s webbplats) som SHB nytt-

jar (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05).  

Intressen i och kunnighet på det tekniska området från bibliotekens sida för-

ändrar IT-systemens tekniska egenskaper på ytterligare ett sätt. För att ge biblio-

teken handlingsutrymme och valmöjligheter, behoven som de ger uttryck för i 

bland annat sina rapporter, tillhandahåller leverantörerna till biblioteken en egen 

testmiljö. I den får biblioteken chans att prova ut och lära sig nya funktioner innan 

de implementeras i produktionsmiljö. KIB har tillgång till en sådan testmiljö hos 

Ex Libris som benämns ”sandbox” och som används flitigt inför större systemför-

ändringar. Under min vistelse på KIB skulle Almas utseende, det vill säga det 

grafiska gränssnittet, bytas ut. Då testade förvaltningsgruppen systemförändring-

arna i ”sandbox” samt använde det för utbildning av övrig personal (deltagande 

observation på KIB 2017).  

Det nya gränssnittet visar också på att leverantören försöker tillmötesgå 

bibliotekens önskan om att skapa större öppenhet i systemet. Eftersom Alma är ett 

helt integrerat system, så som jag redan har beskrivit det, har det oerhört många 

funktioner vilket i det tidigare gränssnittet resulterade i en spräcklig och svåröver-

skådlig bild med flera menyer som expanderar i ytterligare långa listor med olika 

valmöjligheter och funktioner som kanske inte används av just denna medarbe-

tare. Almas menyer och fönster ser likadana ut var man än kommer, berättar 

KIB:s informant, man måste verkligen läsa på skärmen vad som står. Även mitt 

intryck av Almas gamla utseende är att det fanns flera olika ingångar till samma 

funktioner. Samma funktion kunde fungera annorlunda beroende på vilken väg 

användaren tagit. Detta blev märkbart när jag skulle skriva användarmanualer till 

Alma och min beskrivning, trots att resultatet var detsamma, ibland inte stämde 

överens med det sätt som personalen var van vid att arbeta på. Det nya gränssnit-

tet som KIB höll på att införa vid tiden av min praktik hade nya, förbättrade möj-

ligheter till att skala av och personalisera systemets utseende. Exempelvis kunde 

användarna gömma vissa menyer eller tvärtom stjärnmarkera menyraderna för att 

få just dessa överst i sitt fönster. Användarna kunde också skapa egna små fönster, 

så kallade widgets. Exempelvis fanns det kalender-, statistik- och meddelan-

dewidgets vars innehåll uppdateras automatiskt. Vissa knappar var också anpass-

ningsbara och kunde läggas till eller väljas bort (deltagande observation på KIB 

2017). I detta sätt att återigen ge biblioteken handlingsutrymme och känsla av 

frihet genom tekniska förändringar ser jag tecken på att leverantören påverkas av 

bibliotekens engagemang i det tekniska. Med ANT:s sätt att beskriva sådana öm-

sesidiga processer är det ytterligare ett exempel på hur bibliotekssystemets aktör-

nätverks knutpunkter sätter varandra i rörelse. 
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Alma är en webbaserad molntjänst vilket betyder att den hanteras helt och 

hållet av Ex Libris utan några lokala installationer. Ex Libris har en bestämd upp-

graderingstakt – nya versioner släpps en gång i månaden. Två veckor innan ny-

heter och förändringar installeras i produktion släpps de ut i testmiljön där KIB:s 

systemförvaltargrupp testar dem. Vissa nyheter och förändringar görs ”opt-in”, 

det vill säga valbara, andra är obligatoriska (deltagande observationer KIB 2017). 

Sierra kan vara installerat lokalt vilket är fallet hos SHB. Detta innebär att biblio-

teken själva har ansvar för drift och hanteringen. Dessa olika former av den tek-

niska förvaltningen, från att leverantören tar ett totalt ansvar för IT-system (med 

viss rörelsefrihet i form av testmiljöer och valbara uppdateringar) till att biblio-

teken själva tar hand om sin lokala installation är ett sätt att tillgodose varandras 

behov genom tekniska lösningar. Båda aktörerna - leverantören och biblioteken - 

möts i det tekniska som tar form utifrån aktörernas visioner, behov och ändamål.  

Bibliotekssystemets tekniska egenskaper, dess öppenhet för anpassningar och 

integration initierar handlingar och processer inom bibliotekssystemets aktör-

nätverk. Biblioteken, biblioteks praktiker, leverantören och tekniska lösningar är 

sammankopplade i ett och samma nätverk, där alla knutpunkter emanerar krafter 

och ömsesidigt påverkar varandra. IT-systemens olika och föränderliga tekniska 

egenskaper utformar aktörernas agerande gentemot varandra. Ett stort nyckelfär-

digt bibliotekssystem med alla sina tekniska finesser får biblioteken att reflektera 

över dess flexibilitet och konsekvenserna av leverantörsberoende. På grund av 

detta överväger de andra tekniska lösningar och efterfrågar bibliotekssystem med 

andra tekniska karakteristika såsom öppenhet och anpassningsbarhet, vilket för-

ändrar villkoren för leverantören. Den agerar genom att förändra tekniska egen-

skaper av sina bibliotekssystem och göra dem mer öppna och flexibla. Den efter-

traktade tekniska egenskapen av flexibilitet manar fram nya aktörer i form av pro-

gramvara med öppen källkod. De tekniska egenskaperna inverkar på detta sätt på 

aktör-nätverkets medlemssammansättning. 

Texter 

Texter är det icke-mänskligas vanligaste medföljare (Callon 1991, s. 135), då de-

ras uppgift är att beskriva och definiera dessa och dess användning. De är Callons 

mellanhänder som cirkulerar mellan knutpunkterna, associerar annars skilda aktö-

rer och transporterar deras viljor, åsikter och överenskommelser. Texterna – mel-

lanhänderna - kan dock också, enligt min analys, initiera handlingar och inverka 

på aktör-nätverket.  

Bibliotekssystemen är omgivna av ett flertal texter framställda av leverantö-

ren, BoI-forskare och bibliotekarierna själva, ämnade för interna och externa lä-

sare. Det är teknisk dokumentation, manualer, lathundar och rapporter. Ex Libris 

tillhandahåller en omfattande textmassa kring sina bibliotekssystem. Utöver van-

liga reklambeskrivningar av sina produkter publicerar Ex Libris utförliga manua-
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ler, guider och utbildningsvideor som förklarar och ger råd om hur systemens 

funktioner ska användas. I samband med uppdateringar skickar Ex Libris så kal-

lade release notes där de kommande förändringarna beskrivs. De bearbetas i sin 

tur av KIB:s förvaltningsgrupp som skriver egna, kortare versioner av dessa. KIB 

har en del egenskrivna manualer och lathundar för personalen med texter och 

skärmdumpar som vägleder i Alma. Biblioteket har framställt flera rapporter som 

jag redan refererat till samt löpande systemkartor och dokumentation. III:s webb-

plats är mer sparsam med information. Här överväger reklam och allmänna pro-

duktbeskrivningar. Sierra åtföljs av traditionella leverantörsskrivna manualer samt 

SHB:s egna lathundar och systemdokumentation.  

Denna textmassa som omger bibliotekssystem skulle kunna diskuteras från 

olika perspektiv, framför allt ett innehållsmässigt. Min ANT-inspirerade blick 

fokuserar dock på texternas roll i nätverket och hur det icke-mänskliga, biblio-

tekssystemen, är ”carried on a wave of texts” (1991, s. 137) för att låna Callons 

uttryck. De bär tolkningar, beskrivningar och de andra aktörernas uppfattningar 

om bibliotekssystem. Med hjälp av dessa texter tillkännager aktörerna och överför 

sina uppfattningar och meningar på varandra. Därmed påverkar och aktiverar de 

varandra. Texterna företräder bibliotekssystemen i leverantörens reklambeskriv-

ningar som, exempelvis, nästa generations eller ett totalt integrerat LSP med in-

byggda arbetsflöden. Detta skapar en rörelse på bibliotekens sida. De framställer 

egna texter som företräder bibliotekens uppfattningar om bibliotekssystemen och 

definierar dessa utifrån bibliotekens perspektiv. Likaså manualerna och biblio-

tekens egna lathundar bär aktörernas tolkningar och instruktioner för hur biblio-

tekssystemet ska förstås och användas. Inskriptionerna cirkulerarar mellan leve-

rantören och biblioteken och även internt mellan bibliotekspersonal och förbinder 

dem med varandra samt manifesterar deras definition av bibliotekssystemen.  

I användarmanualer förmedlar texterna handlingar i form av konkreta steg. 

Likt traditionella manualer, innehåller även KIB:s Alma-lathund och SHB:s rutin-

pärm handfasta instruktioner till läsaren för hur hen ska navigera i bibliotekssy-

stemet och utföra arbetsmoment. På så sätt initierar texterna handlingarna. Dessu-

tom implicerar de beslut. Detta är särskilt tydligt i biblioteksskrivna rapporter som 

redovisar för hur biblioteken resonerar kring sina nuvarande och framtida biblio-

tekssystem. Texterna tjänar som motivering och underlag för bibliotekens beslut 

gällande val av IT-system. De har också inverkan på varandra. Både SHB:s (Sö-

dertörns högskolebibliotek 2016) och KIB:s rapporter (Gornitzki 2011; KIB 2014) 

refererar till andra biblioteks rapporter och till varandra. Andras slutsatser, tolk-

ningar, beskrivningar och definitioner som manifesteras och förmedlas i skrift 

spelar in och påverkar egna uppfattningar. Själva programvaran alstrar texter som 

förmedlar instruktioner, handlingar, förbud och uppmaningar.  

Texterna dokumenterar och transporterar aktörernas kunskap om bibliotekssy-

stem. Aktörerna tolkar IT-systemen utifrån egna perspektiv. Deras åsikter, tankar 
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och uppfattningar materialiseras och kommuniceras ut i texterna som de på olika 

sätt utbyter med varandra. Denna cirkulation av mellanhänderna skapar rörelser 

genom bibliotekssystemets aktör-nätverk och den associerar även aktörerna och 

utformar deras handlingar.  

Sammanfattning 

I detta avsnitt har jag haft som syfte att diskutera vilka aktörer som synliggjordes i 

min undersökning, deras agens, handlingar och associationer med varandra. Bibli-

otekssystemet framstår som ett komplext fenomen bestående av flera agerande 

knutpunkter. Det associerar leverantören, bibliotekssamfund, det konkreta biblio-

teket med sina resurser, användargrupper och kompetenser samt den tekniska lös-

ningen. Aktörerna sätter igång och initierar varandra vilket skapar en konstant 

rörelse längs nätverkets länkar. Nätverket omges av texter och inskriptioner som 

tolkar och transporterar uppfattningar aktörerna sinsemellan.  

Bibliotekssystemets sammansättningsprocesser 

Att identifiera nätverkets aktörer, deras associationer och handlingar är som jag 

har skrivit tidigare en del av en ANT-berättelse. Vidare redogör en ANT-

berättelse för mekanismer och processer som verkar under aktör-nätverks tillbli-

velse. För att uppnå överenskommelse förhandlar aktörerna associationer - 

varandras roller och positioner i nätverket. Denna ömsesidiga process benämns 

inom ANT för översättning. Mitt nästa avsnitt kommer att handla om översätt-

ningsprocessen inom bibliotekssystemets aktör-nätverk. 

Callon har urskilt flera faser i denna process – problematisering, enrollering, 

obligatoriska passagepunkten, förenkling, förflyttning och slutligen uppkomsten 

av aktör-nätverkets språkrör, en makro-aktör. Enligt hans studier (Callon 1986; 

Callon 2010) träder en aktör fram och börjar initiera nätverket. Den tecknar ett 

problem och en egen lösning på det (problematisering), den initierar och drar in 

andra aktörer samtidigt som den föreskriver aktörernas roller som sistnämnda 

dock är fria att inta eller avisa (enrollering). En gemensam nämnare – obligato-

riska passagepunkten – är ett antagande eller en utgångspunkt som samtliga aktö-

rer behöver acceptera för att bli medlemmar i nätverket. Aktörerna reduceras till 

några få enkla egenskaper som är väsentliga för nätverkets ändamål för att det 

överhuvudtaget ska kunna sammansättas (förenkling). En rad förflyttningar äger 

rum under översättningsprocessen. Aktörer utbyter uppfattningar om sina och 

varandras roller, deras verkliga komplexitet byts ut till några få egenskaper och 

slutligen ersätts och flyttas verkliga aktörer till andra flyttbara medier, såsom tex-

ter och möten. När aktör-nätverket är färdigförhandlat uppgår det i ett enda språk-

rör, en makro-aktör som företräder och döljer sig bakom de övriga aktörerna. Ett 
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sådant aktör-nätverk liknar ANT vid en svart låda, en välfungerande anordning 

med föga känd, förgivettagen konstruktion och funktionalitet. 

