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This study focuses on the encounter between the academic librarian and the academic library user with a specific 
need for information. The aim of the study is to examine the process of mediation of information and to uncover 
any inherent problems or systemic inertia that may occur within that process. 

Special attention has been given to information-seeking behaviour in the digital age and the possibility of 
viewing information literacy as a meta-literacy. The difference between the surface web and the academic invis-
ible web is also investigated. Empirical data was collected by the use of ethnographic fieldwork at the Karolin-
ska Institutet University Library over a period of five weeks. The data is analysed using actor-network theory as 
a point of departure. Actors, networks, mediators and intermediaries involved in the process of mediation of 
information are identified and defined. By tracing techno-economic and socio-technic networks the actors’ in-
centives are uncovered, as well as the various transactions in which they are engaged. The study sheds light upon 
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Inledning 

Föreliggande uppsats tar avstamp i de utmaningar och möjligheter bibliotekarier 
alltid tycks ha tampats med i sin yrkesroll, oavsett tidsålder; de teknologiska 
framstegens hot och löften. De förefaller fungera som både morot och piska för 
bibliotekarierna, som ömsom utvecklar och hyllar dem, och ömsom förkastar och 
fruktar dem. Inom biblioteks- och informationsvetenskapen dyker då och då dis-
kussionen upp om huruvida bibliotekarier riskerar att ersättas av maskiner, samti-
digt och parallellt med denna pågår en annan diskussion om hur bibliotekarien kan 
och bör utnyttja ny teknik för att organisera och tillgängliggöra ännu mer information. 

Istället för att utgå från bibliotekarien och hans eller hennes eventuella möj-
ligheter och begränsningar ämnar jag undersöka ett sammanhang, ett skeende. 
Närmare bestämt dagens informationsförmedlingsprocess såsom den ter sig vid ett 
forskningsbibliotek; en central process för en verksamhet som ägnar sig åt till-
gängliggörande av information. Vilka faktorer påverkar processen? Vilka är de 
olika deltagarna, är det bara en bibliotekarie och en användare? Eller är det en 
förenkling av ett betydligt mer komplext skeende? Finns det fler deltagare? 

Forskningsbibliotek och universitetsbibliotek har av naturliga skäl en förhål-
landevis högutbildad målgrupp, kundkrets eller användarskara. Dessutom finns ett 
uppdrag att stödja forskning och utbildning vid en organisation eller ett lärosäte, 
något som betingar tillgängliggörandet av ett omfattande akademiskt material, 
numera inte sällan i elektronisk form. Vilken inverkan har ett högutbildat klientel 
och elektroniska tidskriftsdatabaser på informationsförmedlingsprocessen? 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att granska den process i vilken en bibliotekarie och en 
användare i en akademisk miljö möts; en inte helt okomplicerad process där flera 
olika kompetenser sätts i spel, där ett informationsbehov finns uttalat och ett kon-
trakt om stöd till forskning och utbildning föreligger. Granskningen har för avsikt 
att avtäcka och tydliggöra processens beståndsdelar och olika deltagare, detta med 
förhoppningen att avslöja generella problemområden eller i systemet förekom-
mande trögheter, tillika eventuella orsaker till dessa. 
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För att åstadkomma detta har jag valt att begagna aktör-nätverksteorin. Det är 
en teori som kan hävdas vara lika mycket en metod; både ett sätt att tänka och att 
arbeta på. Detta förtydligas nedan. Under fem veckor hade jag förmånen att följa 
arbetet på Karolinska Institutets bibliotek (KIB) på nära håll. Jag var där i egen-
skap av praktikant och fick således ta del av verksamhetens alla aspekter. Jag pas-
sade på att särskilt studera referenssamtal och informationsförmedling samt att 
nogsamt dokumentera mina observationer. Iakttagelser, som presenteras och dis-
kuteras nedan, rörande de teknologiska framstegens betydelse för arbetet på ett 
forskningstungt bibliotek har tillåtits spela en framträdande roll i studien. 

Uppsatsens frågeställningar blir då: vilka aktörer är inblandade i informations-
förmedlingsprocessen? Vilka eventuella problemområden eller trögheter före-
kommer i informationsförmedlingsprocessen? Och slutligen; vilka orsaker finns 
till dessa eventuella problem? 

Disposition 
Inledningsvis redogörs här kortfattat för bakgrunden inom de olika fälten som 
samsas i uppsatsen. Därpå presenteras det aktuella forskningsläget och utveckl-
ingen inom dessa fält. Teori och metod samt hur de har begagnats i föreliggande 
undersökning beskrivs sedan varpå själva undersökningen och applicerandet av 
teorin redogörs för. Slutligen följer en sammanfattande diskussion och slutord. 

Bakgrund 
Föreliggande uppsats har ett flertal olika kontaktytor att ta hänsyn till, aspekter 
som måste beröras innan själva undersökningen ges plats. Det handlar om den 
elektroniskt lagrade informationen och teknikens roll i informationsförmedlings-
processen. Det handlar även om bibliotekarien och användaren i den akademiska 
miljön, ett område som det forskats och forskas flitigt inom. 

I inledningen talades kortfattat om bibliotekariens bitterljuva förhållande till 
teknologiska framsteg, ett förhållande som inte på något sätt är nytt. Justin Win-
sor, då chef vid Harvards universitetsbibliotek, lär till exempel redan under sent 
1800-tal ha uttryckt en uppfattning om att Harvards ämneskatalog var så bra och 
lättnavigerad att bibliotekarier i princip var överflödiga (Le Maistre, Embry, Van 
Zandt & Bailey 2012, s. 248). Utvecklingen har dock, som bekant, gått åt ett annat 
håll. Bibliotekarier har snarare anammat ny teknik och anpassat yrkesrollen till de 
nya behov som uppstår till följd av framstegen. Det är en tendens som bör tas för 
att vara linjär och ständigt pågående snarare än för att vara ett nytt eller plötsligt fe-
nomen (Johnson 2011, s. 101). 
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Att forsknings- och universitetsbibliotekens primära målgrupp är förhållande-
vis högutbildad har även det ovan redan nämnts. Den består i första hand av stu-
denter och forskare inom olika discipliner, men också av pedagoger och föreläsare 
som, till exempel, behöver stöd med en viss utbildningsplattform eller hjälp med 
att ta fram ett visst läromaterial. Hur en verksamhet, som ett akademiskt bibliotek 
har i uppdrag att stödja, är beskaffad påverkar naturligtvis hur bibliotekets sam-
lingar och bestånd utformas, men det förefaller inte vara en överdrift att påstå att 
den elektroniskt lagrade informationen generellt tillåts ta allt mer plats i den aka-
demiska miljön (se till exempel Wallén 2014, s. 41). Bibliotekens mediabudget 
speglar i viss mån denna utveckling; Uppsala universitetsbibliotek (UUB) har 
under femårsperioden 2008-2012 sett en ökning om 30 procent i förvärvskostna-
der för elektroniska resurser från 24 till drygt 32 miljoner kronor (UUB:s webb-
plats > Om biblioteket > Biblioteket i siffror). KIB, som är ett en-
fakultetsbibliotek, har en mediabudget i samma storleksordning som UUB och de 
tillhandahåller över 10 000 elektroniska tidskrifter (Fältanteckningar 2013; KIB:s 
webbplats > Frågor och svar > Söka). Utvecklingen känns igen från andra delar av 
världen. Biblioteket vid universitetet i Boulder, Colorado, kan nämnas som exem-
pel. Biblioteket valde tidigt att spendera majoriteteten av förvärvsbudgeten på 
elektroniskt material och motiverar det beslutet med att det är vad besökarna eller 
kunderna efterfrågar (Gerke & Maness 2010, s. 20 samt slutnot 1). Så kallade 
”early adopters” av elektroniska lösningar söker idag efter nya, mer effektiva, sätt 
att tillgängliggöra sina samlingar på. Samlade eller federerade sökningar i flera 
system från en enda sökruta till exempel, eller ett integrerat bibliotekssystem som 
hanterar hela beståndet, oavsett format (Lauridsen & Stone 2009, s. 4 f.; Ohler 
2013, s. 55; Lown, Sierra & Boyer 2013, s. 227 f.). Utvecklingen är, som ovan 
antytts, en utmaning för biblioteken, men också något som ställer krav på använ-
daren som behöver tillgodogöra sig kunskaper i hur korrekta sökningar kan göras i 
de olika systemen (se till exempel Ge 2010). Roger Säljö beskriver dessa kun-
skaper som informationskompetenser, bland dem lyfts metakunskaper fram som 
en viktig del. Med det sistnämnda menas kunskaper om hur kunskap organiseras, 
en förståelse för hur information förvaras och tillgängliggörs (2009, s. 31). För-
mågan att inte bara återvinna utan även värdera information samt att bruka och 
sammanställa den till kunskap blir allt viktigare, inte minst i en lärandemiljö. Det 
är just i användarundervisning vid utbildningsinstitutioner som det utvecklade 
intresset för informationskompetenser går att finna (Säljö 2009, s. 31; Limberg, 
Sundin & Talja 2009, s. 38). 

Bibliotekarien och användaren möter varandra i den speciella miljö som 
forskningsbiblioteket är, även om referensarbete eller annan stödjande verksamhet 
inte längre är begränsad till bibliotekets fysiska rum (Johnson 2011, s. 101). I Sve-
rige håller universitets- och högskolebiblioteken traditionellt en central position 
vad gäller nationell informationsförsörjning av vetenskaplig litteratur. En hög 
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informationsnivå hålles även inom kunskapsområden som inte är aktuella forsk-
ningsområden, ett system som garanterar en god forskningsberedskap (Höglund & 
Persson 1985, s. 120). I februari 2014 ordnade Kungliga Biblioteket (KB), till-
sammans med Svensk Biblioteksförening, Stockholms universitetsbibliotek och 
Södertörns högskolebibliotek, en nationell konferens med namnet ”Forskningsbib-
liotekens nya roller”. Temat för konferensen var, som namnet avslöjar, vilka nya 
utmaningar forskningsbiblioteken ställs inför i takt med att samlingar och bestånd 
ska göras mer tillgängliga för aktörer även utanför den egna organisationen eller 
lärosätet (KB:s webbplats > aktuellt > program > 2014). Förändrade förutsätt-
ningar och nya möjligheter leder till den utveckling som statistiskt kan skönjas i 
rapporten ”Bibliotek 2012”, publicerad av KB. Rapporten bygger på statistik från 
2002-2012. Under rubriken ”Forskningsbibliotek” presenteras, i kvantitativa mått, 
en gradvis digitalisering av biblioteken. Antalet referenssamtal minskar sakta, 
detta i takt med att forskningsbiblioteken tillhandahåller fler tillfällen för lärarledd 
användarundervisning. Det elektroniska beståndet ökar, antalet sökningar i data-
baser likaså, samtidigt som allt mindre resurser läggs på förvärv av fysiska medier 
(Bibliotek 2012, s. 38-62). Utvecklingen bekräftas även av Christine Wallén i en 
annan rapport från KB med namnet E-resursernas påverkan på universitets- och 
högskolebiblioteken – en historia om IT, infrastruktur och makt. Rapporten grans-
kar hur digitaliseringen påverkat universitets- och högskolebibliotekens verksam-
het (Wallén 2014, s. 26, 41). Forskningsbibliotekets roll är densamma som förr, 
kan hävdas, det är förutsättningarna som har förändrats. Detta framhålls också av 
Wu och Chen, som även betonar vikten av att universitetsbiblioteken i större ut-
sträckning anammar elektroniska resurser och då inom ännu fler discipliner, 
såsom till exempel humaniora (2012, s. 650 f.). 