ANT:s klara, entydiga logik här är trollbindande. Min undersökning har dock 

visat flera nyanser, motstridiga och parallella processer snarare än enkelriktad 

utveckling från disparata aktörer till ett enhetligt aktör-nätverk som representeras 

av en makro-aktör. I det följande kapitlet ska jag försöka identifiera ANT:s över-

sättningsprocess och dess faser som jag under min undersökning kunde urskilja.  

Problematisering 

Frågorna som jag har ställt till mitt material är: Vem är nätverkets initiator?; Vem 

av mina ovanbeskrivna aktörer problematiserar, inviger andra aktörer och tilldelar 

dem deras roller? Vid närmare eftertanke började det verka som om nätverket 

kunde härledas från flera knutpunkter i stället för från en enskild knutpunkt. Flera 

av mina aktörer sätter nätverkets agenda. Översättningsprocessen ter sig snarare 

ömsesidig än riktad åt det ena eller andra hållet.  

Leverantören 

Det enklaste spåret är naturligtvis att börja med leverantören som ger uttryck för 

några problem som biblioteksverksamhet handskas med. I textmassan producerad 

av Ex Libris och III påstås att eftersom biblioteken gör olika arbetsmoment i olika 

programvaror, som inte har sömlös kommunikation mellan varandra, skapas det 

dubbelarbete och ineffektiva informationsflöden. Hanteringen av elektroniska 

resurser med inköp och förnyelse av licenser, bibliografisk beskrivning, övervak-

ning av förlagbyten och förändringar i prenumerationspaketen är arbetskrävande. 

Dessutom, betecknar leverantörer problemet vidare, kan biblioteken vinna på in-

ternationell samkatalogisering (en gammal tanke som på svensk mark redan fanns 

vid LIBRIS uppkomst (Olsson 1995) eftersom biblioteken använder samma 

elektroniska resurser). Ex Libris och III ringar in ett problemområde, en värld där 

biblioteken har svårt att hantera sin verksamhet på grund av ovannämnda svårig-

heter. Vidare skissar Ex Libris och III på en lösning där de och deras programvara 

med sina integrerade funktioner, hantering av e-resurser och samkatalogisering är 

oumbärliga.  

Detta uppvisar likheter med Callons analys av aktör-nätverkets sammansätt-

ningsprocesser. I ”The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric 

Vehicle” (Callon 1986) problematiserar det franska elbolaget först bensindrivna 

bilars framtid för att sedan lägga fram en lösning där de själva med sina elbilar är 

oundgängliga. I ”Några element av en översättningssociologi: domesticering av 

pilgrimsmusslor och fiskare vid St.Brieucbukten” (Callon 2010) larmar forskarna 

för utrotning av pilgrimsmusslorna och gör sin forskning till lösningen på proble-

met.  
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Biblioteken 

Även biblioteken skulle dock kunna ses som initiatorer av bibliotekssystemets 

aktör-nätverk. KIB ger i sina publicerade undersökningar liksom i samtal uttryck 

för samma spektrum av problem – bibliotekssystem som består av flera skilda 

komponenter vilket hindrar informationsflöden, en lavinartad massa av e-resurser 

som behöver övervakas och vars administration är alltför tidskrävande samt vins-

ter med att dela på katalogiseringsarbetet.  

SHB:s rapport och informant beskriver en annan framtid med en låsning till 

leverantören och deras fasta rutiner. Detta ser SHB medför en rad problem, exem-

pelvis oro för att bibliotekets IT-system inte kommer att motsvara förväntningar 

och lokala behov, att biblioteket kommer fastna i ett visst IT-system och tappa 

rörelsefrihet. Vidare medför det även en oro för att en helintegrerad lösning hind-

rar personalens utveckling av systemkompetenser, en kompetensutveckling som 

värdesätts högt på SHB (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05; Södertörns 

högskolebibliotek 2016). Efter denna problematisering lägger biblioteken fram 

sina lösningar – att i KIB:s fall skaffa sig teknik, ett helintegrerat bibliotekssystem 

som minimerar informationssilos, effektiviserar hantering av e-resurser och kata-

logisering, eller som SHB fortsätta att ha enstaka produkter med sikte på flexibili-

tet i form av en öppen källkodslösning.  

Om leverantören i föregående stycke gjorde sig oumbärlig genom att tillhan-

dahålla lösningen på den egna problematiseringen gör sig här biblioteken oumbär-

liga genom att ha en viss syn på den egna verksamheten. KIB:s upplevelse av vad 

som är problematiskt och har förbättringspotential i egen verksamhet utformar och 

drar lösningen åt en viss riktning – mot ett helt integrerat bibliotekssystem. På 

samma sätt avgör SHB:s uppfattningar och prioriteringar deras beslut, val av lös-

ning och handlingar. Genom att artikulera sina uppfattningar och problemlösning-

ar driver biblioteken således en egen problematisering. Därför kan även biblio-

teken betraktas som initiator bakom bibliotekssystemets aktör-nätverk.  

Enrollering 

I samband med problematisering i Callons (1986; 2010) ANT-berättelse dras 

andra aktörer in i aktör-nätverket, och deras roller definieras och tilldelas. Elbola-

get, såväl som forskarna, initierar en mängd aktörer. I det första fallet är det elcel-

ler, biltillverkaren Renault, konsumenter och ingenjörer; i det andra fiskare, muss-

lor och vetenskapliga samfundet. Eldrivna bilmotorer och elceller samt musslor 

och fiskare med flera listas in i respektive aktör-nätverk och förväntas agera i en-

lighet med de tilldelade rollerna – den nya bilmotorn ska motsvara tekniska för-

väntningar och musslorna ska fästa på uppsamlare.  

Även denna process går att spåra i bibliotekssystemets aktör-nätverk. Ex Li-

bris och III drar in biblioteken med deras dagliga rutiner, resurser och användare 

samt teknik i form av en viss programvara med särskilda funktioner och tekniska 
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egenskaper. Biblioteken definieras av leverantörerna som inkapabla att hantera det 

oregerliga informationsflödet och de dagliga rutinerna i skilda IT-system, och än 

mindre kan vissa arbetsmoment utföras manuellt. Tekniken beskrivs som, och 

tilldelas egenskaper av, att kunna effektivisera hanteringen av informationsflödet 

och dagliga rutiner genom automatisering.  

I sina utredningar och samtal formulerar biblioteken sina egna syften och rol-

ler i bibliotekssystemets aktör-nätverk. De överensstämmer delvis med leverantö-

rernas definitioner och det kan verka som om biblioteken i viss mån accepterar de 

tilldelade rollerna. Både KIB (KIB 2016) och Borås högskolebibliotek (Borås 

högskolebiblioteks webbplats > Om biblioteket > LoungeTalks > Byte av biblio-

tekssystem - vår resa > Samtal ett) definierar sig själva, å ena sidan, som bibliotek 

i behov av att effektivisera hanteringen av e-resurser, informationsflöden mellan 

olika system och somliga arbetsuppgifter med hjälp av en helintegrerad lösning. Å 

andra sidan framhåller biblioteken vikten av att kunna anpassa sina bibliotekssy-

stem, behålla flexibilitet och i SHB:s fall även undvika att bli leverantörsbero-

ende. Den senare definitionen skär sig med leverantörens. KIB refererar erkän-

nande till en rapport (Gornitzki 2011, s. 7) skriven av Sarge, en bibliotekarie från 

region Halland. I rapporten beskriver han biblioteken som att de har ”blivit pas-

siva konsumenter” (Sarge 2010, s. 27), då de varken äger eller har inflytande över 

bibliotekssystem de använder. Dessa utsagor vittnar om att biblioteken har en 

egen definition av sig själva som inte nödvändigtvis motsvarar leverantörens. 

Förhandlingar är enligt ANT typiska för översättningsprocessen. De fortlöper inte 

utan motsättningar. Överenskommelsen uppnås just genom ”mutual adjustment” 

(Callon 1991, s. 143) där oenigheter och motstånd jämnas ut. 

Biblioteken skriver fram en egen definition av leverantören och initierar aktö-

rer som kan tillhandahålla den eftersökta lösningen. KIB vill associera till nätver-

ket en aktör som erbjuder helintegrerade bibliotekssystem, men som också är ly-

hörd för bibliotekets behov av att anpassa bibliotekssystem. I deras fall tilldelas 

denna roll till Ex Libris. SHB involverar däremot ett flertal nya aktörer som tillå-

ter rörelsefrihet och eventuellt framtida övergång till öppen källkod och ägande av 

sitt bibliotekssystem, såsom aktörerna bakom öppen källkod. 

Användargrupperna kring bibliotekssystemen, ELUGSwe och IUG, agerar 

också i denna förhandling. Deras löpande återkoppling till leverantören angående 

bibliotekssystemets utveckling och förändring reglerar och utmanar leverantörer-

nas roll och definition. Ex Libris och III justerar sina roller genom att öppna upp 

bibliotekssystemen för anpassningsbarhet via API, göra vissa förändringar valbara 

och tillhandahålla testmiljö samt ett samarbete med bibliotekssamfundet.  

En aktör som blir indragen i bibliotekssystemets aktör-nätverk av både biblio-

teken och leverantören är det tekniska. De icke-mänskliga hos Callon – pilgrim-

smusslor och elceller (se Callon 2010; Callon 1986) –  har avvisat sina roller, de 

har helt enkelt inte betett sig enligt den tilldelade definitionen. Musslorna ankrade 
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sig inte och biltillverkaren Renault har tagit fram motbevis gällande elcellernas 

funktioner. Hur uppträder då det tekniska, Alma och Sierra, gentemot sina till-

skrivna roller? Låter de sig enrolleras in i aktör-nätverket eller utmanar de sina 

roller och definitioner?  

Bibliotekssystemens övergripande roll i detta aktör-nätverk är att automatisera 

och datorisera bibliotekens olika arbetsmoment. Utifrån denna svepande rolldefi-

nition intar Sierra och Alma sina roller. Övergripligt sett är de fullfungerande tek-

niska lösningar. I motsats till Callons pilgrimsmusslor (Callon 2010) och elmoto-

rer som ”strejkar” (Callon 1986) uppfyller systemen bibliotekens förväntningar.  

Beträffande deras mer detaljerade, tillskrivna tekniska egenskaper sådana som 

effektivare, mer flexibla, integrerade och generella förbättrare av biblioteksverk-

samhet är det svårt att resonera kring dessa utan tillgång till utvärderingar genom-

förda av respektive bibliotek. Varken KIB eller SHB har dock utvärderat sina nu-

varande lösningar. På min fråga om Alma har effektiviserat biblioteksverksamhet-

en och gynnat användarna har informanten inget entydigt svar och menar att det är 

svårt att mäta (intervju med informant 2, KIB 2018-03-05). Därför antar jag Ol-

sons (2010) infallsvinkel för att beröra det tekniskas enrollering. I sin avhandling, 

som jag redogör för i ”Tidigare forskning”, beskriver hon ett fall där bedömning 

av ett bibliotekssystem inte baserades på dess faktiska tekniska egenskaper (Olson 

2010, s. 104). En rad omständigheter sådana som utebliven utbildning, avsaknad 

av systemförvaltning och missförstånd mellan bibliotekarierna och IT-teknikerna 

har bidragit till den negativa upplevelsen av bibliotekssystemet och slutligen till 

beslutet om att det ska bytas ut. Bedömningen av bibliotekssystemets funktion-

alitet och egenskaper baserades således i detta fall på upplevelsen av systemet och 

inte dess tekniska egenskaper. Olsons (2010) slutsats är att valet av bibliotekssy-

stem i stort sätt är irrationellt. Oftast påverkas det av olika praktiska omständig-

heter och användarnas upplevelser och föreställningar. De gamla bibliotekssyste-

men upplevs oftast som ”dåliga” och de påtänkta som ”bättre” utan någon egentlig 

teknisk utredning som enligt Olson skulle utgöras av systematiska tester och jäm-

förelse av ett flertal bibliotekssystem (Olson 2010, s. 30). I min undersökning har 

jag också stött på utsagor om att ”det var dags för oss att byta” (Borås högskole-

biblioteks webbplats > Om biblioteket > LoungeTalks > Byte av bibliotekssy-

stem - vår resa > Samtal ett) och att ”det förra bibliotekssystemet var föråldrat” 

(intervju med informant 2, KIB 2018-03-05). I SHB:s fall har omständigheterna i 

form av ett bättre pris på Sierra och ointresse i ett heltäckande bibliotekssystem 

spelat in vid urvalsprocessen (intervju med informant 3, SHB 2018-02-05).  