Det är i de förändrade förutsättningarna, digitaliseringen av bibliotekens be-
stånd och de höga kraven på informationskompetens som föreliggande undersök-
ning bottnar och fog finnes för studiens genomförande. 

Vad gäller valet av metod så kan det med fördel påpekas att aktör-
nätverksteorin (ANT), i Bruno Latours mening, lämpar sig väl för informations-
studier, eller ämnen med ”suddiga konturer” som spänner över flera fält eller di-
scipliner (Latour 2005, s. 142). Biblioteks- och informationsvetenskap (B & I), 
som disciplin, förefaller då vara en god kandidat. Trots denna till synes naturliga 
allians tycks teorin emellertid ha haft svårt att etablera sig inom fältet. ANT-
företrädaren John Law har en webbsida som han själv kallar för ”Actor Network 
Resource” (ANR) som ligger på Lancasteruniversitetets webbplats. Den fungerar 
effektivt som en bibliografisk resurs där artiklar och böcker som på något sätt rör 
ANT samlats och ordnats, både alfabetiskt och tematiskt (ANR:s webbplats). 
ANR uppdaterades dock senast 2004 och sedan dess har naturligtvis fler artiklar 
publicerats, inte minst från forskare vid just Lancasteruniversitetet. 
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Hur ANT kan förstås och appliceras inom B & I i allmänhet, och i förelig-
gande studie i synnerhet, är något som redovisas närmare under rubriken ”Teori 
och metod”. Generöst med plats har avsatts för detta av den anledningen att teo-
rin, såsom den är beskaffad, är plastisk och formbar på ett sådant sätt att den låter 
sig tillämpas inom och anpassas till en mängd olika discipliner (Latour 2005, s. 
142; Baiocchi, Graizbord & Rodríguez-Muñiz 2013, s. 330). 

Forskningsläge 
Nedan presenteras och kommenteras ett urval av tidigare och pågående forskning 
från de olika områdena som samspelar i undersökningen. Såväl miljö som aktörer 
presenteras här, om än i något abstraherad form. 

Elektronisk information och undernätet 
Den fysiska miljö, i vilken jag utfört det fältarbete som ligger till grund för före-
liggande uppsats, gränsar till en virtuell undervärld bestående av elektronisk in-
formation. Biblioteket är ett slags portal till de omfattande tidskriftsdatabaser som 
tillhandahålls av såväl statliga som privata förläggare. ”Det osynliga akademiska 
nätet” (översatt från engelskans the academic invisible web eller AIW) har använts 
i ett försök att samla dessa databaser under ett gemensamt begrepp. Ett begrepp 
avgränsat till att omfatta databaser med viss relevans för akademisk forskning, 
som inte är sökbara via allmänna sökmotorer som till exempel Google (Lewan-
dowski & Mayr 2006, s. 532). Jennifer Rowley och Richard Hartley har i boken 
Organizing Knowledge. An Introduction to Managing Access to Information en 
rubrik som lyder ”Why isn’t Google sufficient?” där författarna beskriver Googles 
sökmotors för- och nackdelar, tillika dess inflytande på̊ människors informations-
beteende (2008, s. 7). Trots alla sina förtjänster och intuitiva funktioner så är 
Google inte tillräcklig när det handlar om mer specifik informationsåtervinning, 
detsamma gäller för till exempel Yahoo! och Bing. Sådana sökmotorer rör sig bara 
på̊ webbens yta och når därmed aldrig den information som finns i det som har 
kommit att kallas för ”deep web”, ett begrepp myntat av Michael K. Bergman i 
artikeln ”The Deep Web: Surfacing Hidden Value”. I artikeln görs skillnad på 
ytligt och djupt liggande information med hjälp av en fiskeanalogi; sökningar ut-
förda i en allmän sökmotor jämförs med att dra ett nät längs vattenytan medan 
sökningar utförda i en specialdatabas snarare liknas vid djuphavsfiske. Det senare 
alternativet besitter inte bara en högre precision, utan även en högre återvinnings-
grad, menar Bergman (2001, s. 3-4). 

Förutom ”deep” eller djup har ord som osynlig och dold använts för att på ett 
samlande sätt beskriva den något mer svårtillgängliga delen av webben (Anderson 
2008, s. 65). Det råder ingen konsensus rörande begrepp bland forskarna, även om 
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”deep web” tycks vara mest använt. Jag vill emellertid försöka hitta ett adekvat 
svenskt begrepp att använda i denna studie och ett ord som då kan begagnas är 
undernätet. Visserligen har det använts i mediala sammanhang för att beskriva det 
som på engelska ibland kallas för ”dark internet”, ett slags nätets skuggsida, men i 
det aktuella sammanhanget avses endast den egenskap hos begreppet som särskil-
jer det från den ytliga delen av webben, i enlighet med Bergmans (2001) indel-
ning. Ordet osynlig kommer inte att begagnas i föreliggande uppsats. Information 
som finns lagrad i databaser må vara osynlig för de spindlar genom vilka all-
männa sökmotorer indexerar webben, men inte för en kognitivt fungerande an-
vändare. Spindlarna i fråga är oförmögna att gå bortom lösenordssidor eller att 
formulera frågor till databaser för att på så sätt få tillgång till och indexera inne-
hållet i dessa (Spencer 2007, s. 72; Iffat & Sami 2010, s. 2). Det förefaller därför 
föga korrekt att betrakta informationen som osynlig, den är snarare svårtillgänglig 
eller dold (Bergman 2001, s. 1-5; Iffat & Sami 2010, s. 1; Anderson 2008, s. 66). 
Lewandowski och Mayrs (2006) ovan nämnda avgränsning i akronymen AIW till 
det akademiskt relevanta är intressant i sammanhanget. Det är däremot, som sagt, 
inte akronymens mellersta bokstav, den som beskriver undernätet som något 
osynligt. En modifikation och översättning av AIW ger då DAU, det akademiska 
undernätet. I föreliggande studie åsyftar användning av begreppet DAU med 
andra ord främst de databaser för elektroniska tidskrifter, e-böcker, uppsatser och 
avhandlingar som tillgängliggörs via KIB. 

Bergmans vitbok från 2001 är en inflytelserik artikel som idag fortfarande ci-
teras. Den beskriver ett, för tiden, relativt outforskat område av webben. I den 
uppskattas undernätets storlek till 400-550 gånger större än den ytliga motsvarig-
heten (2001, s. 1). Artikeln är, trots sin höga ålder1, relevant för dess sätt att tyd-
ligt beskriva vad som skiljer undernätet från den ytliga delen av Internet. 

Efter Bergman har det skrivits åtskilliga artiklar som på ett eller annat sätt be-
rör undernätet. En artikel av mer teknisk karaktär är He, Patel, Zhang och Chang 
(2007) som tydliggör de strukturella skillnader som föreligger mellan undernätet 
och det ytliga nätet. Av särskilt intresse i det här sammanhanget är dock artiklar 
som belyser den tekniska utvecklingens betydelse för biblioteken. Spencer (2007) 
och Iffat och Sami (2010) beskriver i praktiska ordalag hur en bibliotekarie kan 
närma sig och utnyttja information som annars anses vara svåråtkomlig. Intressant 
för föreliggande studie är även den diskussion som förs av Egger-Sider och De-
vine (2005) som kretsar kring skillnader i informationsbeteende när det gäller 
informationssökning i den ytliga och den djupa delen av nätet. 

                                                
1 Åldern kan i sammanhanget hävdas vara hög med tanke på hur Internet utvecklats under perioden. 
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Den akademiska bibliotekarien 
Vem är då denna tekniskt avancerade bibliotekarie och varför detta fokus på 
DAU? Den fysiska miljö som utgörs av KIB har, som ovan nämnts, en tillgäng-
liggörande funktion. Ovan påpekades att biblioteket fungerar som en portal till all 
den information som utgör undernätet. Egenskapen är naturligtvis ingalunda för-
behållen KIB; bibliotek i allmänhet och forsknings- och universitetsbibliotek i 
synnerhet besitter den. Anderson poängterar att kännedom om och navigations-
kunskap i DAU blir allt viktigare för bibliotekarien med ambitionen att bättre 
hjälpa användare (2008, s. 68). Att identifiera relevanta databaser samt att sätta 
sig in i hur de respektive databaserna fungerar kräver visserligen såväl kunskap 
som tid och tålamod, men resulterar inte sällan i ett adderande av ett kraftfullt till-
skott i bibliotekariens verktygslåda (Spencer 2007, s. 73; Iffat & Sami 2010, s. 2). 

I takt med att nya framsteg görs inom informationsteknologi (IT) utvecklas 
med andra ord den akademiska bibliotekariens roll. Betydelsen av den fysiska 
platsen har minskat och informationsförmedling samt referensarbete kan bedrivas 
bortom bibliotekets fyra väggar (Johnson 2011, s. 101; Bailin & Grafstein 2005, s. 
319). Detsamma gäller sannolikt för andra slags bibliotekarier, uppsatsen är dock 
orienterad mot den akademiska inramningen varför fokus kommer att vara på den 
miljön. Det är eventuellt mer korrekt att påstå att bibliotekarierollen förändras 
indirekt av de teknologiska framstegen, och att det istället är de resurser som ska 
förmedlas som i första led förändras. Bibliotekarien behöver då tillgodogöra sig 
nödvändiga färdigheter för att förstå hur detta förmedlande bäst kan göras (Lang-
ley, Gray & Vaughn 2003, s. 70, 86 f.). 