Bibliotekssystemens faktiska tekniska karakteristika, som oftast är föga känt 

för biblioteken på djupet, är bara en del av (och är kanske till och med en sekun-

där sådan) systemens rolldefinition. Systemens rollbeskrivning utgörs således av 

en annan aspekt – uppfattningen och upplevelsen av att det nya bibliotekssystemet 

är en förbättring. Utifrån detta kriterium kan jag tolka det som att både Alma och 
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Sierra uppfyller de tilldelade rollerna. KIB:s avdelning för ”Medieförsörjning” 

anser att de får bra stöd från Alma och det skapas bättre överblick över bistånd 

och ekonomi tack vare de integrerade funktionerna (E-post från informant 5 från 

KIB, 2018-03-09). En annan informant från KIB bekräftar detta och säger att åter-

rapporteringen och statistik över resursanvändning har förbättrats eftersom all 

information nu finns samlad på ett ställe (intervju med informant 2, KIB 2018-03-

05). SHB tycker att med den nuvarande uppsättningen av olika produkter har de 

möjlighet att välja de mest ändamålsenliga produkterna, det vill säga de som pas-

sar och är bäst lämpade (samtal med medarbetare under deltagande observationer 

SHB 2017–2018).  

Bibliotekssystemen låter sig dock inte enrolleras utan förhandlingar. Deras 

gränssnitt, funktioner såväl explicita som implicita tekniska egenskaper skulle 

kunna antas för det tekniskas eget sätt att definiera och beskriva sig själv och sin 

roll. Det sättet som bibliotekssystemet uppträder på en daglig basis med menyer, 

utseenden, meddelande och tekniska brister (både KIB och SHB har en del ären-

den registrerade hos leverantörens support (deltagande observationer KIB 2017; 

deltagande observationer SHB 2017–2018)) måste accepteras av de andra aktö-

rerna i nätverket. Biblioteken, leverantören och biblioteksanvändarna är tvungna 

att erkänna biblioteks IT-system sådana som de faktiskt är eller blivit till resultat 

av samarbetet mellan systemutvecklarna, deras utvecklingsprocesser och de tek-

niska komponenterna. Att Almas menyer är blåa eller att Sierra är en java-klient 

och att både bibliotekssystemen ”talar” engelska eller de tillfällen de inte fungerar 

är det tekniskas sätt att definiera sig själv och justera de mänskliga planerna, 

idéerna och systemdesignen. 

Användarnas enrollering tolkar jag på samma sätt som Callons (1986) pre-

sumtiva konsumenter av elbilar som kan köpa eller avstå från att köpa de nya bi-

larna. I likhet med dessa har biblioteksanvändarna frihet att använda eller avvisa 

Sierra och Alma och på det viset antingen träda in eller ut ur aktör-nätverket. Ett 

argument att de inte har något val och föga möjligheter till att avvisa bibliotekssy-

stemen är förmodligen relevant. ANT tilldelar dock aktörerna mycket agens under 

tillblivelse av aktör-nätverk och resonerar att enrollering alltid är frivillig (se till 

exempel Callon 1986). Genom att använda bibliotekssystemet har biblioteksan-

vändarna accepterat sin roll av en självgående användare av den tekniska lösning-

en och i det större sammanhanget – automatisering av somliga bibliotekstjänster. 

Detta är dock återigen inte utan ett förbehåll. Enligt egen tvåårig erfarenhet vid 

informationsdisken kan jag konstatera att många användare undviker bibliotekssy-

stemen och föredrar att få hjälp av bibliotekarier.  

Biblioteken, leverantören, det tekniska och biblioteksanvändarna förhandlar 

rollerna mellan varandra. Rollerna definieras under ömsesidigt inflytande, självde-

finition och andras definition jämkas ut och accepteras. Aktörerna konstruerar 

varandra och integrerar varandra i bibliotekssystemets aktör-nätverk.  
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Obligatoriska passagepunkten (OPP) 

En OPP är obligatorisk och gemensam för samtliga aktörer. Jag tolkar OPP som 

ett antagande som alla aktörer av olika anledningar samstämmigt anser vara kri-

tiskt. I projektet om domesticering av pilgrimsmusslor var det frågan om att muss-

lorna ankrar sig, en fråga som intresserade alla aktörer – forskarna ville öka sin 

kunskap, yrkesfiskarna fortsätta tjäna pengar och själva musslorna reproducera sig 

(Callon 2010, s. 161). Porsander (2005) markerar i sin studie om projektet 

”Stockholm’98” upphandlingen som en OPP för det aktör-nätverket. Aktörerna i 

hennes berättelse hade olika mål som de kunde uppnå genom att delta i projektet. 

”Stockholm’98” behövde ett IT-system för att samordna projektets aktiviteter, 

hårdvaruleverantören behövde ett referensprojekt och användarna behövde infor-

meras (Porsander 2005, s. 24). I studien av elbils-projektet menar Callon att själva 

elbilen är en sådan OPP. Aktörer som inte är med på tillverkning av en sådan elbil 

kan helt enkelt inte bli medlemmar i detta aktör-nätverk. OPP beskrivs också 

(Callon 1986) som aktörernas resplan till deras destinationer. För att uppnå sina 

mål måste de passera igenom nätverkets OPP. 

I mitt material är en sådan OPP, aktör-nätverkets gemensamma nämnare, för 

att följa ANT:s logik, själva Alma, Sierra eller ett annat biblioteks IT-system. Ak-

törerna – leverantören, det konkreta biblioteket med sina praktiker, personal och 

användare samt bibliotekssamfundet – erkänner sitt beroende av och har motivat-

ion till att använda en teknisk lösning, ett IT-system som sköter och stödjer en stor 

del av arbetsuppgifterna. Att undvika denna OPP, vilket skulle innebära att inte ha 

en teknisk lösning, är inget alternativ för någon av aktörerna. Leverantören är 

självklart intresserad av försäljning av sina produkter. För biblioteken är det 

otänkbart att hantera informationsresurser utan stöd av IT-system. Sedan 70-talet, 

i och med den lavinartade ökningen av informationsresurserna, har biblioteken 

byggt in sina verksamheter i någon form av teknik (se till exempel hur tillkomsten 

av LIBRIS har förändrat biblioteksverksamhet i Olsson 1995). Någon diskussion 

om att avdatorisera biblioteksverksamhet eller ersätta vissa rutiner med manuellt 

arbete har jag aldrig påträffat. Diskussionen handlar snarare om vilken av tekniska 

lösningar som ger bäst stöd för det konkreta bibliotekets praktiker. Användarna 

behöver ha effektiv tillgång till biblioteksresurser, men även resurserna skulle 

kunna sägas vilja nå användarna vilket också bygger på teknik och ett IT-system. 

Biblioteken vill vidareutveckla eller utnyttja befintliga kompetenser kring system-

utveckling och detta förutsätter också förfogande över Alma, Sierra eller ett annat 

IT-system.  

Trots olika syften och resmål, om jag fortsätter använda reseassociationer, le-

der alla aktörernas vägar genom en gemensam OPP: någon form av IT-stöd, vilket 

i mina fall aktualiseras i Alma och Sierra. Om någon av aktörerna skulle avvika 

från denna rutt och försöka åka runt i stället för genom OPP (exempelvis föreslå 

en annan resplan som Renault har gjort i Callons (1986) studie) skulle hela nät-



 61 

verket utebli. I mina fall verkar det dock som om alla aktörer är överens om och 

passerar OPP, och på det sättet låter sig värvas in i bibliotekssystemets aktör-

nätverk. 

Förenklingar och förflyttningar 

Förflyttningar och förenklingar är andra typer av mekanismer som verkar under 

aktör-nätverkets tillblivelse. Båda begrepp syftar till olika utbytesprocesser. Be-

greppet förenkling åsyftar att aktörernas komplexitet reduceras till lätthanterliga 

enkla enheter. Exempelvis är städer skriver Callon (1986, s. 29), förvisso mer än 

kommunaltransport, men i elbilens aktör-nätverk är deras andra egenskaper irrele-

vanta. För detta aktör-nätverk räcker det att reducera ett komplext fenomen ”stad” 

till transportmedel som förorenar miljö vilket kan lösas med elbilar. Denna för-

enkling gör aktörer förutsägbara för varandra och eliminerar komplexitetens tve-

tydigheter. Förflyttning innebär att abstrakta fenomen får form och flyttas till nå-

got fysiskt som kan skickas mellan aktörerna. Olika slags inskriptioner, texter och 

dokument ger aktörernas associationer materialitet och hållbarhet. De är just dessa 

mellanhänder, som jag redan nämnt tidigare, som cirkulerar mellan aktörerna 

längs nätverket.  

Dessa processer, förenklingar och förflyttningar, kan noteras även i biblio-

tekssystemets aktör-nätverk. Komplexa, flerdimensionella aktörer länkas in i nät-

verket med endast en av sina dimensioner. Leverantör reduceras till tillhandahål-

lare av det konkreta IT-systemet, fast har i själva verket betydligt fler fasetter – 

andra produkter och kunder; en hel organisation med sina egenskaper, kompeten-

ser och personalstyrka; affärsverksamhet och ekonomi för att nämna några. 

Biblioteken förenklas till hantering av informationsresurser och andra administra-

tiva uppgifter vilket är en tydlig förminskning av biblioteksverksamheten. Exem-

pelvis omfattas undervisningsverksamhet varken av denna beskrivning eller av 

stöd i Alma/Sierra. Sökhandledning, forskarstöd, referenshantering, källkritik och 

andra tjänster som erbjuds både på SHB och KIB är bortskalade. De passar inte in 

i bibliotekssystemets aktör-nätverk. En stor förenkling är förstås att reducera den 

verkliga mångfalden av bibliotek till en konform verksamhet, där Alma/Sierra 

skulle vara tillämpliga. Likaså biblioteksanvändare som är i behov av effektiv 

tillgång till informationsresurser är en mycket förenklad bild av ett helt spektrum 

av människor som använder biblioteken och deras behov. Mängden av tekniska 

lösningar förenklas till de konkreta IT-systemen. Almas/Sierras tekniska kom-

plexitet reduceras ytterligare till några kända egenskaper såsom deras grafiska 

utseende och några tekniska detaljer. Dock är alla andra tekniska invecklade detal-

jer uteslutna. Dessa förenklingar ger aktörerna tydliga roller och fasta och be-

stämda profiler. De blir till enkla, endimensionella enheter för att lätt länkas ihop 

med andra enkla och endimensionella enheter vilket till slut formar en kropp av 

sammanbundna knutpunkter – ett aktör-nätverk. 
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Bibliotekssystemets aktör-nätverk är omgivet av en stor textmassa som jag 

redan har uppmärksammat i avsnittet ”Texter”. Aktörernas intentioner, viljor och 

överenskommelser skrivs ned i fysiska och digitala medier; i text och programme-

ringskod. Här, menar ANT, sker en förflyttning från ett tillstånd till ett annat, från 

ett flyktigt abstrakt till ett hållbart och materiellt (se till exempel Callon 1991; 

Callon & Latour 1981; Latour 2015). Denna textmassa flyttas runt mellan aktö-

rerna. Biblioteken skriver utredningar och rapporter som läses av andra bibliotek 

och påverkar deras uppfattningar och eventuella beslut gällande IT-system. SHB:s 

och KIB:s utredningar refererar till andras liknande texter. Det pågår en skriftlig 

kommunikation mellan biblioteken och leverantörer i form av dokumentation, 

manualer, felrapporter och mejl. Ex Libris och III:s användarforum kommunicerar 

med varandra och med leverantörer på olika webbforum, konferenser och konfe-

rensrapporter. Dessa texter, dessa Callons mellanhänder, transporterar och doku-

menterar aktörernas tankar och handlingar. De skapar och underhåller länkar mel-

lan nätverkets aktörer. Det är dock inte enbart texter som länkar och cirkulerar 

mellan aktörerna i bibliotekssystemets aktör-nätverk. Programmeringskoden, som 

manifesterar sig i Alma/Sierra, innebär också förflyttning till något materiellt och 

påtagligt. Här möts allas föreställningar om, uppfattningar och erfarenheter av 

biblioteksverksamhet och hur denna ska organiseras. Som jag påvisat tidigare 

utvecklar inte Ex Libris eller III sina system i ett vakuum. SHB, KIB och övrigt 

bibliotekssamfund ger leverantören feedback, förbättringsförslag och önskemål 

som eventuellt införlivas i uppdateringar och nya versioner av IT-systemen. Aktö-

rernas förhandlingar flyttar in i Alma/Sierra som skulle kunna ses som ett levande 

dokument som skickas aktörerna sinsemellan och representerar deras röst. IT-

systemet, det tekniska, blir här verkligen en mellanhand som kopplar ihop aktö-

rerna. Det framför och dokumenterar aktörernas tal, ger deras röster materialitet 

och skänker på det viset detta aktör-nätverk hållbarhet.  

Makro-aktör. Svart låda 

När alla förhandlingar upphör förvandlas aktör-nätverket till en svart låda: en väl-

fungerande anordning vars funktioner och sammansättning varken syns eller ifrå-

gasätts. Ett annat sätt att beskriva denna slutliga rörelse i översättningsprocessen 

är att aktör-nätverket imploderar till en enda aktör, en makro-aktör i ANT:s ter-

mer. Makro-aktören representerar aktör-nätverket och osynliggör dess heterogeni-

tet (se till exempel Callon 1986; Callon och Latour 1981). I ANT:s exempel strä-

var aktör-nätverkets initiator efter denna roll – elbolaget (Callon 1986), veten-

skapsmän (Callon 2010) och ”Stockholm’98” (Porsander 2005) både agerade 

upphovsmän till respektive aktör-nätverk och gjorde sedan också ansatser till att 

bli deras ensamma språkrör. De andra aktörerna införlivades slutligen i och doldes 

av nätverkens makro-aktörer.  
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På samma sätt som problematisering och enrollering skulle kunna ses inledas 

ifrån flera knutpunkter kan även representanterna för bibliotekssystemets aktör-

nätverk ses som flera. Vem som representerar detta aktör-nätverk kan diskuteras 

från olika infallsvinklar. Leverantörer, som besitter en stor kontroll över aktör-

nätverkets viktigaste mellanhand, själva programvaran, har en stark röst. Men kan 

de verkligen agera som en enhet och personifiera andra aktörer?  

Under problematisering och enrollering har jag visat att leverantörerna ger ut-

tryck för det de anser är bibliotekens problem, lösningen på dem och vilka andra 

aktörer som behöver associeras med varandra för att åstadkomma ett aktör-

nätverk. Samtidigt artikulerar dock biblioteken sina åsikter och ifrågasätter leve-

rantörer via ovannämnda rapporter, digitala kanaler och fysiska sammankomster. 

De gör egen problematisering och följer inte nödvändigtvis leverantörernas före-

skrifter. SHB drar in alternativa aktörer, såsom öppen källkodslösningar, system-

utvecklingskompetenser och IT-företag som tillhandahåller tjänster kring Koha 

eller Folio. KIB har också möjligheter till olika slags omförhandlingar. Till exem-

pel vid ny upphandling när licenserna för Alma kommer att gå ut kan biblioteket 

aktivera andra aktörer så som det redan gjort när III:s Millennium byttes ut mot 

Ex Libris Alma. Dessutom påverkas aktörerna i bibliotekssystemens aktör-nätverk 

av kopplingar och associationer till andra aktörer som befinner sig utanför biblio-

tekssystemets aktör-nätverk. KIB och SHB skulle kunna sägas ingår i ett annat 

aktör-nätverk med sina högskolor; användare är sammankopplade med större ve-

tenskapliga samfund med sin vetenskapliga kommunikation som påverkar biblio-

tekens bistånd; bibliotekariernas IT-kompetenser är sammankopplade och påver-

kas av bibliotekarieutbildning och arbetsmarknad; Alma/Sierra är kopplade med 

det tekniska som sträcker sig långt utanför bibliotekssystemets aktör-nätverk. Via 

dessa associationer kan förändringar i andra aktör-nätverk starta kedjereaktioner 

och inverka på bibliotekssystemets aktör-nätverk, vilket skulle tvinga fram om-

förhandlingar. Exempelvis kan en ny utredning på KIB komma fram till att ett 

modulärt eller eget utvecklat system motsvarar bibliotekets behov bättre; eller nya 

tendenser i vetenskaplig kommunikation skulle kunna förändra bibliotekens be-

stånd. Detta medför att länkarna mellan aktörerna förblir dynamiska och rörliga. 

Synen på aktörerna som å ena sidan medlemmar i ett aktör-nätverk samtidigt 

som de å andra sidan har vidare kopplingar till andra aktör-nätverk eller själva 

utgör ett helt aktör-nätverk (biblioteken kan tjäna som ett exempel på en aktör i 

bibliotekssystemets aktör-nätverk på samma gång som de kan expandera vidare 

och betraktas som ett komplext sammansatt aktör-nätverk) är välgrundad i ANT. 

För att påminna om betydelsen av metaforen ”aktör-nätverket”, anspelar den på 

att en aktör kan likställas med ett helt nätverk, det vill säga betraktas som en enkel 

enhet, men samtidigt i själva verket kan vara ett komplext fenomen. Aktörernas 

komplexitet och associationer med andra aktör-nätverk samt flera problematise-

ringar och enrolleringar som cirkulerar i bibliotekssystemets aktör-nätverk gör det 
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svårt för mig att anse detta aktör-nätverk tillrättalagt och förhandlingarna avslu-

tade. Det strömmar fortfarande olika intressen, uppfattningar, lösningar och en-

rolleringar. Aktörerna, framför allt biblioteken, representerar ännu sin egen röst. 

Callon och Latour (1981, s. 287) skriver att i slutskedet av aktör-nätverkets sam-

mansättning “Instead of swarms of possibilities, we find lines of force, obligatory 

passing points, directions and deductions”. Det förefaller att just i bibliotekssy-

stemets aktör-nätverk är möjligheterna, ifrågasättande och omställningar fortfa-

rande i omlopp. Att i mina fall peka ut en av aktörerna, så som ANT-teoretikerna 

har gjort i sina studier, som en enda representant i nätverket samt beskriva andra 

aktörer som osynliga och stumma skulle vara inkorrekt. 

Sammanfattning 

Aktör-nätverk sammansätts under en process som ANT benämner för översätt-

ning. Begreppet syftar till flera förändringar och utbyten samt till att aktörerna 

överför sin tolkning på varandra. I bibliotekssystemets aktör-nätverk har jag kun-

nat skönja flera av översättningsprocessens faser som har pekats ut av ANT-

teoretiker. Leverantören, biblioteken, det tekniska, bibliotekssamfundet och 

biblioteksanvändare deltar i problematisering och enrollering. Jag har även kunnat 

fastställa en OPP som, enligt min tolkning av bibliotekssystemets aktör-nätverk, 

är en uppfattning om att biblioteken behöver IT-stöd för att genomföra sin dagliga 

verksamhet. Denna uppfattning är gemensam för alla aktörer. Den sista fasen i 

översättningsprocessen, förvandling av ett dynamiskt och bullrigt aktör-nätverk 

till en tyst svart låda, har jag dock inte kunnat spåra med samma klarhet som Cal-

lon och Latour. 

De icke-mänskliga aktörerna – Alma och Sierra 

ANT vill upphäva gamla dikotomier och påvisar i sina texter hur det icke-

mänskliga och människor flyter ihop med varandra och bildar fullt fungerande 

aktör-nätverk (se till exempel Law 1986; Latour 1990; Latour 1994). Det icke-

mänskliga är en rättmätig medlem i ett aktör-nätverk. Det bär inskriptioner av 

mänskliga idéer, kunskaper, överenskommelser och uppfattningar som dokument-

eras och ristas in i det icke-mänskliga. På så sätt får de abstrakta fenomenen 

materialitet och blir varaktiga. Inom ANT har det studerats hur det icke-mänskliga 

förändrar tillstånd, transporterar aktörernas viljor och förmedlar ett visst händelse-

förlopp och upplevelser. Teknikfilosofen Don Ihde har också studerat det icke-

mänskliga, framför allt avseende teknik (Ihde 1979; Ihde 1993). I teoriavsnittet 

hävdar jag att ANT och teknikfilosofin har flera beröringspunkter. Båda inrikt-

ningar anser att det tekniska inte kan betraktas som ett eget fält utan bör studeras i 

samexistens med andra såsom det sociala, det ekonomiska, det vetenskapliga, det 
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kulturella och det politiska. Vidare tolkar såväl ANT som teknikfilosofin teknik 

som ett slags filter mellan människa och hennes livsvärld. Ihde föreslår flera tan-

kemodeller på hur teknikens medierande roll i människans värld skulle kunna 

analyseras. I den första modellen transformerar tekniken transparent människans 

upplevelse av livsvärlden; i den andra upplevs den som ”den andre” som männi-

skan interagerar med som med en motpart; i den tredje levererar tekniken livsvik-

tiga tjänster samtidigt som den förblir dold och anonym i bakgrunden. 

I följande avsnitt avser jag att analysera bibliotekssystemets aktör-nätverks 

icke-mänskliga aktör – det tekniska representerat av IT-systemen Alma och Si-

erra, utifrån ANT:s och teknikfilosofins teoretiska ramverk. 

Almas och Sierras medierande roll 

En föreläsningssal är ett av Latours exempel på hur det icke-mänskliga orkestrerar 

ett visst händelseförlopp, rutiner och urval av möjliga aktiviteter. Han räknar upp 

föremålen i salen och pekar på att salens möblering och arkitektur ”hjälper till att 

forma föreläsningen” (Latour 2015, s. 238). På samma sätt ramar Alma och Sierra 

in bibliotekens verksamhet, vardag och rutiner: de implicerar ett visst sätt att ar-

beta, mängden, innehållet och utförandet av arbetsuppgifterna samt arbetsgången.   

Alma, Sierra och bibliotekens arbetsuppgifter 

Alma och Sierra automatiserar en del av arbetsuppgifterna. Utlån, omlån, åter-

lämning, användaruppgifter, representation av bibliotekens bestånd både till ett 

eget discovery-verktyg och externt till Google Scholar (detta gäller endast Alma) 

och LIBRIS sköts av dessa system. Biblioteksresurser flyttas runt, byter status 

från tillgängliga till utlånade, försenade, reserverade, förseningsavgifter läggs på 

och användaruppgifter importeras från olika system. Alma är uppkopplat till leve-

rantörens system. Systemet laddar ned från Knowledge Base och visar ändringar 

gällande de elektroniska resurserna. I Alma genereras det automatiskt och manu-

ellt olika listor, så kallade ”Task Lists”, med uppgifterna som bibliotekarierna 

behöver reagera på. En gång i veckan automatgenereras det en lista med föränd-

ringar i e-resursbeståndet, till exempel om en e-tidskrift byter förlag och då måste 

aktiveras i ett nytt paket eller om länken till tidskriftens fulltext ändras (e-post 

från informant 5 från KIB 2018-03-09). Informationsnedladdning och uppladd-

ning till andra IT-system såsom LIBRIS, BrowZine eller det interna studentkonto-

systemet KIPAS hanteras av automatiska jobb (intervju med informant 2, KIB 

2018-03-05). Hanteringen av förseningsavgifter sköts också automatiskt av Alma 

som skickar underlag för faktura och tar bort fakturan om böckerna har lämnats 

tillbaka. Systemet lånar också automatiskt om böcker ifall de inte är reserverade, 

detta för att användarna på så vis inte behöver bevaka det (intervju med informant 

1, KIB 2018-02-08).  
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Andra arbetsmoment sker inte helt per automatik, men är baserade på Almas 

funktioner. Inköpsprocessen, berättar KIB:s bibliotekarie i sitt mejl (e-post från 

informant 5 från KIB 2018-03-09) till mig, tar sitt stöd i arbetsflöden som är in-

byggda i Alma. Inköpsordrar läggs upp i systemet, sedan uppdateras orderposter 

och byter status beroende på var i processen de befinner sig. En order med status 

”Waiting invoice” kan senare fångas upp manuellt och uppdateras med faktura. 

Vid ett engångsköp ändrar ordern status till ”Closed” och arbetsflödet avslutas 

automatiskt. Om det rör sig om återkommande prenumerationer får inköpsordrar 

efter att de är fakturerade statusen ”Waiting for renewal”, vilket indikerar att pos-

ten ska flyttas över till nästa år. Vid inköp av en ny e-resurs eller när en prenume-

ration avslutas skapas i Alma en ”Activation” (e-post från informant 5 från KIB 

2018-03-09. 

Dessa processer är kopplade till budgetinformation som finns inlagd i Alma. 

KIB lägger in årets budget i den så kallade Alma-ledger, en slags ekonomisk hu-

vudbok som är fördelad i olika konton för att kunna knyta inköpsordrar med re-

spektive konto. På så sätt har de bra överblick över sin ekonomi.  

Genom att jobba med ledgers och funds i Alma kan vi göra många snabba analyser. Vi kan 
till exempel snabbt se hur mycket vi spenderar på olika typer av resurser, hur mycket pengar 
vi har kvar, när på året vi spenderar pengar, och göra jämförelser över år (e-post från infor-
mant 5 från KIB 2018-03-09).  

Förutom den ekonomiska överblicken förser Alma biblioteket med statistik över 

resursanvändning. Licensinformation, avtal och leverantörinformation hanteras 

också i Alma. 

Eftersom SHB har valt att inte implementera alla funktioner i Sierra används 

det främst för cirkulation. Liksom Alma presenterar Sierra bibliotekets bestånd, 

sköter ut-, in- och omlån, reservationer, förseningar och användaruppgifter. Det är 

uppkopplat till olika databaser med bibliografiska poster. Det importerar och ex-

porterar dessa samt användarinformation.  