Parallellt med utvecklingen inom IT har trenden som beskriver hur biblioteka-
rier får allt färre frågor iakttagits. Även om det för bibliotekariens del innebär att 
mindre tid läggs på förhållandevis enkla frågor ägnas istället mer tid åt att försöka 
besvara betydligt mer komplicerade frågor (Le Maistre, Embry, Van Zandt & Bai-
ley 2012, s. 243, 248). En studie genomförd av två referensbibliotekarier vid 
Vermonts universitet bekräftar denna utveckling. Antalet individuella referens-
samtal ökade med 39 procent mellan åren 2004/2005 och 2010/2011. Universi-
tetsstudenterna upplevde den typen av personliga möten som inte bara mer gi-
vande och utvecklande, än till exempel kontakt via chat och epost, utan också som 
en mer tidseffektiv kontakt med biblioteket (Magi & Mardeusz 2013b, s. 613 f.). 
En bibliotekarie på ett universitetsbibliotek behöver med andra ord kunna navi-
gera i DAU och samtidigt lära ut till användaren hur detta går till. Användarna 
själva och deras förståelse för bibliotekets resurser blir då en naturlig faktor att ta 
hänsyn till. Resursstarka forskningsbibliotek med utbildade besökare förefaller 
kunna dra nytta av utvecklingen, men med ett slags skifte i självbilden hos biblio-
tekarierna som bieffekt; från informationsförsörjare till handledare, någon som 
underlättar forskningsprocessen (Le Maistre, Embry, Van Zandt & Bailey 2012, s. 
269). I en parallellstudie till ovan nämnda studie av Magi och Mardeusz, också 
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från 2013, identifieras åtta olika kategorier av problem som besökarna vid univer-
sitetsbiblioteket behövde assistans med. De behövde bland annat hjälp med att 
hitta databaser och sedan instrueras i hur dessa bäst låter sig navigeras. Bibliote-
karierna demonstrerade till exempel hur sökningar genomförs med hjälp av kon-
trollerade ämnesord, hur trunkering fungerar och andra mer avancerade metoder 
och strategier. Även problem av praktisk karaktär, såsom fjärrlån och hur andra 
biblioteksresurser kan utnyttjas, var vanliga. Utöver dessa frågor ställde referens-
samtalen dessutom höga krav på såväl djup som bred ämneskunskap inom flera 
olika ämnen samt handledning i utformningen av ett forskningsprojekt. Att besö-
karna också erhöll känslomässigt stöd och samtal av en uppmuntrande karaktär 
nämns som en egen kategori. Effekten blir att bibliotekarierna arbetar i ett slags 
förlängning av det som sker i klassrummet (Magi & Mardeusz 2013a, s. 290 f.). 

Walléns rapport bekräftar ovan beskrivna minskning i antalet frågor som 
ställs till bibliotekarierna, men påpekar samtidigt att antalet sökningar i biblio-
tekens lokala kataloger har ökat. Hur denna observerade ökning ska tolkas är emel-
lertid oklart; det kan vara en indikation på att användarna söker och finner mer in-
formation på egen hand samtidigt som det kan spegla en motsatt utveckling där fler 
sökningar krävs för att tillfredsställa informationsbehovet (Wallén 2014, s. 45). 

Kristina Korn gör ett försök att sammanfatta förändringarna för högskolebib-
liotekarierna med fokus på den pedagogiska komponenten i en magisteruppsats 
från 2005 med namnet ”Högskolebibliotekariens pedagogiska roll”. Korn lyfter 
särskilt fram de tekniska förändringarnas för- och nackdelar såsom de upplevs av 
de tillfrågade bibliotekarierna. 

Även Johannes Berntsson fokuserar det pedagogiska förhållningssättet hos 
akademiska bibliotekarier i en masteruppsats från 2012. Berntsson betonar beho-
vet av användarundervisning, men påpekar samtidigt svårigheterna för biblioteka-
rierna att få möjlighet att förmedla sin kunskap. Det faktum att studenterna inte 
tycks vara medvetna om egna brister i informationskompetens lyfts fram som 
synnerligen problematiskt (2012, s. 57). 

Den akademiska användaren 
Intresset för användaren i föreliggande uppsats bottnar i ett behov av att ta reda på 
mer om själva aktören, kallad användaren, som en aktiv part i det skeende som 
utgörs av informationsförmedlingsprocessen. Inom B & I har det bedrivits omfat-
tande forskning kring användaren och dennes behov och beteende. Förklarings-
modeller har konstruerats av namnkunniga forskare och teoretiker såsom Nicholas 
J. Belkin, Brenda Dervin och Michael Nilan, Carol Kuhlthau, Peter Ingwersen och 
Thomas D. Wilson (se till exempel Talja & Hartel 2007; Wilson 1999; Limberg 
2000). Avsikten här är emellertid inte att utgå från en konstruerad modell för att 
förklara ett beteende. Istället ämnar jag kortfattat försöka ringa in, på temat in-
formationskompetens, problemområden som användaren ställs inför i den akade-
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miska miljön, mot bakgrund av ovan beskrivna utveckling i bibliotekens bestånd. 
Detta i syfte att ge en kontur åt aktören och definiera denna mot andra aktörer. 

I en BIBSAM-rapport från 2006 med titeln Unga forskares behov av inform-
ationssökning och IT-stöd presenteras resultat av en undersökning där informat-
ionsbeteenden hos forskare från Karolinska Institutet (KI), Stockholms universitet 
(SU) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) studerats. I rapporten framgår det 
att forskarna själva upplever att de såväl söker som finner information på ett till-
fredsställande sätt. Bibliotekarierna uppfattar emellertid beteendet som ”planlöst 
och oinsatt”. Det faktum att forskarna inte heller utnyttjar hjälptexter eller mer 
avancerade sökfunktioner anses dessutom vara ett problem. Här föreligger en dis-
krepans i uppfattning om vad som utgör adekvata informationskompetenser eller 
god digital litteracitet. Rapporten påpekar dock att när det gäller teknisk kompe-
tens, förmågan att använda datorer, att anpassa sig till gränssnitt eller andra 
elektroniska format såsom läsplattor och dylikt, så ligger användarna i regel steget 
före biblioteken (2006, s. 8). Det innebär med andra ord att det är i navigationen i 
DAU som de egentliga bristerna finns, inte i det yttre gränssnittet eller samspelet 
mellan människa och maskin. För uppsatsen är detta en viktig poäng då det för-
tydligar på vilket sätt informationen i DAU kan påstås vara svårtillgänglig. Marni 
R. Harrington pekar på samma slags problem och menar att den positiva effekten 
på användarens informationskompetenser, som kontakt med bibliotekarien inne-
bär, motiverar en strävan efter mer aktiva bibliotekarier. En sådan aktiv och enga-
gerad forskningsbibliotekarie skulle inte bara främja forskarens informationsbete-
ende utan även stärka dennes upplevelse av forskningsprocessen som helhet 
(2009, s. 188). 

Ytterligare en detalj behöver här kommenteras; det är inte helt oproblematiskt 
att tala om studenters informationsbeteende i generella drag, såsom här delvis 
gjorts. Disciplintillhörighet har visat sig vara en avgörande faktor. Studenter och 
forskare inom olika discipliner söker och behandlar information på olika sätt (Pi-
lerot 2009, s. 111). Harrington (2009) har satt psykologistudenters informations-
beteende under lupp, Pilerot (2009) studerar skillnader mellan sjuksköterske- och 
designingenjörsstudenters sätt att hantera information. Wu och Chen (2012) har 
valt att inkludera studenter från såväl humaniora som samhällsvetenskap och tek-
nik- och vetenskapsstudier och finner beteendemässiga skillnader studentgrupper-
na emellan. Eftersom undersökningen som ligger till grund för föreliggande studie 
har utförts på ett bibliotek vars besökare främst ägnar sig åt studier inom omvård-
nad och medicin kommer detta naturligtvis att i någon mån färga studiens resultat. 

Det akademiska biblioteket 
När det gäller tidigare forskning kring informationshantering i den akademiska 
miljön så kan Höglund (1983), Höglund och Persson (1985), och Höglund och 
Sjölander (1995) nämnas. Informationsvetaren Lars Höglund intresserade sig, som 
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synes, redan tidigt för ämnet och sammanfattar tillsammans med Annika Sjölan-
der utvecklingen över 10 år. Författarna menar att tidigare forskning om forsk-
ningsbibliotek inte bedrivits i någon större omfattning, framförallt saknas studier 
som illustrerar utveckling över tid (1995, s. 271). Den snart tjugo år gamla studien 
pekar intressant nog på behovet av användarutbildning i allmänhet och utbildning 
i databasanvändning i synnerhet i syfte att underlätta informationsförmedlingspro-
cessen (1995, s. 280). 1995 publicerade också KB en rapport kallad Studenternas 
bibliotek som tar avstamp i IT-utvecklingens potential att förändra de akademiska 
bibliotekens förutsättningar. Rapporten sammanfattar läget och diskuterar fram-
tida förändringar föreslagna i ett betänkande av den svenska högskoleutredningen 
under namnet SOU 1992:1. Arbetsgruppen som lade fram betänkandet leddes av 
Göran Gellerstam. Gellerstam står även bakom en rapport från 2001 med titeln 
Den första uppgiften: Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande 
miljö i vilken biblioteket tydligt har fått en bredare roll där såväl lärande som 
stödjande verksamhet betonas (2001, s. 4). 

När det gäller undervisning i informationskompetens vid svenska universitetet 
och högskolor så engageras inte sällan just det stödjande biblioteket. Begreppet 
informationskompetens bottnar i högskolelagen från år 2001, men blir viktigt i 
samband med högskolereformen 2007. Undervisning i informationskompetens 
integreras inte sällan i den övriga undervisningen enligt ett sociokulturellt per-
spektiv på lärande- och informationspraktiker. Ett perspektiv där hänsyn tas till hur 
information behandlas inom ett givet yrke eller en given disciplin (Wallén 2014, s. 
27, 47; SFS 2001:1263; SFS 2006:173; Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 51). 

Mårten Asp granskar, i en magisteruppsats vid Uppsala universitet, förutsätt-
ningarna för och utvecklingen inom informationsförmedling på forskningsbiblio-
tek samt forskningsbibliotekens roll i samhället. Även Asp identifierar den bre-
dare rollen med det pedagogiska inslaget som en betydande förändring för det 
akademiska bibliotekets verksamhet (2004, s. 55). Sennyey, Ross och Mills disku-
terar i en artikel framtiden för forskningsbiblioteken och konstaterar att det aka-
demiska biblioteket bör vara en drivande aktör i utvecklingen av elektronisk in-
formationshantering. Författarna föreslår även att en sådan strategi skulle vara 
betjänt av att i ännu större utsträckning speglas i utformandet av kursplanerna på 
bibliotekarieutbildningarna (2009, s. 256 f.). 
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Teori och metod 

ANT är det teoretiska ramverk jag har valt för den här uppsatsen. Eller rättare 
sagt; den teoretiska utgångspunkten. I fallet ANT är ordet ”ramverk” i det närm-
aste att betrakta som en antonym till ordet ”utgångspunkt” och bör förstås som 
något som låser betraktaren till en position utan utrymme för något annat än det 
redan på förhand antagna (se Latour 2005, s. 141-156). Att arbeta enligt ANT är 
att arbeta på ett helt annat sätt. Det är en poäng som har kommit att vara avgö-
rande för föreliggande uppsats vad gäller såväl metod som resultat. Teorin beting-
ar ett slags antropologisk eller etnografisk undersökande metod. I detta fall, när ett 
pågående skeende ska granskas, tillåter teorin egentligen ingen annan metod än 
just den etnografiska, eller snarare den forskningsdisciplin som inom sociologin 
benämns etnometodologi. I syftet ovan beskrevs ANT som lika mycket en metod 
som en teori och enligt Bruno Latour finns argument för att det är ren metod och 
inte alls en teori (1999a, s. 20). Här kommer jag emellertid främst att hänvisa till 
det som en teori med akronymens sista bokstav i åtanke. Samme Latour skriver i 
en introduktion till teorin hur ANT kan sägas bestå av lika delar Algirdas Julien 
Greimas och Harold Garfinkel, och menar med det att teorin har rötter i både se-
miotik, eller teckenlära, och etnometodologi (2005, se fotnot s. 54). Detta sätt att 
se på föreliggande forskningsprocess för med sig att tröskeln mellan teori och 
metod effektivt sänks och det blir naturligt att påstå att det ligger i teorins natur att 
observera och beskriva, att delta och att vara på plats. En konsekvens av detta är 
att teori och metod sammanfogas så till vida att det blir problematiskt att beskriva 
de två var för sig. 