Med sina ovannämnda funktioner stödjer och vägleder båda IT-systemen ar-

betsmoment i det interna arbetet. De inbyggda rutinerna i Alma och Sierra och IT-

systemens fält och flikar skapar förutsättningar för hur biblioteken väljer och kan 

organisera sitt arbete, vilken information som kan föras in och administreras och 

vad som är möjligt eller omöjligt. Arbetsuppgifterna, deras mängd, innehåll och 

även tidsplan finns alltså inbyggda i dessa IT-system. Även om dessa passar väl 

för verksamheten, vilket KIB upplever (intervju med informant 1, KIB 2018-02-

08; intervju med informant 2, KIB 2018-03-05), är de sprungna från och anpas-

sade till hur systemet arbetar. Almas funktioner för inköp, licenshantering och 

katalogisering skapar ett visst arbetssätt, vad och hur biblioteksmedarbetare gör 

saker på. KIB:s tidigare ERM-system kunde inte hantera avtalsinformation som 

fick hanteras separat i ett Excelark (e-post från informant 5 från KIB 2018-03-09). 

Nu erbjuder Alma att hantera detta på ett nytt sätt. På så sätt skapas det via en ny 



 67 

funktion ett nytt arbetssätt och nya möjligheter för biblioteken att utveckla och 

organisera sin verksamhet.  

Förutom att IT-systemen organiserar och strukturerar biblioteksverksamhet 

genererar de också arbetsuppgifterna. Exempelvis behöver de ovannämnda lis-

torna gås igenom och rättning av fulltextlänkarna är en annan arbetsuppgift som 

systemet påbjuder till. Förändringarna i IT-systemet startar en kedja av aktiviteter 

på biblioteket. Release notes ska läsas, diskuteras på ett personalmöte och sam-

manfattas i en ny text för övrig personal. Under min praktikperiod skulle Almas 

gränssnitt bytas ut, vilket skapade ett omfattande arbete. Gränssnittet skulle testas, 

utbildningarna skulle hållas och manualerna skulle uppdateras (deltagande obser-

vationer KIB 2017). Arbetsuppgifterna måste naturligtvis bemannas. Alma förut-

sätter på så sätt en viss personalstyrka som ska finnas för att utföra de arbetsupp-

gifterna som IT-systemet genererar. Arbetsuppgifterna tidsbestäms av systemet 

eftersom de genereras i enlighet med IT-systemets egna tidscheman. 

Emellertid medverkar Alma och Sierra inte enbart i de inre tjänsterna. De är 

också delaktiga vid informationsdisken, vid möten med biblioteksanvändarna. Här 

följer några exempel från egen erfarenhet av arbete med Sierra vid informations-

disken. I detta arbete vägleder Sierra mig i interaktion med användare, i vilka ak-

tiviteter jag ska initiera och i vilken ordning jag ska utföra dem. Jag får instrukt-

ioner från Sierra gällande regler för just denna användare eller resurs som jag se-

dan omformulerar och vidarebefordrar till användaren. Mitt möte med användaren 

inleds vanligtvis med att jag ber hen om lånekort eftersom det är så Sierra identi-

fierar användaren. Användarinformationen visas för mig på skärmen och jag vet 

nu vem som är framför mig. Det är alltså inte den fysiska personen som talar om 

sin identitet för mig, utan personens digitala representation i Sierra. Informationen 

på skärmen ger mig indikationer på möjliga handlingar. Ska reservationerna häm-

tas talar Sierra om för mig var jag ska hitta dem; ska böckerna lånas är det syste-

mets uppgift att se till eller åtminstone informera mig om vilka regler som tilläm-

pas på denna kategori av användare; ifall Sierra indikerar att en förseningsavgift 

ska betalas är det då dags för mig att hämta betalterminal. Skapandet av ett nytt 

användarkonto är helt iscensatt av Sierra. Här sker handlingarna och kommunikat-

ionen i direkt enlighet med dialogrutorna jag får på skärmen. Sierra är också mitt 

bollplank när det gäller biblioteksregler. De finns inskrivna i systemet och ibland 

är det systemet som har sista ordet när tveksamheter uppstår. Jag som arbetar vid 

informationsdisken kan inte avgöra om boken kan förlängas förrän jag konsulterar 

Sierra, som visar för mig om det finns kö på boken eller ej (deltagande observat-

ioner SHB 2017–2018).  

I Latours (1994) exempel medför vapen eller möblering av ett klassrum (La-

tour 2015, s. 238) vissa handlingar och främjar vissa aktiviteter. Dock är det inte 

frågan om det icke-mänskligas överordnade position gentemot mänskliga aktörer. 

Det är fortfarande upp till de mänskliga aktörerna att följa eller frångå de scena-
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rier som uppbyggs av det tekniska. Enligt Latours resonemang är det varken va-

pen eller människa som ensamt står för själva handlingen och de kan inte heller 

utföra handlingen var för sig. Handlingen blir möjlig först när vapen och männi-

skan kommer samman och förändrar varandras egenskaper. Handlingen, tolkar 

Latour, utförs i samarbete mellan det icke-mänskliga och människa (Latour 1994). 

På samma sätt kan biblioteksverksamhet ses som en effekt av tätt samarbete mel-

lan de icke-mänskliga aktörerna Alma och Sierra och biblioteken. Precis som La-

tours vapen och människa ingår IT-systemen och biblioteken i ett ömsesidigt be-

roende. De förändrar varandras tillstånd – IT-systemen blir levande genom an-

vändning på biblioteken (precis som vapen i Latours (1994) exempel) och biblio-

teken uppnår och utvecklar effektiv verksamhet med IT-systemens hjälp. Arbets-

uppgifterna på biblioteken skulle kunna sägas utförs av en hybridaktör (Latour 

1994, s. 33), av en kedja av associationer mellan människa och det icke-mänskliga 

(Latour 1990, s. 111). 

I mina ovanbeskrivna fallexempel genom att organisera arbetsuppgifterna och 

styra deras utförande stakar Alma och Sierra ut ett visst händelseförlopp. I likhet 

med portugisiska navigeringsverktyg som iscensatte navigering av fartygen (Law 

1986) orkestrerar även bibliotekens IT-system biblioteksverksamheten på KIB 

och SHB. De understödjer vissa scenarier och händelser, medan andra alternativ 

blir mindre rimliga.  

Kunskap och varaktighet 

Förutom att Alma och Sierra lägger fram ett visst aktivitetsprogram är de ett le-

vande dokument över det konkreta bibliotekets praktiker.  

KIB:s och SHB:s rutiner finns, som redan nämnts ovan, inbyggda i biblio-

tekens IT-system. Rutinerna existerar inte utanför systemen och kan inte från-

kopplas från dem. KIB:s och SHB:s dokumentation över biblioteksrutiner är sam-

tidigt användarmanualer till Alma/Sierra. KIB:s användarmanual till Alma inne-

håller instruktioner för hur låntagare, utlån och omlån, reservationer och förse-

ningsavgifter ska hanteras i systemet. Det är alltså inte en beskrivning av biblio-

tekets rutiner generellt eller hur dessa processer är tänkta att fungera utifrån bibli-

oteksperspektivet. De beskrivs utifrån hur de rent praktiskt fungerar med hjälp av 

Almas knappar och menyer, i termer av ”klicka/välj knappen”. Till exempel besk-

rivs ”Hur kan jag se vem som har lånat en bok?” på detta vis:  

(1) Sök fram boken i sökfältet högst upp (se till att ”Physical titles” är valt). (2) Klicka på 
knappen ”Items” längst till höger. (3) Klicka på ”Loan” som står under ”Process type”. 
(4) Nu kan du se vem som har lånat boken” (KIB, Alma-lathund). 

Bibliotekets processer och rutiner berättas från systemets perspektiv. De är 

skrivna med det konkreta IT-systemet som utgångspunkt, inte med KIB:s verk-

samhet. När jag frågar KIB:s bibliotekarier hur man som anställd lär sig biblio-
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teksrutiner och regler menar de att man får sitta och klicka runt i Alma samt läsa 

manualer (samtal med medarbetare på KIB under deltagande observationer KIB 

2017). Det som gäller på biblioteket framgår tydligast av systemets gränssnitt, 

fönster och flikar. Det går inte att separera bibliotekets rutiner från konkreta steg-

för-steg-instruktioner i Alma; rutinerna och IT-systemet har smält samman. 

Sierra agerar också som en handbok för regler och rutiner på SHB. De finns 

inskrivna i systemet och ledsagar arbetet vid informationsdisken. Olika typer av 

användare och olika resurser är kopplade till olika regler. Allt detta finns inskrivet 

i Sierra som håller i regler och informerar om gällande rutiner. Även SHB:s rutin-

pärm för arbete i informationsdisken (SHB, Rutinpärmen) handlar mer om steg-

för-steg-instruktioner än tänkesätt kring SHB:s verksamhet. Det går att utan full 

förståelse för reglerna förlita sig på att Sierra ”kan” dessa. Det är svårt, även om 

det ibland är möjligt, att frångå rutinerna inristade i dessa system. I Sierra går det 

att skriva över reglerna i vissa lägen, men detta medför tydliga varningar från sy-

stemet (deltagande observationer SHB 2017–2018).  

I och med att bibliotekens praktiker dokumenteras i det tekniska, i Alma och 

Sierra, får de också stabilitet och hållbarhet. Bibliotekens regler materialiseras i 

systemens påbud, varningar och förbud. De blir påtagliga, tydliga, verkliga och 

mer verksamma. Just att stabilisera och ge form och hållbarhet är en av de roller 

som tillskrivs det icke-mänskliga inom ANT. Law (1986) och Latour (1990; 

1994) har i flertalet studier återkommit till detta tema. I Laws (1986) studie om 

den portugisiska flottan som jag tar upp i teoriavsnittet manifesterades navige-

ringskunskaper, vetenskapliga framsteg och sjömäns kompetenser kring skepp 

och verktyg. De blev fastnaglade i transporterbara, beständiga icke-mänskliga 

aktörer som kunde verka och vakta över aktör-nätverket över tid och rum. I ”Te-

chnology is society made durable” beskriver Latour (1990) hur hotellreglerna 

verkställdes med hjälp av en fysisk tyngd på nyckelknippan. De muntliga och 

skriftliga uppmaningarna om att lämna nyckeln i receptionen hade föga genom-

slag. Emellertid tvingade en otymplig metallbit som är obekväm att bära på ho-

tellgästerna att lämna ifrån sig nycklarna. På det sättet gav den fysiska metallbiten 

hotellreglerna verkställande kraft och reglerna kläddes in, fick form och blev ett 

”loaded statement” (Latour 1990, s. 106).  

Almas och Sierras roller skulle kunna tolkas i analogi med ANT:s tolkning av 

det tekniska. Bibliotekens regler och rutiner utarbetas och författas egentligen 

utanför IT-system; på möten, i utredningsarbete, mellan bibliotekarierna och i 

enlighet med bibliotekens beslutsgångar. Inristade i IT-system blir det verkliga 

och får en verkställande kraft. De transformeras på samma sätt som Latours nyck-

el (1990) – från en uppmaning som var och en kunde ta ställning till, till en för-

ordning. Det är skillnad på att bestämma att kurslitteratur ska ha utlåningstid på en 

vecka och att registrera boken på så sätt att Alma eller Sierra automatiskt sätter 

utlåningstid i enlighet med de regler som finns inskrivna i dem. Regeln om att 
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kurslitteratur endast kan lånas av högskolestudenterna blir ofrånkomlig när IT-

systemet helt enkelt inte medger utlån (deltagande observationer SHB 2017–

2018). Inskrivna i det tekniska transporteras de över tid och rum utan förändring, 

precis som navigeringsprinciper i Laws (1986) studie, från exempelvis ett internt 

möte via ändringar i systemet till det utåtriktade arbetet i informationsdisken. Be-

slutet att införa meröppet på KIB transporterades via nya inställningar i Alma till 

biblioteksanvändarna som fick bland annat nya utlåningstider på dagslån (intervju 

med informant 1, KIB 2018-02-08). På så sätt utgör det icke-mänskliga, IT-

systemen, en materiell infrastruktur som håller fast i och verkställer aktörernas 

annars flyktiga tankar, idéer och överenskommelser samt förlänger deras verkande 

kraft. 

Utöver de lokala bibliotekens praktiker avspeglar Alma och Sierra generella 

tankar om biblioteksverksamhet på samma sätt som Laws (1986) navigeringsverk-

tyg bar avtryck av dåtidens navigationskunskap. Systemens funktioner, menyer, 

fält, vilken information som går att spara i dem, hur och på vilka parametrar bibli-

otekarier kan söka, vilka andra IT-system som går att integrera Alma och Sierra 

med, vilka arbetsmoment som får stöd i dem – allt detta återspeglar hur den aktu-

ella biblioteksverksamheten bedrivs. Den i systemen inbyggda effektiviseringen 

ger en insyn i målbilden för dagens biblioteksarbete. Fokuset på funktioner för 

hantering av e-resurser återspeglar dagens vetenskapliga kommunikationsmönster. 

Kunskaper om inköpsprocesser och kanaler manifesteras i de inbyggda arbetsflö-

dena för inköp. Funktioner för internationell samverkan inom katalogisering byg-

ger på och dokumenterar kunskaper inom detta område. Kunskapen om det prak-

tiska arbetet i informationsdisken finns inbyggd i funktioner för cirkulation. Ex 

Libris och III samlar och kanaliserar dagens kunskap, kompetens och tankesätt 

kring biblioteksverksamhet i Alma och Sierra genom sitt samarbete med biblio-

tekssamfund. Tanken om att bibliotekssystem bär spår, avspeglar och förmedlar 

konkreta bibliotekstraditioner och praktiker framhåller även Borgman (1997) i en 

studie som jag tar upp i avsnittet ”Tidigare forskning”. De icke-mänskliga aktö-

rerna, Alma och Sierra, förkroppsligar således den nuvarande kunskapen om bib-

lioteksverksamhet och en specifik bibliotekshistoria. 

Alma och Sierra genom teknikfilosofins tankemodeller 

Teknikfilosofen Don Ihde (se till exempel Ihde 1979) hävdar att tekniken finns 

djupt inbäddad i människans livsvärld. Den skapar premisser för våra upplevelser 

av den, men reflekteras också tillbaka och inverkar på vår förståelse av och också 

framställningen av oss själva. Hans tre tankemodeller beskriver tre olika sätt att 

tolka relationen mellan människa och teknik – teknik som införlivad i vår livs-

värld; teknik som ”en annan”, en motpart som vi tolkar och interagerar med; och 

teknik som en slags osynlig livsviktig sfär som omsluter vår livsvärld och är dess 

förutsättning (Ihde 1979). Relationen mellan bibliotekens tekniska redskap, Alma 
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och Sierra, och själva biblioteken ter sig flertydig och skiftande mellan alla tre 

Ihdes modeller.  

Den första modellen, ”experience through machine”, exemplifieras av glasö-

gon vars bärare varken ifrågasätter eller reflekterar över effekter och konsekven-

ser av dess användning (Ihde, 1979). Under flera samtal med KIB:s bibliotekarier 

har jag ställt frågan om hur Alma påverkar bibliotekets praktiker. Bibliotekarier-

nas svar var att Alma passar in och fungerar väl och samstämmigt med deras prak-

tiker. Jag frågade också om det var något i rutinerna som behövde ändras och an-

passas till systemet, vilket också resulterade i några få exempel. En bibliotekarie 

nämnde att kontostyrning via olika rättigheter och roller är ett amerikanskt tänke-

sätt och att detta inte används på KIB (samtal med medarbetare på KIB under del-

tagande observationer KIB 2017). Ett annat exempel på när det uppstod ett glapp 

mellan Alma och KIB:s dagliga verksamhet var vid införande av meröppet. Det 

var svårt att anpassa låneregler för daglån till nya öppettider i Alma (intervju med 

informant 1, KIB 2018-02-08). För övrigt föreföll det som om systemet och KIB:s 

praktiker smälte samman. Rutinerna är väl inbyggda och anpassade till Alma, och 

Alma är i sin tur väl anpassat för att stödja dessa. Som tandläkarinstrument eller 

glasögon, exempel hämtade från Ihde (1979), förlänger Alma KIB:s förutsättning-

ar för hantering av en del av bibliotekets verksamhet som inte skulle vara möjlig 

utan systemet. E-resurshantering, effektiv katalogisering, ekonomisk och statistisk 

överblick och andra arbetsmoment skulle inte vara möjliga på samma sätt utan 

instrumentet Alma. Denna systemets inblandning i bibliotekspraktiker kan betrak-

tas som medierande. Dock upplever biblioteket systemet som neutralt och verkar 

inte märka eller reflektera över vilka effekter det medför.  

En sådan relation mellan människan och redskap beskrivs i Ihdes (1979) 

första modell, ”experience through machine”, där det tekniska verktyget förmed-

lar en upplevelse som annars inte skulle vara möjlig. Den beskrivs också av Ihde 

genom termen ”embodiment” (se till exempel Ihde 1979, s. 58), eftersom verkty-

get inte upplevs av dess användare som en främmande kropp. Tvärtom är det för 

användaren transparent. Emellertid, resonerar Ihde, är dess effekter inte neutrala. 

Enligt honom påverkar verktyget den förmedlade verkligheten genom att förstärka 

vissa aspekter medan andra reduceras till bakgrunden (se till exempel Ihde 1979, 

s. 58–60). Rosenberger (2009) som analyserar relationen mellan dator och männi-

ska utifrån Ihdes modell, menar att datorn fokuserar människans uppmärksamhet 

på det som händer på skärmen medan andra upplevelser av den övriga miljön 

bleknar. Denna direkta tolkning av den fysiska användningen av IT-redskap är ett 

sätt att resonera kring Ihdes begrepp förstärkning-reducering. Detta gäller natur-

ligtvis även användningen av bibliotekssystemen, då dess användare håller fokus 

på skärmen medan andra intryck mattas av.  

Ihdes förstärkande-reducerande roll av teknik kan också jämföras med ANT:s 

föreställning om teknik som medlar och framhåller ett specifikt händelseförlopp. 
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Samtidigt som Alma och Sierra erbjuder och stödjer, det vill säga förstärker, ett 

visst arbetssätt osynliggör eller reducerar de förutsättningar för alternativa lös-

ningar. Ytterligare en mer abstrakt tolkning av teknikens förstärkande och reduce-

rande effekt återfinns hos Ihde. Han menar att människan har tillgång till ett helt 

spektrum av olika upplevelser och förmågor. Av dessa analoga förmågor och till-

gångar plockar IT och artificiell intelligens fram och fokuserar endast på ett urval. 

Som exempel nämner Ihde alla sorter av logiska och matematiska förfaranden 

(Ihde 1979, s. 57–58). På samma sätt omfattar inte Alma och Sierra alla aspekter 

av biblioteksverksamhet. De förstärker och fokuserar på effektivitet, ordning och 

organisation av kunskap, tillgängliggörande av informationsresurser samt admi-

nistration och i viss mån byråkratiskt arbetet på bibliotek. Andra aspekter, sådana 

som bibliotekets roll i lärandemiljöer eller som mötesplats och forum för fria sam-

tal reduceras i Alma/Sierra och hamnar i enlighet med Ihdes termer i bakgrunden. 

I enlighet med ANT:s termer kan detta beskrivas som en förenklingsprocess (se s. 

24).  

I en annan typ av relation mellan människa och teknik betonar Ihde interakt-

ion, denna modell benämner han som ”experience with the machine” (1979). In-

teraktionen påminner om mänsklig kommunikation då tekniska redskap upplevs 

som en motpart. Användaren avläser redskapens signaler, tolkar och reagerar på 

dessa. På grund av det tolkande inslaget i relationen mellan användaren och red-

skapen kallar Ihde den för ”hermeneutisk” (1979, s. 58–60). Den uppstår vanligt-

vis mellan människa och dator. Som ett exempel tar Ihde interaktion med ett digi-

talt testverktyg som kan meddela deltagarna att de behöver ta rast (Ihde 1979, s. 

12–13). Denna tankemodell för också tankarna till ANT:s tolkning av teknik som 

aktivitetsprogram, då det tekniska styr händelseförlopp i en specifik riktning. 

Synsättet skulle kunna illustreras med interaktionen mellan Sierra och medar-

betare vid SHB:s informationsdisk. Förutom att jag när jag arbetar vid informat-

ionsdisken konsulterar systemet i frågor om regler och olika status på beståndet 

och användarkonton, så som jag skildrar i tidigare avsnitt, flyttar Sierra mig fy-

siskt runt i biblioteket. Jag får instruktioner på vart jag ska gå för att utföra ären-

det, exempelvis hitta boken. Systemet kan även stoppa mig från att uppträda fel-

aktigt när jag är på väg att överskrida regler. Jag både läser systemmeddelanden, 

gör en tolkning samt reagerar och agerar på dem (deltagande observationer SHB 

2017–2018). I likhet med Ihdes exempel uppträder Sierra som min motpart, en 

kollega som har egen expertis och en egen roll i vårt gemensamma arbete. Det 

påverkar, förändrar och kan även korrigera mitt agerande och arbete. Jag handlar 

och registrerar mina handlingar i Sierra, som i sin tur reagerar med ny input som 

jag eventuellt måste svara på.  

Det finns ett annat scenario där Sierra upplevs som ”en annan”. Det pekas ut 

som en medarbetare med egen intelligens och agens, och som motståndare och 

hinder. Att förseningsavgifter inte räknas löpande utan läggs till efter att en förse-
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nad bok blir återlämnad eller förlängd är en situation när Sierra agerar utifrån 

egen kraft. För de mänskliga medarbetarna ter sig detta inte logiskt och önskvärt. 

Förklaringarna ”att det inte går i systemet” eller ”det blir fel i systemet” som, en-

ligt mina observationer (deltagande observationer SHB 2017–2018), förekommer 

under arbetet i informationsdisken är ett annat exempel på när Sierra framställs 

som en egen fristående faktor med kraft och egenskaper som kan påverka de 

mänskliga handlingarna.  

Både Alma och Sierra deltar i kommunikationen med biblioteksanvändarna. 

De skickar nämligen automatiskt mejl med information om deras lån, återläm-

ningstider och reservationer. Här uppstår interaktion mellan de interna systemen 

och dess externa användare. Användarna handlar (hämtar, förlänger eller lämnar 

böcker) på direkt uppmaning av systemet.  

I Ihdes tredje modell arbetar det tekniska obemärkt i bakgrunden som ett kyl-

skåp – en viktig teknisk assistent som sällan behöver mänsklig uppmärksamhet. 

Almas och Sierras bakgrundsarbete reflekterar jag genomgående över i uppsatsen. 

Det vore överdrift att säga att de arbetar dolt i bakgrunden med tanke på hur 

många tjänster, rutiner och aktiviteter det finns för systemhantering inom de båda 

biblioteken. Det finns dock ett visst inslag av denna relation. Funktioner för cirku-

lationen sköter utlåningstider och förseningar utan någon inblandning från biblio-

tekariernas sida. Detta gäller även hantering av användarkonton som importeras i 

bakgrunden. Denna typ av bakgrundstjänster som systemen tillhandahåller skulle 

kunna karakteriseras som Ihdes ”experience among machines” (se till exempel 

1979 s. 56): en relation mellan teknik och människa utan interaktion eller någon 

uppenbar kontakt. I denna tankemodell liknar det tekniska ANT:s svarta låda som 

fungerar omärkligt och anonymt. 

Sammanfattning 
I det föregående avsnittet har jag fokuserat på aktör-nätverkets icke-mänskliga 

aktörer – IT-systemen Alma och Sierra. Tolkningen av deras roller utgår ifrån 

ANT:s perspektiv på det icke-mänskliga som skapar ett visst aktivitetsprogram, 

bär och förmedlar kunskap samt ger hållbarhet till abstrakta företeelser. Almas 

och Sierras design och funktioner skapar förutsättningar för bibliotekens rutiner 

och arbetssätt. De organiserar, skapar, fördelar och tidsbestämmer arbetsuppgif-

terna. Särskilda händelseförlopp och scenarier möjliggörs i Alma och Sierra. Kun-

skap om biblioteksverksamhet manifesteras i dessa IT-system då de är byggda 

utifrån ett visst perspektiv och förståelse av bibliotekens roll och verksamhet. Vi-

dare betraktar jag IT-systemen utifrån teknikfilosofi som har många berörings-

punkter avseende teknikens medierande roll. Jag identifierar att relationen mellan 

biblioteken och IT-systemen har inslag av alla tre teknikfilosofiska tankemodeller. 

Enligt den första modellen filtrerar IT-systemen bilden av verkligheten på ett visst 

sätt; enligt den andra upplevs de som en motpart, en kollega som man kommuni-

cerar med; och enligt den tredje modellen arbetar de obemärkta i bakgrunden. 
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Slutdiskussion 

ANT och ANT-inspirerade studier av teknik och IT, som jag löpande refererar till 

i min uppsats, framhåller att teknik och IT inte kan begränsas till enbart det tek-

niska. IT-system skapas och utgörs av många aktörer, av deras viljor, uppfattning-

ar och kunskaper, av deras sociala kontext och av ekonomiska förutsättningar. 

Dessa olika aspekter konkurrerar och samsas med varandra inom ett IT-systems 

territorium. Även studier med andra teoretiska utgångspunkter än ANT visar att 

bibliotekens IT-lösningar endast delvis består av själva tekniken. Två avhandling-

ar inom BoI en av Nasrine Olson (2010) om beslutsprocesser inför byte av IT-

system på bibliotek, och en av Lena Olsson (1995) om uppkomsten och införandet 

av LIBRIS, pekar på att i själva verket är dessa tekniska angelägenheter brokiga, 

fulla av kontroverser, ibland slumpartade och irrationella. De är en konsekvens av 

förhandlingar mellan heterogena aktörer. Organisationer, personalstyrka, arbets-

fördelning, inflytande av enskilda individer, intressen, praktiska omständigheter, 

uppfattningar om IT:s roller och möjligheter, samarbete med systemens leverantör 

och det tekniska uppträder tillsammans och samspelar i tillblivelsen av biblioteks 

IT-system i Olsons (2010) och Olssons (1995) studier.  