Nedan presenteras först kortfattat ANT som teoretisk utgångspunkt inom 
B & I. Därefter följer en mer utförlig beskrivning av ANT i den form teorin och 
metoden begagnats i detta fall. En beskrivning av det handgripliga tillvägagångs-
sättet följer sedan, detta utifrån praktiskt vinklade etnografiska och socialantropo-
logiska verk. 

ANT i B & I 
Det är svårt att påstå att ANT är ett vanligt förkommande teoretiskt grepp inom 
B & I. Artikeldatabasen Library and Information Science Abstracts (LISA) inne-
håller endast ett fåtal vetenskapliga artiklar som på ett eller annat sätt behandlar 
ANT. Det har dock flitigt producerats material inom andra discipliner som till viss 
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del angränsar till biblioteks- och/eller informationsvetenskapen. Sökningar i de 
akademiska publiceringssystemen DiVA och BADA uppvisar resultat med för-
svinnande liten vinkling mot det aktuella fältet. Däremot tycks teorin ha haft lät-
tare att etablera sig inom ekonomi- och teknikstudier. Eric Hammarström och 
Badi Kalami försökte visserligen att 2007 i en magisteruppsats vid Högskolan i 
Borås utröna huruvida ANT är en lämplig metateori att begagna inom B & I, men 
når trots sina ansträngningar aldrig riktigt fram till teorins fulla potential (Ham-
marström & Kalami 2007). 

Tidskriften Qualitative Sociology tillägnade förra årets fjärde och sista num-
mer (nr. 4, 2013) åt ANT med förhoppningen att lyfta fram exempel på forsk-
ningsdiscipliner, utöver teknik- och vetenskapsstudier (STS), där teorin tillämpats 
på ett lyckat sätt eller resultat nåtts som andra metoder inte hade kunnat nå (Bai-
occhi, Graizbord & Rodríguez-Muñiz 2013, s. 325). Nästan ett decennium tidigare 
publicerades ett annat temanummer med fokus på ANT genom tidskriften Inform-
ation Technology & People (2004, vol. 17, nr. 2). De då gästande redaktörerna 
Ole Hanseth, Margunn Aanestad och Marc Berg diskuterar i introduktionen te-
orins förmåga att undersöka förhållandet mellan det tekniska och det sociala, hur 
teknologi påverkar och påverkas av sociala faktorer, samspelet mellan människa 
och maskin. I artikeln konkretiseras, för teorin, centrala begrepp utifrån perspektiv 
som informationssystem (IS) och informationsteknologi (IT) och sätts sålunda i 
ett sammanhang som tydligt angränsar till informationsvetenskapen (Hanseth, 
Aanestad & Berg 2004, s. 116-119). Synen, som presenteras i Hanseth, Aanestad 
och Berg (2004), på förhållandet mellan människa och maskin som reciprokt och 
bilateralt har för övrigt haft stort inflytande på föreliggande uppsats och är tillika 
en av anledningarna till varför ANT varit den föredragna teorin och metoden (se 
även Mitev 2009, s. 12; Lee 2001, s. iii). I övrigt tycks som sagt B & I och ANT 
befunnit sig på livrems avstånd från varandra. Nedan presenteras dock, kortfattat 
och utan inbördes ordning, ett antal artiklar där vissa beröringspunkter finns, ar-
tiklar som därmed haft viss relevans för studien. 

Vid 2012 års International Conference on Networked Learning (NLC), som 
ordnas i samarbete med bland andra Lancasteruniversitetet, presenterade Lesley 
Gourlay resultatet av ett forskningsprojekt rörande digital kompetens hos studen-
ter vid högre utbildning. I studien har ANT använts främst på grund av dess för-
måga att låta aktörerna själva beskriva skeendet istället för att forskaren beskriver 
skeendet för aktörerna (Gourlay 2012, s. 100). Gourlay bedömer vidare ANT som 
synnerligen lämplig att begagna för studier rörande högre utbildning där kompli-
cerade nätverk, såväl sociala som tekniska sådana, är viktiga parametrar att ta 
hänsyn till. Ett didaktiskt sammanhang, som vid ett tillfälle för högre utbildning 
till exempel, betraktat ur ett ANT-perspektiv skulle beskrivas som ett nätverk be-
stående av olika aktörer såsom studenter, lärare, datorer, böcker, scheman, et ce-
tera (2012, s. 97, 99). Även begreppet ”digital literacy” behandlas i artikeln. Mot-
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svarande begrepp på svenska skulle kunna vara digital kompetens eller digital 
litteracitet och bör i sammanhanget högre utbildning förstås som en utvecklad 
förmåga att hantera till exempel bibliotekskataloger, databaser och digitala utbild-
ningsplattformar i och runt det akademiska biblioteket. Frågan om huruvida an-
vändaren manipulerar det tekniska verktyget eller om verktyget låser användaren 
till ett visst handlande berörs dessutom via ett ANT-perspektiv (Gourlay 2012, s. 98 f.). 

Donald Beagle vänder blicken mot tekniska och ekonomiska förutsättningar 
för vetenskaplig kommunikation och publicering via universitets- och forsknings-
bibliotek. Tanken väcks på det akademiska biblioteket som ett slags ”black box”; 
ett intrikat nätverk bestående av dolda aktörer eller komponenter. Det skulle 
handla om en osynlighet som riskerar att medföra att bibliotekets relativa position 
i ett större nätverk försämras. Ett nätverk där andra aktörer, akademiskt eller eko-
nomiskt starka sådana, tillgodogör sig allt större inflytande. Detta kan leda till en 
systemisk skevhet där aktörernas ekonomiska incitament, motiv och uppdrag blir 
varandras motpoler, något som kan vara högst ofördelaktigt för den vetenskapliga 
publiceringsprocessen (2001, s. 423, 428, 431). Beagle använder en enkel korre-
spondensmodell mellan forskande akademiker för att beskriva ett sociotekniskt 
nätverks aktörer och hur dessa antar olika roller för att upprätthålla det kunskaps-
genererande nätverket (2001, s. 428 f.). Det sistnämnda, väldigt praktiska, inslaget 
i artikeln samt dess anknytning till B & I gör den intressant i sammanhanget. 

En annan viktig aspekt av ett forskningsbiblioteks verksamhet utöver stöd till 
digital litteracitet och vetenskaplig publicering, dock besläktad med dessa, är cite-
ringsanalys eller bibliometri. Terttu Luukkonen undersöker Bruno Latours tankar 
om hur den vetenskapliga referensen skapar sammanhang och huruvida detta kan 
tillämpas inom just bibliometrin. I Latours mening innebär den vetenskapliga re-
ferensen ett mobiliserande av ett försvar runt en idé eller ett påstående samt att 
genom citering skapa allianser och därmed förutsättningar för att generera ny kun-
skap. Kärnan i den här typen av verksamhet kan påstås vara ett slags vetenskaplig 
kommunikation och skulle enligt ANT därmed vara ytterligare ett sätt att upprätt-
hålla ett kunskapsgenererande nätverk, som hos Beagle ovan. Latours teori, som 
Luukkonen refererar till, gavs ut i bokform 1987 i och med publiceringen av Sci-
ence in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society. Ut-
vecklingen och förlängningen av teorin återfinns bland annat i Latours Pandora’s 
Hope. Essays on the Reality of Science Studies (1999b, kapitel 2 ”Circulating Re-
ference”). Jämförelser görs mellan Latours och sociologen Robert K. Mertons 
metoder att tillämpa citeringsanalys och Luukkonen diskuterar eventuella förtjäns-
ter med en mellanväg som skulle ge såväl kvalitativt intressanta som kvantitativt 
relevanta resultat (1997, s. 28-29, 34). 

Den typ av nätverk som åsyftas inom ANT har diskuterats av Geoffrey C. 
Bowker och Susan Leigh Star (1996; 1999), bland andra, och haft inflytande över 
föreliggande uppsats. Kopplingarna till B & I är tydligast när det gäller klassifi-
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kation, men även hur standarder av olika slag påverkar beteenden och skeenden. 
Beaktandet av vilka konsekvenser ett klassificerande får, i synnerhet när det gäller 
klassificering av mänskliga aktörer, har varit viktigt för studien. 

Min variANT 
Jag har valt att främst utgå från ovannämnde Bruno Latours Reassembling the 
Social. An Introduction to Actor-Network-Theory, från 2005, för att tillgodogöra 
mig teorins grunder. Ytterligare litteratur av såväl Latour som av andra författare 
har naturligtvis också konsulterats, men fundamentet på vilket jag sedan har för-
sökt utveckla en egen version av teorin är hämtat från Latours introduktion. 

John Law, en av aktör-nätverksteorins företrädare, beskriver ANT som di-
asporisk till sin natur, som spridd, översatt och förvandlad, men därmed inte sagt 
att den är förvanskad eller urvattnad. Teorins kärna är fortfarande densamma, 
även om ANT numera finns i flera olika skepnader. Detta är något Law tillskriver 
teorins natur, det är en av dess inneboende mekanismer (Law 1999, s. 10 f.). Det 
finns ingen teoretisk struktur att förhålla sig till, ingen bakomliggande förkla-
ringsmodell. ANT syftar istället till att granska och dokumentera utan att behöva 
förklara något, ANT ska enbart beskriva. Teorin vill inte förenkla ett komplext 
skeende med hjälp av en abstrakt förklaring, den ämnar istället att konkret besk-
riva samma komplexa skeende på ett så noggrant sätt att ingen förklaring behövs. 
En beskrivning som behöver förklaras är ingen bra beskrivning (Latour 2005, s. 
136 f.). En bra beskrivning där teori och metod utgår från ANT är dessutom något 
mer än ”bara” en beskrivning. Det är inget självändamål att rada upp den ena de-
taljerade beskrivningen efter den andra, det är inte att arbeta enligt ANT. Det cen-
trala, det som en ANT-beskrivning ska skildra, är hur aktörer i ett nätverk hänger 
ihop, hur de är associerade till varandra i just det ögonblicket de betraktas (Bai-
occhi, Graizbord & Rodríguez-Muñiz 2013, s. 332, 335 f.). 