Att berätta om ett komplext fenomen som är produkt av ett kollektiv, ett kol-

lektiv av annars disparata aktörer som sammanfogas under samarbete och tillbli-

velse av detta fenomen, är ANT:s specialområde. Teorins aktör-nätverksmetafor 

syftar just på att fenomenet är uppbyggt av agerande knutpunkter med levande 

kopplingar dem emellan. Teorin fokuserar på aktör-nätverkens sammansättning, 

på kopplingarna mellan aktörerna och på dynamiken och kontroverser av proces-

serna inom nätverket. Den berättigar det icke-mänskligas plats och roll som en 

handlande aktör och stabilisator av aktör-nätverket.  

Under mina observationer på KIB och SHB har det, i likhet med den ovan-

nämnda tidigare forskningen om IT-system, blivit påtagligt att bibliotekens cen-

trala IT-system involverade många aktörer och aktiviteter som enligt mina iaktta-

gelser inte nödvändigtvis hade gemensamt språk eller samma intressen. Trots allt 

har dock människor och teknik, biblioteken med sina lokala praktiker, personal 

och användare, bibliotekssamfund, leverantörer och IT-system sammanfogats i ett 

välfungerande kollektiv. Den datoriserade biblioteksverksamheten träder fram i 

min undersökning som ett resultat av komplexa allianser där IT-systemen Alma 
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och Sierra har smält samman med biblioteksverksamheten och blivit en oumbärlig 

del av den. Detta kallar jag i min uppsats för bibliotekssystems aktör-nätverk.  

Mitt syfte har varit att undersöka detta aktör-nätverk genom att diskutera dess 

sammansättning och processer, vilket är min första frågeställning. Bibliotekssy-

stemets aktör-nätverk är inte komplett, och är inte möjligt utan det tekniska. Där-

för vill jag också undersöka detta aktör-nätverk genom att sätta fokus på det tek-

niska, vilket jag gör i min andra frågeställning. I detta har ANT med sitt begrepp 

aktör-nätverk och sitt synsätt på icke-mänskliga aktörer varit ett kraftfullt och 

funktionellt verktyg. Jag har upptäckt en rad beröringspunkter mellan ANT och 

teknikfilosofi som tillsammans skapar en vokabulär för djupare diskussioner om 

teknikens roller.  

Min undersökning visar att samtliga medlemmar av bibliotekssystemets aktör-

nätverk har agens. De är med ANT:s terminologi medlare eftersom de med sina 

handlingar involverar och får varandra att agera, inverkar och sätter igång proces-

ser längs nätverket.  

Almas och Sierras leverantörer har tillhandahållit biblioteks IT-lösningar se-

dan länge. De har en stor produktportfölj och kundkrets bland annat i Sverige. De 

har stort inflytande och är tongivande vad gäller teknisk design av biblioteks IT-

system. Produktutvecklingen drivs i mångt och mycket av leverantörens kommer-

siella intressen. Dock finns det tydliga ansatser från leverantörens sida till att 

samarbeta med biblioteken. Biblioteken samarbetar också med varandra genom 

olika användargrupper och sammankomster. Via ett flertal kanaler utbyter biblio-

tekssamfundet erfarenheter med varandra och ger återkoppling till leverantören. 

IT-systemens (Almas och Sierras) design, funktionalitet och tekniska egenskaper 

är en ständig förhandlingspunkt mellan leverantörer och biblioteken. Dessa för-

handlingar pågår med hjälp av en stor textmassa som omger bibliotekssystemets 

aktör-nätverk. Systembeskrivningar, rapporter, manualer och teknisk dokumentat-

ion skrivna av KIB, SHB, andra bibliotek, BoI-forskare, Ex Libris och III cirkule-

rar konstant längs bibliotekssystemets aktör-nätverk. Dessa ANT:s mellanhänder 

kommunicerar och transporterar aktörernas åsikter, uppfattningar och tolkningar 

av IT-systemen. Leverantören med deras produktutbud och bibliotekssamfund är 

således handlande aktörer i bibliotekssystemets aktör-nätverk. 

Under mitt fältarbete har bibliotekens lokala praktiker, det vill säga KIB:s och 

SHB:s bestånd, biblioteksanvändarnas behov samt organisation och tillgång till 

IT-kompetenser också visat sig också vara aktiva aktörer. Detta eftersom de på-

verkar bibliotekens beslut och prioriteringar i valet av IT-system. Biblioteksprak-

tikerna har också inverkan på leverantören och den tekniska produktutvecklingen. 

Den lavinartade ökningen av elektroniska resurser är en sådan aspekt av biblio-

tekspraktiker som anger riktningen för den tekniska utvecklingen. Hanteringen av 

elektroniska resurser är en stor arbetsbörda, vilket både leverantören och biblio-

teken erkänner själva. De tekniska lösningar som bygger på att e-resurser admini-
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streras i flera olika IT-system skapar fler informationssilos vilket ger dåliga förut-

sättningar för tillgängliggörande och återvinning av resurser vilket är i sin tur ett 

återkommande tema i biblioteksrapporter och mina informanters utsagor. Integrat-

ion och konsolidering av information eftertraktas således av biblioteken. Denna 

rådande arbetssituation leder till nya tekniska lösningar – de nyare produkterna 

går mot helhetslösningar och kan integrera fler och fler funktioner. Men samtidigt 

försätter helhetslösningar biblioteken i ett leverantörberoende. Biblioteken ut-

trycker tydligt sin oro för detta – att bli låsta vid leverantörens tankesätt, arbets-

flöden och vid en viss given lösning som påverkar hela verksamheten. Biblioteken 

försöker att motverka detta på flera sätt, dels genom att tvinga leverantören att 

öppna upp sina IT-system för anpassningar och vidareutveckling via API, dels 

genom att överväga alternativa öppen källkodslösningar. 

Tillgång till egna IT-kompetenser har jag identifierat som ytterligare en aktör 

i bibliotekssystemets aktör-nätverk. De påverkar bibliotekens vägval vad gäller 

IT-system. Personalens kunskaper och intresse i att utvecklas inom systemut-

veckling på SHB är en drivande kraft bakom bibliotekets nuvarande beslut om att 

undvika helintegrerad lösning och behålla flera olika IT-system för att så små-

ningom övergå till öppen källkodslösning. Biblioteksanvändarna och deras in-

formations- och resursbehov är också en del av det konkreta bibliotekets lokala 

kontext. De är ytterligare en aktör vars handlingar förändrar villkor för andra ak-

törer och väcker deras agerande.  

Min undersökning av aktörerna i bibliotekssystemets aktör-nätverk visar att 

de är medlare; de har agens, de förhandlar och aktiverar varandra. Med sina hand-

lingar sätter de igång kedjereaktioner längs aktör-nätverkets associationer. Till-

sammans formar de Almas och Sierras tekniska egenskaper. Den slutliga produk-

ten – en fungerande lösning för att automatisera och datorisera cirkulation, katalo-

gisering och tillgängliggörande av bibliotekens resurser, hantering av elektroniska 

resurser och biblioteksanvändarkonton – bygger således på ett system av allianser 

mellan olika aktörer och är resultatet av deras kollektiva arbete. Ett sådant kollek-

tiv av handlande aktörer som i samarbete med varandra producerar ett gemensamt 

verk är just ANT:s sätt att se på världen då teorins ståndpunkt är att alla fenomen 

är effekter av ett kollektivt arbete av aktiva individer. 

Som jag har skrivit tidigare bygger aktörernas samarbete på att de är sam-

mankopplade, associerade med varandra. Att undersöka associationerna mellan 

aktörerna är en del av ANT:s berättelse. Associationerna etableras under förhand-

lingarna, en process som inom ANT benämns för översättning och har studerats 

framför allt av Callon. Han menar att aktörerna under översättningen tolkar, för-

handlar och accepterar (eller inte) varandras och egna roller och positioner i nät-

verket. Översättningen innebär också olika utbyten och förflyttningar; aktörernas 

uppfattningar och målsättningar omformas för att passa in i nätverket. Två faser 

av processen är särskilt viktiga för utgången av översättningsprocessen. Den 



 77 

första är att alla aktörer erkänner en gemensam obligatorisk passagepunkt. Den 

andra är huruvida förhandlingsprocesserna upphör och aktör-nätverket förvandlas 

till en färdigförhandlad anordning som ANT liknar vid en svart låda.  

Även jag i min ANT-berättelse har studerat översättningsprocessen inom bib-

liotekssystemets aktör-nätverk. Jag har kunnat observera tydliga spår av pågående 

förhandlingar och kunnat urskilja olika aktörers röster. I mitt empiriska material 

identifierar jag ANT:s obligatoriska passagepunkt – aktörernas gemensamma upp-

fattning om att den nutida biblioteksverksamheten inte kan bedrivas utan en IT-

lösning. Trots att aktörerna verkar acceptera den OPP har de enligt min analys 

fortfarande meningsskiljaktigheter angående sina och varandras roller. Biblioteks-

systemets aktör-nätverk verkar vara i full gång med att fortfarande diskutera 

huruvida leverantörens roll är att tillhandahålla bekväma heltäckande lösningar 

som administreras centralt eller lösningar som är helt flexibla och anpassningsbara 

men kräver arbetsinsatser och IT-kompetenser från bibliotekens sida. Biblioteken 

har inte heller fullkomligt accepterat sin roll och reflekterar över sina vägval – ska 

de vara konsumenter med förvisso visst inflytande eller utvecklare av sitt eget 

verktyg. Även det tekniska skulle kunna sägas definiera den egna rollen. Dess 

tekniska egenskaper och design som jag visar i min undersökning återspeglar säll-

an helt användarens önskemål och måste accepteras som de är. Fortfarande cirku-

lerar olika motsägelser inom bibliotekssystemets aktör-nätverk, vilket leder mig 

till slutsatsen att detta aktör-nätverk ännu inte har förlorat dynamiken. Mångfal-

den av röster låter mig inte peka ut en makro-aktör som ensamt skulle kunna re-

presentera bibliotekssystemets aktör-nätverk. Tack vare de pågående förhandling-

arna kan inte bibliotekssystemets aktör-nätverk liknas med ANT:s stumma svarta 

låda. 

Min undersökning och analys utifrån ANT:s perspektiv visar sålunda, med 

avseende på min första frågeställning, att bibliotekssystemen inte kan begränsas 

till enstaka aktörer utan är ett komplext nätverk av allianser mellan olika hetero-

gena aktörer. Aktörerna befinner sig i konstanta förhandlingar, de kommunicerar 

ut sina viljor, intressen och uppfattningar, vilket resulterar i att bibliotekssyste-

mets aktör-nätverk fortfarande är öppet för förändringar. Det har inte stagnerat till 

en svart låda. Aktörerna försöker påverka varandra och får varandra att justera 

sina roller. Trots olika motsättningar associeras aktörerna med varandra och deras 

samlade agerande producerar en fungerande lösning för biblioteksverksamheter.  

Lösningen, bibliotekssystemets aktör-nätverk, är inte ett resultat av samarbete 

endast mellan mänskliga aktörer. ANT återinför det icke-mänskliga som en rätt-

mätig aktör i nätverket. Det har en egen roll och inverkan på helheten. I ANT:s 

tolkning av det icke-mänskliga är de inristningar av mänskliga idéer, visioner, 

åsikter och överenskommelser. De skänker dessa annars flyktiga abstraktioner 

materialitet. Liksom vetenskapen är omöjlig utan fysiska instrument, vilket Latour 

(se till exempel Latour 2015) påpekar med sin kända term technoscience, är sam-
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hället ohållbart utan ett materiellt nätverk. Det icke-mänskliga fyller dock en dub-

bel roll; samtidigt som de sänker varaktighet befäster de också ett visst tänkesätt, 

cementerar ett specifikt tillvägagångsätt och begränsar alternativen.  

Min andra frågeställning gällande IT-systemens roll i biblioteksverksamhet 

har jag undersökt med hjälp av de ovannämnda teoretiska utgångspunkterna. Det 

tekniska, Alma och Sierra, organiserar och utformar med sina inbygga funktioner 

och arbetsflöden arbetsuppgifter och arbetssätt samtidigt som de även ställer krav 

på organisationsstruktur och IT-kompetenser. Så följer exempelvis KIB:s inköps-

process Almas inköpsflöde, och registreringen av en ny användare på SHB följer 

ett scenario som finns i Sierra. En ekonomisk huvudbok, en så kallad ledger, i 

Alma skapar en ny praktik på KIB av att bokföra bibliotekets budget i samma IT-

system som hanterar cirkulation och bibliotekets bistånd.  