Vad är då ANT? Avsaknaden, eller kanske snarare förnekandet, av ett teore-
tiskt ramverk och en teoretisk struktur leder utan svårigheter till frågan. ANT be-
skrivs mer ofta än sällan av dess företrädare med hjälp av negationer. Latour defi-
nierar teorin genom att tydliggöra vad den inte tillåter, hur en forskare inte bör se 
på eller angripa ett forskningsobjekt. En aspirerande ANT-användare ges således 
ett förhållandevis fritt spelfält, hon eller han är fri (eller tvingad till, beroende på 
inställning) att utveckla en egen version av teorin och därmed bidra till diasporan. 
Detta under förutsättning att vissa gränser inte överskrids, att empiri och ett veten-
skapligt förhållningssätt tillåts råda och att inga förutfattade meningar ges ut-
rymme. Forskaren måste närma sig studieobjektet med ett öppet sinne och motstå 
frestelsen att ordna, gruppera och strukturera redan innan studien påbörjats (La-
tour 2005, s. 29, 34). Det är i den här skärningspunkten som teori blir till metod. 
Arbetet kräver samma vetenskapliga nyfikenhet och sobra tillvägagångssätt som 
till exempel inom fysik eller medicin, ett undersökande och dokumenterande där 
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inget fenomen tillskrivs en bakomliggande och osynlig social förklaringsmodell. 
Sociologi, som vetenskap, ska kunna beskriva hur samhället är sammansatt sna-
rare än att låta samhället stå som förklaringsmodell för till exempel religion, ett 
företag eller juridik. Att förklara ett fenomen med hjälp av ett mysterium är, enligt 
ANT, inte vetenskapligt (Latour 2005, s. 13, 37, 103 f.). Kravet på vetenskaplig-
het är samtidigt en kritik mot konstgjorda och förenklande dikotomier såsom na-
tur/samhälle och extern/intern som redan på förhand för med sig en indelning eller 
gruppkonstellation. Genom att gå bortom mikro/makro-debatten och inte heller 
göra skillnad på lokal/global (se begreppet översättning nedan) påtvingas inte ett 
skeende en artificiell hierarkisk ordning (Latour 2005, s. 110, 169 f., 236 f.). Tan-
kegångarna känns igen från Gilles Deleuze och Félix Guattari, som i A Thousand 
Plateaus: Capitalism and Schizophrenia beskriver även den enklaste av dikoto-
mier; det goda och det onda, som ett tillfälligt, artificiellt och godtyckligt tillstånd, 
något som antingen måste förnyas eller förintas (1987, s. 9 f.). 

För att kunna arbeta på det sätt som Latour (2005) beskriver i introduktionen 
till ANT behövs vissa verktyg, några rent praktiska och andra av mer teoretisk 
karaktär. Ett tillvägagångssätt som följer det epistemologiska antagandet om hur 
kunskap erhålls behövs också. Något som innebär en möjlighet att adekvat besk-
riva och analysera vad som sker. Ett sådant vetenskapligt tillvägagångssätt kan 
hävdas innefatta ett visst mått av objektivitet och reproducerbarhet och är således 
en nödvändig ingrediens. En undersökning av detta slag, som syftar till att klar-
lägga eller tydliggöra ett fenomen, försöker effektivt och för en kort tid (ungefär 
den tid det tar att läsa föreliggande uppsats) att förvandla något okänt till något 
känt. För att åstadkomma detta behövs ett laboratorium. ”For the world to become 
knowable, it must become a laboratory” som Latour uttrycker det (1999b, s. 43). 
Det är i den artificiella och kontrollerade laboratoriemiljön som förutsättningarna 
för reproducerbarhet finns, det är i den miljön objektivitet kan hävdas (Latour 
2005, s. 127). Att föreställa sig en kemists laboratorium, en läkares mottagning 
eller en mekanikers verkstad är inte så besvärligt. Att arbetet som bedrivs på re-
spektive plats syftar till att felsöka, diagnosticera, reparera, förbättra, utveckla 
samt att beskriva är heller inte svårt att begripa. För ANT-forskaren, hon eller han 
som på etnometodologiskt manér på plats studerar ett skeende eller fenomen för 
att på bästa och mest sanningsenliga sätt beskriva detta, är det texten som är labo-
ratoriet. Det är genom att återge i text vad som sker i verkligheten, utan att dra 
förhastade slutsatser, göra långsökta antaganden eller lägga till egna förklaringar, 
som de vetenskapliga resultaten nås (Latour 2005, s. 125 ff.). Stor vikt läggs vid 
en utvecklad förmåga att uttrycka sig i text, att redogöra för och dokumentera vad 
som empiriskt erfars. Etnometodologins dokumentära metod ligger här nära till 
hands då den syftar till att synliggöra det kommunikativa handlande som skapar 
ett socialt sammanhang. Informationen som dokumenteras är ofta muntligt avläm-
nad, ett förhållandevis vanligt förekommande arbetssätt inom fältet, men också 
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något som ställer höga krav på en korrekt återgivning av ett givet händelseförlopp 
eller meningsutbyte (Bäck-Wiklund 2007, s. 83 ff.). Garfinkel menar att det upp-
står ett slags informationslucka mellan en textuell skildring och den händelse som 
skildras, något som ger upphov till och betingar ett visst mått av tolkning. Den 
dokumentära metoden syftar till att säkerställa en högre grad av korrespondens 
mellan händelsen och redogörelsen för densamma (1967, s. 96). Precis som i ett 
laboratorium finns det inga garantier för att ett experiment ska lyckas, forskaren 
kan visserligen förbättra förutsättningarna för det genom adekvat förberedelse, 
men texten och undersökningen kan aldrig på förhand garantera relevanta resultat. 
Ett relevant resultat enligt ANT bör alltså förstås som inget annat än en sannings-
enlig och uttömmande beskrivning av studieobjektet. Ingen kvasi-objektivitet eller 
passiv form kan heller dölja avsaknaden av ett vetenskapligt förhållningssätt, det 
är med andra ord inte tillräckligt att kunna uttrycka sig på ett vetenskapligt sätt om 
det som uttrycks inte korresponderar med den faktiskt observerade verkligheten 
(Latour 2005, s. 127). 

Analytiska verktyg 
Parametrarna är satta för arbetet, ett tillvägagångssätt börjar ta form, men innan 
jag har bidragit till utvecklandet av aktör-nätverksteorin behöver jag justera och 
kalibrera mina egna språkliga verktyg. Teorin förespråkar en uppsättning neutrala 
eller ”tomma” begrepp. Denna närmast nominalistiska begreppsapparat ska kunna 
begagnas som analytiskt redskap för att möjliggöra noggranna beskrivningar av 
studieobjekten. De erhåller ett relevant innehåll, och därmed en betydelse, i det 
sammanhang de används, snarare än att de ingjuter betydelse i det de är ämnade 
att beskriva. Viktigare ändå är att begreppen i sig är så betydelsefattiga att de inte 
interagerar med studieobjektens egna språk, eller ännu värre överröstar det. Latour 
har valt att hänvisa till begreppen som teorins infraspråk, ett språk som är avsikt-
ligt separerat från studieobjektens metaspråk (2005, s. 30). Jag har inte för avsikt 
att här presentera alla begrepp som litteraturen behandlar, men en handfull av dem 
behöver ändå på förhand beskrivas. 

Grupp är ett sådant begrepp. Det kan användas för att beskriva humlorna i ra-
batten, människorna i kassakön, polisen, pioner, transfetter, ABM-institutionen. 
För forskaren är det ett lämpligt begrepp att ha till hands närhelst en gruppering 
uppenbarar sig. Det ska inte brukas med avsikten att på förhand stabilisera och 
definiera ett givet förhållande, det ska inte användas för att, så att säga, åskådlig-
göra det sociala. Det gör aktörerna själva (Latour 2005, s. 29). 

Begreppet aktör är också tomt och neutralt, men behäftat med vissa restrikt-
ioner. En aktör kan modifiera ett tillstånd eller ett skeende. Aktören besitter 
agency, det vill säga förmågan att påverka, den har en inverkan. Däremot behöver 
inte en aktör vara ett handlandes ursprung, aktören är snarare den som gör ageran-
det synligt. Begreppet innefattar såväl människor som ting. Det finns både mänsk-
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liga och icke-mänskliga aktörer. Allt som beter sig som en aktör, är en aktör. Mo-
difierar inte aktören ett tillstånd eller märks inte dess inverkan så är den inte rele-
vant i sammanhanget. Om dess inverkan går att urskilja, men aktören själv saknar 
definition, om aktören är okänd på något sätt, är det istället en aktant. Aktörerna 
och aktanterna beskriver skeendet, det fenomen forskaren har för avsikt att obser-
vera, det är på dessa som studiens fokus måste ligga (Latour & Callon 1998, s. 21; 
Latour 2005, s. 46, 53, 71; Law 1999, s. 19). Fleischmann beskriver skillnaden 
mellan en aktör och en aktant som mänsklig respektive icke-mänsklig deltagare i 
ett skeende, båda med samma slags inverkan (2007, s. 363), samtidigt som Na-
kajima påpekar att begreppen förefaller vara ömsesidigt utbytbara (2013, s. 385, 
fotnot s. 387). I föreliggande uppsats används Latours ovan beskrivna definitioner 
av de båda begreppen. 

Teorin gör också skillnad på det sätt ett skeende påverkas genom två nyckel-
begrepp; intermediär och mediator. En intermediär är det som förmedlar utan att 
förvränga eller översätta. Det handlar effektivt om ett slags black box, en enhet, 
som kan vara väldigt komplex, men där det som matas in motsvaras av det som 
kommer ut. En miniräknare kan användas som exempel; ett förhållandevis kom-
plicerat ting som inte förvränger den information jag matar in, den beskriver där-
emot informationen på sin display. Går miniräknaren sönder på något sätt beter 
den sig inte längre som en intermediär, den har börjat förvränga signalen, agera 
oförutsägbart och påverka skeendet. Då har den istället blivit en mediator. Media-
torn förmedlar fortfarande något, men output korresponderar illa med input. Det 
är inte längre en black box, en enhet, utan snarare ett komplex av flera olika en-
heter. Egna ideal och åsikter ges utrymme, ett slags översättning sker och andra 
aktörers beteende påverkas och förändras (Latour 2005, s. 39, 106). En aktör kan 
alltså vara en mediator eller en intermediär, och dessutom gå från att vara det ena 
till att bli det andra och sedan tillbaka igen. Viktigt är att notera att skillnaden 
mellan en intermediär och mediator inte har att göra med huruvida den är trasig 
eller fungerande, det handlar om hur den påverkar ett skeende, i vissa fall i förhål-
lande till dess avsedda funktion. 

Aktörer agerar och inverkar på varandra, de delar in sig själva och varandra i 
grupper, de förvränger budskap och signaler genom att ingjuta egna värderingar 
och åsikter i dessa. ANT-forskaren studerar, utan förutfattade meningar, vad som 
sker och hur skeendet utvecklas, dokumenterar och beskriver detta nogsamt med 
hjälp av en neutral begreppsapparat. Det här sammanfattas av Latour (2005) som 
konsten att spåra ett nätverk. Ett nätverk är något som uppstår i det ögonblick ett 
skeende beskrivs, under förutsättning att alla som har en faktisk inverkan på detta 
skeende inkluderas. Nätverk är alltså snarast ett koncept som beskriver associat-
ioner, det är inte något redan befintligt som aktörerna kan förhålla sig till (Latour 
2005, s. 128-131; Callon 1991, s. 142). Inom ANT definieras inte nätverk som 
bestående av till exempel datorer, vårdcentraler eller nattvandrande föräldrar. 
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Även om IT-avdelningen på KIB sannolikt med bestämdhet skulle hävda att 
bibliotekets datorer ingår i, eller utgör, ett nätverk så är inte fallet så enligt teorin 
som här begagnas. De kan mycket väl bli en del av ett nätverk, i egenskap av ak-
törer eller aktanter, under förutsättning att de på något sätt engageras och involve-
ras i ett skeende som beskrivs. 

I det fall en ANT-forskares blick riktas mot en av datorerna i syfte att besk-
riva den händer dessutom något spektakulärt. Datorn, aktören som eventuellt kan 
ingå i ett nätverk som ovan demonstrerats, blir ett nätverk i sig. Ett öppnande av 
den svarta låda, som datorn effektivt utgör, avslöjar komponenter med olika bak-
grunder och berättelser: plaster från Asien, mineraler från dagbrott i Sydamerika, 
mjukvara från Nordamerika, text- och transportprotokoll som kontaktar övriga 
datorer och databaser på biblioteket och annorstädes, allt arbete som ligger bakom 
denna enda dator samlas på ett ställe, i en enda artefakt (Law & Singelton 2000, s. 
3; Latour 2005, s. 179). Liknande förhållanden råder överallt, inte enbart i en da-
tor, och är enligt Law det som utgör samhället. Han kallar det för heterogena nät-
verk i vilka såväl mänskliga som icke-mänskliga aktörer bidrar till att skapa det 
sociala, vårt samhälle (1992, s. 381). 

Ett nätverk är alltså något som beskrivs av aktörer, grupper, mediatorer och 
intermediärer. Eller så är det en aktör såväl som ett nätverk, enligt resonemanget 
ovan. Hur samsas och samlas då de olika aktörerna, som mjuk- och hårdvara i en 
dator, för att forma ett nätverk i ordets ANT-bemärkelse? Vad för slags kontakt 
har de igenom vilken de ger och erhåller definition? Den ömsesidiga process som 
krävs för detta kallas av företrädare inom ANT för översättning, och översättning 
är en förutsättning för att nätverk ska kunna bildas (Callon 1991, s. 143). Över-
sättning beskriver förhållandet mellan olika mediatorer, det är det som gör att de 
kan samexistera och behandla samma sak, sina olikheter till trots (Latour 2005, s. 
108; Star & Griesemer 1989, s. 387). En karta översätter ett landskap, en valsedel 
översätter en åsikt, en webbläsare översätter innehållet i en artikeldatabas, en 
nervcell översätter en impuls, på så sätt händer något, det sker något, aktörer age-
rar och det finns något att studera. 

Jag har valt att utveckla ANT:s infraspråk i syfte att bättre beskriva metodo-
logiska grepp anpassade för föreliggande studie. Ett begrepp som sällats till 
mängden är explodera. Termen avser ett slags synliggörande av termer dolda un-
der ett paraplybegrepp och bör i sammanhanget förstås på samma sätt som det 
görs vid sökning via en kontrollerad ämnesordlista. Genom att explodera en term 
inkluderas allt som språkligt sammanfattats i denna term samtidigt som detta blir 
synligt. För att förklara närmare kan Förenta Staternas nationella medicinbiblio-
teks (NLM) tesaurus Medical Subject Headings (MeSH) stå som exempel. I MeSH 
kan en användare låta explodera en sökterm för att inkludera underrubriker; In-
formation Science (plats L01 i hierarkin) har 22 underrubriker till exempel. Lib-
rary Science (L01.583), som är en av dessa, har i sin tur ytterligare 8 underrubri-
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ker. (NLM:s webbplats > MeSH). Strukturen kan grafiskt liknas vid ett träds för-
greningar, eller ännu hellre så kan rubriker och underrubriker ses som noder i ett 
nätverk där alla noder på ett eller annat sätt sitter ihop. Formen liknar då snarare 
en rhizom än ett träd. Adderandet av begreppet explodera motiveras med behovet 
av att tillfälligt kunna öppna en black box, eller svart låda, utan att förstöra eller 
nedmontera den. Det finns ett värde i att kunna explodera en bibliotekarie, till 
exempel, för att synliggöra inkluderade fasetter såsom kompetens, pedagogiskt 
förhållningssätt et cetera. Verktyget möjliggör vivisektion snarare än dissektion. 

Utöver termen explodera ämnar jag lägga till ordet krux för att beskriva en ak-
törs individuella utmaning. Ett krux kan sägas vara den kritiska punkt en aktör 
behöver ta sig förbi för att nå sina mål, kruxet är individuellt och saknar direkt 
relevans för andra aktörer i skeendet. I föreliggande uppsats används krux i just 
den bemärkelsen; en aktörs angelägenhet. Det för med sig att ett skeende kan ha 
lika många krux som inblandade aktörer. Termen är befogad då den tillåter att 
skillnad görs på individuella aktörers problem (krux) och mer omfattande problem 
som rör fler aktörer. 

Etnografiska tillvägagångssätt 
Teorin betingar metoden, har ovan hävdats, aktör-nätverksteorins etnometodolo-
giska stödjeben har redan lyfts fram, men vad betyder det rent praktiskt för stu-
dien? Jag har inte för avsikt att här närmare beskriva vare sig etnometodologisk 
teori eller etnografisk metod, däremot behöver de mer handgripliga momenten 
belysas. Utöver Garfinkels Studies in Ethnomethodology (1967) har grundläg-
gande litteratur inom socialantropologi och etnografi konsulterats under fältarbe-
tet. Frågor om fältet, kontaktpersoner och forskarens roll kommenteras nedan. 

Garfinkel har i sin etnometodologi influerats av bland annat Edmund Husserls 
fenomenologi och Talcott Parsons sociologi (Garfinkel 1967, s. xi). Det är främst 
frågor som hur förståelsen för och tolkningen av omvärlden går till samt hur ve-
tenskaplig förståelse och vardagsförståelse förhåller sig till varandra och till om-
världen, som fokuseras inom etnometodologin. Analys av vardagshandlingar och 
samtal har som syfte att blottlägga en underliggande social ordning och göra tyd-
ligt det som är underförstått och som ger mening till vad som uttalas i dessa sam-
tal (Bäck-Wiklund 2007, s. 82 f.). Meningsbärande uttryck, vars betydelse och 
innebörd är beroende av i vilket sammanhang de används, är av särskilt intresse 
och därmed föremål för närmare granskning (Garfinkel 1967, s. 11; Maynard & 
Clayman 1991, s. 398-399). 

Etnografi som metod är en fundamental beståndsdel inom framförallt den ti-
diga etnometodologin. Det har visserligen höjts röster för att ge mer vikt åt till 
exempel samtalsanalys, men att vara på plats, ta del av och dokumentera ett ske-
ende är fortfarande centralt (Maynard & Clayman 1991, s. 408, 412). Betoningen 
på att utföra fältarbete är vad som utmärker etnografiska och antropologiska stu-
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dier och även det som skiljer dem från andra discipliner inom samhällsvetenskap-
en. Även om fältarbete kan se väldigt olika ut beroende på var och av vem det 
utförs, så är målet för etnografen att i så stor utsträckning som möjligt smälta in i, 
och ta del av, fältet. Insamlande av data kan ske via flera olika metoder såsom mer 
eller mindre strukturerade intervjuer, deltagande observation eller statistiskt repre-
sentativa stickkontroller (Hylland Eriksen 1995, s. 14-15). 

Kopplingen till ANT förefaller naturlig, uppfattningen finns till och med 
bland vissa etnografer om att ANT i själva verket bara är väl genomförd etnografi 
(Baiocchi, Graizbord & Rodríguez-Muñiz 2013, s. 334). Latour låter läsaren för-
stå att en stor förtjänst med etnografisk och antropologisk metod är utrymmet för 
självdefinition som lämnas till informanter eller deltagare i den kulturella yttring 
eller sociala gruppering som studeras (2005, s. 41). Ostrukturerade intervjuer eller 
informella samtal är då ett adekvat alternativ eftersom ett slags avslappnad var-
daglighet åkallas. Antropologen Michael H. Agar är en av många förespråkare för 
det informella samtalet tillika någon som gärna lyfter fram förmågan att kunna 
ställa förhållandevis enkla frågor om ett skeende mitt i detta skeende, utan att av-
bryta eller förändra det aktuella skeendet. Det är ett följsamt sätt att observera och 
lära känna ett givet fält på. Samtal av detta slag kan ske privat mellan fyra ögon, i 
grupp runt fikabordet eller under mer ordnade former såsom ett möte eller sam-
manträde. Den plastiska aspekten av metoden ligger i svängrummet som ges in-
formanten; hon eller han kan svara hur hon eller han vill, kritisera frågan, korri-
gera den, ställa en motfråga och så vidare. Skillnaden mellan det informella sam-
talet och en strukturerad intervju eller en enkät kan i vissa fall vara avgörande 
(Agar 1996, s. 139 f.). Ytterligare en fördel är att informantens språk, dennes sätt 
att beskriva sin omvärld på, tillåts komma fram. Det finns något av en paradox i 
att vara en etnograf och beskriva en annan individs värld med ord och begrepp 
som är helt främmande för denne. Häri bottnar behovet av ett abstrakt språk som 
inte överröstar eller förvränger det som sägs (Hylland Eriksen 1995, s. 25 f.). Det 
är naturligtvis också här ANT:s infraspråk kommer till sin rätt. Vardagsspråk och 
meningsbärande uttryck, vars vikt Garfinkel betonar, bevaras och kan därmed 
studeras närmare. Relationen mellan forskare och informant är även den viktig för 
informationsförvärvet. Forskaren lär sig gradvis vad som är lämpligt och accepte-
rat inom ett givet fält, tillgodogör sig liknande referensramar och språkbruk som 
informanterna. För att uppnå detta och erhålla tillgång till vardagshandlingar och 
vardagsspråk bör etnografen sträva efter att inte vara alltför neutral eller kylig i 
sin kontakt med fältet (Lalander 2011, s. 96). 

Forskaren i fält 
Etnometodologins dokumentära metod, deltagande observation, informella samtal 
och en abstrakt begreppsapparat stod alltså till förfogande inför föreliggande stu-
die. Tillträde till fältet under en given period, relevanta kontaktpersoner och in-
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formanter likaså tack vare den schemalagda praktiken. Innan undersökningen pre-
senteras ämnar jag dock klargöra ytterligare en metodologisk detalj, en som rör 
forskarens roll och förhållningssätt. 