I teknikfilosofen Ihdes tankemodell ”experience through machine” förlänger 

instrument vetenskapsmannens möjligheter till att utforska världen. På samma sätt 

förlänger Alma och Sierra KIB:s och SHB:s förmågor och möjligheter, till exem-

pel att hantera cirkulation eller elektroniska resurser, vilket skulle vara omöjligt 

manuellt. IT-systemen möjliggör på så sätt det effektiva arbetssättet; de blir 

bibliotekens förlängda arm, ett instrument som skapar nya möjligheter. 

Att dokumentera och fastställa bibliotekens praktiker är ytterligare en roll som 

Alma och Sierra spelar i bibliotekssystemets aktör-nätverk. Många regler och be-

stämmelser såsom lånereglerna och de olika kategorierna av användare skrivs in i 

tekniska verktyg. Inristade i Alma och Sierra blir biblioteksreglerna påtagliga, 

svåra att misstolka eller undvika. Precis som det icke-mänskliga i ANT:s studier 

utgör Alma och Sierra således en materiell, hållbar infrastruktur åt annars flyktiga 

koncept.  

Relationen mellan Alma/Sierra och biblioteken kan också ses genom Ihdes 

tankemodell där det tekniska upplevs som den andre (”experience with machine”). 

Alma och Sierra kan tolkas som utomstående, en självständig arbetskollega. IT-

systemen blir delegerade bibliotekariernas arbetsuppgifter och de konsulteras av-

seende biblioteksregler. Alma och Sierra kommunicerar sina kunskaper med olika 

meddelanden, de ger råd och vägledning till biblioteksmedarbetare i utförandet av 

arbetsmoment. 

Det tekniska innebär dock inte enbart möjligheter och utvecklingspotential. 

Det är också begränsande. Det skapar ett särskilt händelseförlopp och möjliggör 

ett visst aktivitetsprogram medan andra arbetssätt och lösningar förpassas till bak-

grunden och blir mindre realistiska. Ihde kallar denna teknikens egenskap för för-

stärkning/reduktion. Den fokuserar på en aspekt samtidigt som den minskar upp-

märksamheten på andra aspekter.  

Betraktade genom ANT:s och teknikfilosofins tolkningar av det tekniska 

framstår Alma och Sierra som långt ifrån neutrala verktyg. De skapar, möjliggör, 

verkställer och fastlåser arbetssätt och bibliotekspraktiker. De ömsom smälter in i 
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biblioteksorganisationer och ömsom upplevs som utomstående. Det tekniska me-

dierar biblioteksverksamheten och arbetar tillsammans med de mänskliga aktörer-

na för att gestalta den.  

Det icke-mänskliga i ANT:s tolkning formar inte bara omgivningen och hän-

delser, de är också utformade, anpassade och bär spåren av olika kontexter som de 

har uppkommit inom. Tekniska redskap är produkt av konkreta kulturella, sociala, 

ekonomiska och politiska sammanhang. Även Alma och Sierra har inte uppstått i 

ett vakuum. Så som min undersökning visar utvecklas produkterna i samarbete 

mellan Ex Libris och III och bibliotekssamfundet. IT-systemen är anpassade efter 

nuvarande bibliotekspraktiker och behov som spänner sig från att effektivisera 

hanteringen av elektroniska resurser och centralisera alla datoriserade funktioner i 

ett heltäckande IT-system till att behålla kontroll över sin IT-miljö. På en annan 

nivå är de levande dokument över dagens biblioteksverksamhet. Olika typer av 

bibliotekskunskaper finns inristade i Alma och Sierra, de har varit med och be-

stämt IT-systemens tekniska design. Funktioner för inköp återspeglar bibliotekens 

aktuella inköpsprocesser med olika paketlösningar; och funktioner för katalogise-

ring med hjälp av en central databas återspeglar den aktuella situationen i hante-

ringen av bibliografiska poster för elektroniska resurser som utan rätta verktyg är 

arbetskrävande. Bibliotekens aktuella praktiska kontext går att utläsa från Almas 

och Sierras design och uppbyggnad. Utifrån min undersökning kan jag dra slutsat-

sen att IT-systemen liksom andra aktörer i nätverket påverkar helheten; det tek-

niska och bibliotekspraktiker påverkar varandra ömsesidigt.  

De tekniska verktygen, sådana som Alma och Sierra, är bärare av den samtida 

kunskapen om systemutveckling och biblioteksverksamhet. De kanaliserar och är 

medium för andra idéer som inte har direkt koppling med teknik. I Elovaaras 

(2004) avhandling tar sig visioner om demokrati, integration av kvinnor eller reg-

ionens image uttryck i det tekniska; de manifesteras och förverkligas i något IT-

system. I flera studier, till exempel i Olsons (2010), Olssons (1995) och 

Holmström och Robeys (2005) förändrar IT-system organisationer. Införande av 

LIBRIS har varit omdanade för hela det svenska biblioteksväsendet. Vilka vision-

er och idéer om bibliotekens roll och verksamhet finns inskrivna i de stora, hel-

täckande IT-system som står i fokus för min diskussion? Idén om det moderna 

effektiva biblioteket vars roll är att tillgängliggöra och organisera informationsre-

surser och kunskap tycks komma fram i denna bibliotekens giftermål med IT. 

Digitaliseringen av bibliotekstjänster förmedlar samtidigt den något opersonliga 

sidan av bibliotekens verksamhet. KIB:s biblioteksanvändare finns online, anmär-

ker bibliotekmedarbetare. IT medför också standardisering. Trots alla möjligheter 

till lokala anpassningar medför de internationella IT-systemen, Alma och Sierra, 

ändå en standardiserad verksamhet på biblioteken. De universella klassifikations-

systemen kompletteras nu med universella verktyg för att bedriva biblioteksverk-

samhet. Att tappa inflyttande över sin egen verksamhet och styras in i konforma 
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centralstyrda arbetssätt var en stor diskussionsfråga under införandet av LIBRIS, 

en fråga och utveckling som många bibliotek ställde sig kritiska till då. I rättvisans 

namn måste det noteras att ett visst kritiskt ställningstagande till detta finns fortfa-

rande att ana, då biblioteken (speciellt SHB i min studie) opponerar sig mot denna 

utveckling och visar intresse för andra tekniska lösningar. Trots det är de standar-

diserade lösningarna dominerande. De datoriserade, automatiska tjänsterna och 

arbetsmoment som utförs av IT-systemen för också tanken till en byråkratiserad 

verksamhet. Eftersom reglerna och arbetssätten så som jag tidigare beskrivit är 

inskriva i IT-systemen finns det väldigt lite utrymme för undantag och situations-

anpassning, exempelvis i arbetet med biblioteksanvändarna. Biblioteken med sina 

IT-system träder således fram som en modern, effektiv institution med god kon-

troll över informationsflödet. Dock kan bibliotekens maskinella verktyg ge intryck 

av en stelbent, standardiserad och byråkratisk verksamhet där biblioteksanvändar-

nas intressen finns närvarande men i bakgrunden. 

Med begreppet ”world-reflexivity” menar Ihde (1979, s. 53) att människans 

omgivning påverkar hur hon uppfattar sig själv. Människan skapar sin egen värld, 

till exempel i form av tekniska redskap, men denna värld återspeglar på männi-

skan och utgör betingelser för hennes självuppfattning. Bibliotekens verksamheter 

blir alltmer datoriserade, de bygger på, förlitar sig och delegeras till IT-system. 

Utifrån Ihdes ”world-reflexivity” skulle följande frågor kunna undersökas: Hur 

återspeglas användningen av IT-verktyg på bibliotekens självuppfattning gällande 

sin roll och ställning i det digitaliserade landskapet? Är den tunga användningen 

av IT bara pragmatisk? Skulle den kunna tolkas som en manifestation av biblio-

tekens sätt att göra sig relevanta, aktuella, tidsenliga? Hur uppfattar biblioteken 

sig själva i denna rationella, effektiva, ändamålsenliga, strömlinjeformade, väl-

fungerande dock standardiserade och något byråkratiska IT-miljö?  

Förhoppningen med denna studie är att öppna upp för analytiska ansatser för 

att studera bibliotekens IT-system med syfte att skapa en större förståelse kring 

det moderna bibliotekets främsta verktyg. Denna diskussion kan gagna både BoI-

forskningen och bibliotekens praktiska arbete med sina IT-system. 
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Sammanfattning 

Den föreliggande uppsatsen ”Vem är Alma? Ett aktör-nätverksperspektiv på 

bibliotekens IT-system” tog sin början i författarens iakttagelser kring något ore-

flekterat förhållningsätt samt stor acceptans från bibliotekens sida angående sina 

centrala verktyg – IT-systemen för cirkulation, katalogisering, användarhantering 

samt tillgängliggörande av bibliotekens bistånd. I studien exemplifieras IT-

systemen med två marknadsdominerande produkter, Alma och Sierra, och deras 

användning på Karolinska institutets universitetsbibliotek (KIB) respektive Söder-

törns högskolebibliotek (SHB). 

IT-systemen betraktas i studien som en del av ett större fenomen där flera ak-

törer samspelar och producerar den helhetliga lösningen som möjliggör automati-

sering och datorisering av bibliotekens verksamhet. Med syfte att undersöka fe-

nomenet har två huvudsakliga frågeställningar formulerats – hur fenomenet ser ut 

och fungerar och vad IT-systemens roll är i bibliotekspraktiker.  

Aktör-nätverksteorins specialitet är just beskrivning av komplext sammansatta 

fenomen som inom teorin benämns för aktör-nätverk vars beståndsdelar, aktörer, 

befinner sig i konstant rörelse. De är associerade med varandra och utgör och 

skapar tillsammans fenomenet. Teorin har också utvecklat en analytisk vokabulär 

för att beskriva aktör-nätverkens sammansättningsprocesser. Artefakterna, bland 

annat tekniska verktyg, förs fram inom teorin som rättmätiga aktörer i aktör-

nätverk. Det tekniskas medierande roll analyseras inom ANT men även inom den 

närliggande teknikfilosofin. Dessa teoretiska perspektiv har valts utifrån teorier-

nas styrkor och uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Inom den tidigare forskningen råder det brist, med några få undantag, på ana-

lytiska diskussioner kring bibliotekens IT-system. Inom studierna kring biblio-

tekens IT-system har betoningen lagts på rapporter gällande empiriska erfarenhet-

er. Däremot har flera olika IT-system studerats utifrån ANT-perspektiv där fors-

karna påpekar IT-verktygens medierande roller.  

Under fem veckors praktik på KIB samt författarens egna erfarenheter av ar-

bete på SHB har materialinsamlingen gjorts främst genom deltagande observat-

ioner. För att få det fylligare har materialet kompletterats med dokumentanalys 

och intervjuer.  

Undersökningen visar att flera aktörer är inblandade under tillblivelse av bib-

liotekssystemets aktör-nätverk. Leverantörer, bibliotekssamfund, bibliotekens 
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praktiker som inkluderar informationsresurser, användare, organisation och till-

gång till IT-kompetenser samt texter och det tekniska är associerade med varandra 

i detta nätverk. Genom sina handlingar påverkar aktörerna varandras och helhet-

ens, aktör-nätverkets, tillstånd. Flera intressen cirkulerar och artikuleras längs 

aktör-nätverkets associationer. Det pågår konstanta förhandlingar som skapar dy-

namiken inom bibliotekssystemets aktör-nätverk vilket motverkar tillståndet som 

inom ANT kallas för en svart låda, det vill säga ett färdigförhandlat aktör-nätverk 

där förändringarna har upphört. I motsats till ANT:s svarta låda är bibliotekssy-

stemets aktör-nätverk fortfarande öppet för utveckling. 

Almas och Sierras tekniska egenskaper är springande förhandlingspunkter för 

aktörerna inom bibliotekssystemets aktör-nätverk. Huruvida det tekniska effekti-

viserar biblioteksverksamhet, motsvarar bibliotekens förväntningar, lämnar rörel-

sefrihet och är öppna för anpassningar är frågor som materialiseras i IT-systemens 

tekniska egenskaper. Dessa egenskaper påverkar och påverkas av aktörerna. IT-

systemen, Alma och Sierra, medierar bibliotekens praktiker. De organiserar, möj-

liggör händelseförlopp, skapar och utför arbetsuppgifter och de ställer krav på 

bibliotekariernas IT-kompetenser. De framhäver vissa möjligheter medan andra 

blir mindre aktuella. Bibliotekens regler och förordningar inristade i IT-systemen 

blir hållbara och påtagliga. Alma och Sierra manifesterar en särskild biblioteks-

kunskap. Min studie visar att bibliotekssystem är långt ifrån neutrala verktyg utan 

är bärare av mänskliga visioner, idéer, överenskommelser och uppfattningar. 
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