Alla finkalibrerade verktyg och sinnrika akronymer, som ovan presenterats, är 
bortkastade i det fall ett icke-vetenskapligt förhållningssätt antas. Mottot för 
ANT-forskaren bör vara ”don’t fill in the blanks” (Latour 2005, s. 246). Det råder 
ett strängt förbud mot att hitta på, att fylla i luckorna, att antaga och dra slutsatser 
baserade på någon färdiggjord förklaringsmodell. Påbudet att beakta är då att 
istället beskriva vad som sker, beskriva utan att förklara. ”Follow the actor” är en 
slogan som går hand i hand med mottot ovan och det innebär att forskaren alltid 
kommer att vara ett steg efter studieobjektet (Latour 2005, s. 33, 68). För att 
kunna följa aktören och spåra det aktuella nätverket måste forskaren behålla ett 
nära perspektiv och inte ta genvägen via ett slags övergripande och i värsta fall 
generaliserande och förklarande allseende perspektiv. Hon eller han måste stu-
dera, på ett närmast närsynt manér, detaljer av helheten utan att för den sakens 
skull anta något om helheten. Latour jämför begreppen oligoptikon och panopti-
kon med varandra. Panoptikon i Jeremy Benthams och Michel Foucaults bemär-
kelse är tanken på total övervakning, en position i förhållande till andra positioner 
varifrån alla andra positioner kan bevakas. Oligoptikon är dess motsats. Det som 
bevakas är endast små ytor eller facetter av en större helhet. Forskaren erfar, via 
oligoptika, enbart den del av ett skeende eller ett nätverk, som hon eller han för 
stunden kommer i kontakt med. För att med bestämdhet kunna uttala sig om eller 
på ett rättvist sätt beskriva detta skeende behöver flera olika facetter betraktas och 
beaktas (2005, s. 175-183). Den stora skillnaden begreppen emellan ligger i sy-
stemens struktur; i ett panoptikon antar forskaren ett centralperspektiv som också 
färgar studien och som, inte helt olikt mekanismen i Benthams fängelse, riskerar 
att låsa in aktörerna i förutbestämda fack. Ett oligoptiskt perspektiv är icke-
centraliserat och rhizomorft, i Deleuze och Guattaris mening (1987, s. 3-25). Det 
spårar snarare associationer och kopplingar utan att göra anspråk på att anta en 
övergripande, allomfattande blick. Perspektivet ligger i linje med att beskriva vad 
som erfars, att följa aktörerna och att absolut inte fylla i luckorna. Det enda som 
egentligen förutsätts är att ett givet skeende eller förhållande är mer komplicerat 
än en dikotomi mellan den som ser och den som blir sedd. Betraktare och betrak-
tad. Subjekt och objekt. Perspektiven jämförs med varandra av Manley, Palmer 
och Roderick (2012) där även Deleuze och Guattaris tankar om icke-
centraliserade system och rhizomliknande strukturer kommenteras. 

En studie genomförd med aktör-nätverksteorin innebär en aktiv och delta-
gande observation, det är ett långsamt och tidsödande arbete där forskaren ingen 
gång får göra anspråk på att vara ”en fluga på väggen” och försöka anta ett panop-
tiskt perspektiv, någon som enbart betraktar. Hur mycket en etnograf ska deltaga 
med risk för att påverka ett skeende för mycket är en aktuell fråga i samman-
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hanget, viss påverkan är dock sannolikt inte bara oundviklig utan även nödvändig. 
En fullständigt neutral forskare har svårt att få tillgång till viktiga aspekter av fäl-
tet (Lalander 2011, s. 97 f.). Enbart genom att en forskare tar fysisk plats på fältet 
tar denne även social plats och det innebär att en viss påverkan sker. Det förefaller 
vara oundvikligt att forskaren påverkar fältet, det är på gränsen till en filosofisk 
fråga i paritet med kvantmekanikens dubbelspaltexperiment där forskarens blotta 
betraktande förändrar till och med en partikels beteende (se till exempel Brukner 
& Zeilinger 2002). Subjektet behöver bara existera för att objektet ska förändras. 

Teorins begränsningar 
Innan resultatet och bearbetningen presenteras vill jag kortfattat lyfta fram några 
av de eventuella tillkortakommanden ANT kan påstås lida av. ANT, som vilken 
annan teori som helst, behöver ständigt prövas och utmanas och det ligger i te-
orins natur att inte göra anspråk på att kunna förklara allt. Nedan följer några frå-
gor som dykt upp under studiens gång. 

Det faktum att teorin saknar ett uniformt yttre, att den ofta beskrivs utifrån 
vad den inte är, leder ibland till motsättningar bland forskare inom fältet. Bai-
occhi, Graizbord och Rodríguez-Muñiz beskriver hur akademiker inblandade i 
kollegial granskning av artiklar på ämnet ANT inte sällan hade olika uppfattning 
om vad som faktiskt var ”riktig” eller ”äkta” ANT (2013, s. 332). 

Mitev lyfter problem som har att göra med ANT:s påbud om att beskriva istäl-
let för att förklara och undrar vad som händer när en aktör har en egen social för-
klaringsmodell. Är det något som ska utelämnas eller inte? Även det faktum att 
alla aktörer jämställs upplevs av Mitev som begränsande eftersom de då riskerar 
att uppfattas som lika kapabla att påverka ett skeende, att översätta och inverka. 
Det blir ett mekanistiskt och instrumentellt applicerande av teorin på en observe-
rad verklighet (2009, s. 19 f.). 

Anderson och Kreiss ser i ANT en begränsad förmåga att ge svar på vad som 
driver och inspirerar aktörerna och de heterogena nätverken. Varför sammanstrå-
lar aktörer i omfattande nätverk såsom en tro eller en uppsättning normer? Att de 
gör det och under vilka förhållanden det sker är en sak, men att få ett svar på var-
för tycks, enligt Anderson och Kreiss, ligga bortom teorins förmåga. Det faktum 
att ANT redan från början haft en konfrontatorisk attityd gentemot den tidigare 
sociologin är ytterligare något som ligger teorin i fatet (2013, s. 369). 

Störst kritik tycks teorin få för jämställandet av mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer samt uppfattningen om att även icke-mänskliga aktörer över huvud taget 
är förmögna att agera. Frédéric Vandenberghe kritiserar ANT:s strävan efter 
symmetri mellan aktörer, oavsett om aktören är mänsklig eller inte, utifrån ett 
humanistiskt perspektiv. Han framhåller att de tillhör olika ontologiska regioner 
och att det därmed inte är möjligt att jämföra deras varande (2002, s. 52 f.). 
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Undersökning 

Undersökningen presenteras här i tre led. Initialt ges en kortfattad beskrivning av 
det fysiska fältet samt rollen undertecknad tilldelades i det. Därefter redogörs för 
fältstudien resultat, de faktiska observationerna. Det här ledet består av beskriv-
ningar av de informationsförmedlingsprocesser som observerats i fält. Det är re-
dogörelser för de konstellationer och situationer i vilka informationsförmedling 
uppstår, tillika en beskrivning av de omständigheter och förutsättningar som på-
verkar processen. Därefter följer ett mer abstrakt avsnitt där samma informations-
förmedlingsprocesser bearbetas och betraktas ur ett ANT-perspektiv. Aktörer och 
nätverk identifieras och hela den arsenal av verktyg som presenterades i uppsat-
sens föregående del sätts i bruk. 

Fältstudien 
KIB är ett bibliotek vars främsta uppgift är att stödja verksamheten som bedrivs 
på Karolinska Institutet. Bibliotekets samlingar utgörs till övervägande del av 
facklitteratur inom medicin och omvårdnad. Noterbart i sammanhanget är att KIB 
främst ska tillgängliggöra information, verksamheten har inte något bevarande-
uppdrag (Fältanteckningar 2013). 

Biblioteket finns idag på campus i Solna och campus i Huddinge. Personalen 
på KIB förväntas fördela sin arbetstid mellan de båda campusområdena och ingen 
åtskillnad görs dem emellan. Samma resurser finns på plats både i Solna och 
Huddinge. Visserligen förekommer vissa lokala variationer, men samma service 
ges på båda ställena och KIB ska betraktas som en enhet. En återkommande akti-
vitet på agendan är ”Kaffe på maten” där personal från biblioteket håller kortare 
föreläsningar under lunchtid på tisdagar om till exempel databaser eller referens-
hanteringsprogram. Att dessa hålls samtidigt i både Solna och Huddinge är ett 
exempel på de åtgärder som vidtas för att undvika att åtskillnad görs (Fältanteck-
ningar 2013). 

För fältarbetet spelade det väldigt liten roll på vilket campus observationerna 
gjordes, men för att återkoppla till det som ovan nämnts om skillnader i studieva-
nor beroende på disciplintillhörighet, kan nämnas att studenter inom omvårdnad 
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främst finns i Huddinge medan medicinstudenterna med fördel finns i Solna. 
Därmed är det rimligt att anta att observationerna i viss mån påverkats av detta. 

KI och KIB 
Karolinska Institutet (KI) grundades 1810 och hade redan från början ett medi-
cinskt bibliotek. Varje år läser ungefär 6000 helårsstudenter kortare eller längre 
utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå. Studenterna tillhör någon 
av de 22 olika institutionerna, alla med inriktning mot något slags medicin eller 
omvårdnad. KI står för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskning 
som idag bedrivs i Sverige och svarar för cirka 12 procent av den svenska högsko-
lans forskarutbildning (KI:s webbplats > om KI > universitetet i siffror). 

Verksamheten på KIB har utvecklats i takt med KI och 1984 blev KIB det 
första ansvarsbiblioteket, ett numera avvecklat system som syftade till att säker-
ställa informationsförsörjning inom olika forskningsområden. I en rapport från 
2003 sammanställd av Terje Höiseth framgår det dock att KIB, som en del av ut-
värderingen av ansvarsbibliotekssystemet, framhöll att det saknades riktlinjer för 
ansvarsbibliotekens pedagogiska roll (2003, s. 14). Bibliotekets framträdande po-
sition i svensk medicinsk akademisk forskning befästs ytterligare under 1980- och 
90-talen då produktionen av databasen Svemed initieras och översättningen av de 
kontrollerade ämnesorden i MeSH påbörjas (KIB:s webbplats > Om biblioteket > 
bibliotekets historia > KIB år 1982-). 

För användare på något av KI:s två campusområden fanns, vid tiden för 
undersökningen, två huvudsakliga kanaler för kontakt med bibliotekarierna; Info-
punkten och KIB-labb. I Infopunkten hanterades främst ärenden av enklare slag 
såsom nya lånekort, vägbeskrivning och generella upplysningar. Bibliotekarierna i 
KIB-labb avlastades därmed i viss mån och kunde istället fokusera på stöd av mer 
specifik karaktär. Stöd i form av till exempel spontana referenssamtal, något som 
utvecklas nedan. Båda dessa delar av verksamheten bemannades, under observat-
ionstillfället, av olika bibliotekarier enligt ett roterande schema. Värt att notera är 
att bibliotekarierna i stor utsträckning tillhörde någon av avdelningarna kundtjänst 
& kommunikation och undervisning & handledning. 

Praktikanten 
I egenskap av praktikant hade jag en naturlig ingång till fältet; min handledare och 
de övriga anställda fungerade som kontaktpersoner, guider och informanter. Till-
träde till detta, för mig främmande, fält gavs utan vidare förbehåll under praktik-
periodens fem veckor. Just tillträde till fältet eller acceptans att vistas i studieob-
jektens vardag och miljö är annars en central fråga inom etnografin (Lalander 
2011, s. 91). I föreliggande studie tog jag första kontakt med representanter från 
fältet och det logistiska mellansteget hanterades sedan av lärosätet och företrädare 
för ABM-institutionen. 
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På plats introducerades jag, och de två övriga praktikanterna, för verksamhet-
ens alla olika aspekter. Vi fick möjlighet att träffa såväl chefer som anställda från 
bibliotekets olika avdelningar samt delta i annars slutna möten och sammanträden. 

I samband med den typen av informationsförmedlingsprocesser som är av in-
tresse för föreliggande studie presenterades jag för det mesta av den handledande 
bibliotekarien som just ”bibliotekariestudent” eller ”blivande bibliotekarie”. Vad 
användarna anbelangade var min närvaro högst naturlig; praktiserande studenter 
av olika slag är vanligt förekommande i de verksamheter som är associerade till 
KI och Karolinska universitetssjukhuset (KS). 

Under genomförandet av fältarbetet begagnades framförallt deltagande obser-
vation och informella samtal. Frågor kunde ofta ställas i samband med att de upp-
stod på det sätt som Agar förespråkar (1996, s. 139 f.). Detaljerade anteckningar 
kunde dessutom föras utan att väcka uppmärksamhet, tack vare praktikantrollen. 

Etiska överväganden 
Under studiens genomförande var jag öppen med att jag var särskilt intresserad av 
informationsförmedling på forskningsbibliotek för mitt examensarbete, även om 
jag inte någon gång lät det framstå som en huvudanledning till min närvaro på 
KIB. Jag var trots allt där på praktik i syfte att lära mig mer om arbetet på ett 
bibliotek. Denna öppenhet var emellertid riktad mot bibliotekarierna som jag hade 
kontakt med. För användarna uttalades aldrig detta, i deras ögon var jag en av tre 
praktikanter. 

Att närma sig fältet på ett sådant sätt föreföll vara en god strategi, en strategi 
som bidrog till att ett visst mått av naturlighet infann sig i de skeenden och pro-
cesser jag hade för avsikt att studera. Samtidigt begränsas studien delvis eftersom 
allt material som insamlats måste abstraheras och i viss mån generaliseras; dels 
för att bevara deltagarnas anonymitet, och dels för att flytta fokus från ett specifikt 
fall till ett större sammanhang och därmed nå en annan nivå av vetenskaplighet. 
Något som tillåter diskussioner kring informationsförmedling och kunskapspro-
duktion på ett sätt som annars inte vore möjligt. 

I studien presenteras inga namn på någon deltagare, inga deltagare eller situat-
ioner beskrivs heller på ett sådant sätt att de i efterhand går att identifiera. Philip 
Lalander påpekar att etnografisk forskning bygger på en frivillighet att delta och 
vissa situationer krävde mycket riktigt samtycke för mitt deltagande, något som 
ofta kunde inhämtas på plats (2011, s. 102). 

Studien följer de forskningsetiska principer som formulerats av Vetenskaps-
rådet i rapporten God forskningssed (2011). 
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Observationer 
Under fältarbetets fem veckor kunde stora mängder data samlas in. Informations-
förmedlingsprocesser kunde identifieras i flertalet olika former, såväl strukture-
rade som improviserade, planerade som spontana och stora som små. De initiera-
des ömsom av besökare och ömsom av bibliotekarier. Ibland var de schemalagda 
som en del av en utbildning eller forskarstöd med utgångspunkt i ett generellt in-
formationsbehov och ibland var behovet mer specifikt och stöd söktes ad hoc, i 
farten eller på språng. När den yttre formen för informationsförmedling spårades 
så framträdde främst två olika konturer. Från bibliotekariens perspektiv var dessa 
(1) referenssamtal; inbokat eller spontant och (2) schemalagd undervisning. För 
besökarens del kan hävdas att dessa konturer snarare beskriver ad hoc- eller akut 
stöd respektive obligatoriskt eller planerat stöd. 

Om inget annat anges så är nedanstående text baserad på fältanteckningar från 
fem veckors deltagande observation och informella samtal på KIB. 

Bibliotekarien och användaren 
Referenssamtalet är ett möte som ofta sker mellan fyra ögon, ett möte mellan den 
akademiska bibliotekarien och den akademiska användaren. 

Vid det bokade mötet har tid avsatts för att ta itu med ett problem av något 
mer krävande karaktär. Under fältarbetet observerades sådana situationer där an-
vändaren var i behov av hjälp med att precisera sökningar i artikeldatabaser, ett 
behov som inte sällan är Doktor Jekyll åt en Mister Hyde i form av behov av hjälp 
med att bättre formulera en forskningsfråga eller ett syfte, en observation som 
bekräftas av, till exempel, Magi och Mardeusz (2013b) och Langley, Gray och 
Vaughn (2003). Bibliotekariens egna akademiska erfarenheter kunde, och behöv-
de, ofta utnyttjas vid de planerade mötena. I det läget var det mer än bibliotekari-
ens professionsspecifika kunskap som sattes i spel; erfarenhet av och en generell 
kunskap om vetenskaplig metod och akademiskt skrivande förmedlades till an-
vändaren. När det handlade om en mer omfattande instruktion av detta slag enga-
gerades även bibliotekariens pedagogiska förmåga. Vid ett par tillfällen föreföll 
en kursansvarig ha överskattat studenternas informationskompetens varpå studen-
terna kunde uppleva en studieuppgift som onödigt betungande. I dessa fall ställdes 
synnerligen höga krav på bibliotekariens pedagogiska förmåga. Under fältstudien 
observerades inbokade möten av varierande längd. Ibland krävdes ett återbesök 
för att komma till rätta med ett problem, även om detta var ovanligt. 

Det spontana mötet är den sortens möte som sker på språng, i steget, i farten. 
Mötet är inte lika privat som det bokade utan kan till och med ske mellan en grupp 
besökare och en bibliotekarie. En individs fråga kan även ge upphov till frågor 
hos andra individer, frågor som då också ställs till bibliotekarien i direkt anslut-
ning till den öppnande frågan. Ibland, men inte alltid, är det här ett initialt möte 



 31 

som leder till ett bokat möte med en bibliotekarie eller med någon annan slags 
stödjande tjänst som erbjuds av biblioteket. Ett exempel på en sådan annan stöd-
jande tjänst på KIB är språkverkstaden. På KIB, liksom på många andra forsk-
ningsbibliotek, ges där hjälp med en texts struktur och språk. Det spontana mötet 
underlättas av öppna miljöer samt synliga, lättidentifierade och lättillgängliga bib-
liotekarier, något som ofta påpekades av personalen. Under fältstudien observera-
des flera korta och till synes enkla frågor, men skenet kan som bekant bedra och 
de enkla frågorna kunde ibland visa sig vara en av trådarna i en okardad och in-
vecklad trasselsudd. En sådan fråga låter sig inte besvaras på ett enkelt sätt, i syn-
nerhet inte med tanke på det pedagogiska förhållningssättet den akademiska bibli-
otekarien förväntas ha. Istället producerade bibliotekarien ofta en motfråga som 
för att nysta i härvan och söka efter problemets kärna. Syftet med detta var att låta 
besökaren själv formulera sitt problem så precist som möjligt så att hon eller han 
kunde erhålla adekvat hjälp, eller ännu hellre; själv lösa problemet. Det ställdes 
naturligtvis även enklare frågor till bibliotekarierna, frågor som rörde val av data-
baser eller hur en specifik tesaurus bör användas. De spontana frågorna kunde 
även ha med formalia att göra; hur citat skrivs, hur referenser enligt ett särskilt 
system ska se ut, et cetera. I dessa fall hänvisades studenten, frågan ställdes näm-
ligen nästan uteslutande av studenter, till en informationsresurs i tryckt eller 
elektronisk form där svaret på frågan stod att finna. Bibliotekarien, den pedago-
giska rollen trogen, serverade alltså inte studenten ett lättsmält och kanske ofta 
eftertraktat svar. Utrymme fanns dock för en mer direkt hjälp om situationen 
krävde det, hela processen var reciprok och den faktiska upplevelsen av att få 
hjälp var också viktig att ta hänsyn till. Det var med andra ord avhängigt situat-
ionen, situationens deltagare och karaktären på deltagarnas behov huruvida besö-
karen hänvisades vidare till en källa där svaret fanns, ställdes inför en undersö-
kande motfråga eller erhöll ett något mer akut och avhjälpande stöd (se Magi & 
Mardeusz 2013a, s. 288 f.; Langley, Gray & Vaughn 2003, s. 85-102; Le Maistre, 
Embry, Van Zandt & Bailey 2012, s. 248 för fler exempel). 

Gemensamt för de två olika mötesformerna var att den hjälpsökande använda-
ren redan hade påbörjat en process och av någon anledning identifierat ett behov 
av stöd. Hur långt i processen användaren hade kommit eller huruvida användaren 
i fråga var forskare eller förstaterminsstudent tycktes inte spela någon roll, hjälp 
behövdes av alla olika slags användare i såväl enklare som mer avancerade pro-
jekt (se till exempel Magi & Mardeusz 2013b, s. 614, för liknande observationer). 

Ett annat exempel på oplanerad kontakt mellan den akademiska bibliotekarien 
och den akademiska användaren är den kontakt som skedde elektroniskt. Via en 
chat-funktion på bibliotekets webbplats ställdes ibland kortare referensfrågor. 
Ofta kunde frågorna besvaras förhållandevis enkelt och ingen längre elektronisk 
kontakt kunde observeras mellan aktörerna. Intrycket gavs av att de mer avance-
rade eller omfattande frågorna helst ställdes till bibliotekarien på plats. Frågor 
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ställdes även via e-post, men då handlade det främst om felsökning och problem-
lösning av mer teknisk karaktär. Problem med extern åtkomst av elektroniska re-
surser och liknande. 

Frågor som, till exempel, var närmaste toalett är placerad, var hissarna finns 
eller hur kopiatorn fungerar fanns som ett brus allestädes närvarande runt de, för 
uppsatsen, mer intressanta frågorna. Den typen av frågor ställdes också i farten, de 
var visserligen ofta förhållandevis enkla för bibliotekarierna att besvara, men na-
turligtvis något som tog tid från frågor med högre relevans för föreliggande upp-
sats, det vill säga frågor som har med akademisk informationsförmedling att göra 
(se till exempel Galvin 2005, s. 353 för liknande observationer). 

Bibliotekarien och användarna 
Totalt åtta schemalagda undervisningstillfällen, av olika karaktär och med olika 
målgrupper, observerades under fältstudiens fem veckor. I samtliga fall, utom ett, 
rörde det sig om en situation där en eller två undervisande bibliotekarier talade till 
en grupp studenter eller forskare. I det avvikande fallet gällde samma förhållan-
den, men den undervisande personen var inte en bibliotekarie utan istället en pe-
dagog från språkverkstaden. 

Vid tillfället för fältstudiens genomförande, fem veckor under oktober och 
november 2013, hade höstterminen redan varit igång under sex till åtta veckor. 
För en förstaterminsstudent innebar det att introduktionskurserna avslutats och att 
de olika utbildningsprogrammen trätt in i nästa fas, en fas med högre akademiska 
krav. Biblioteket ordnade en två timmar lång kurs för läkarstudenter som befann 
sig i en sådan situation. Kursen behandlade litteratursökning och var direkt kopp-
lad till ett moment som ligger i kursplanen för första terminen på läkarlinjen. Syf-
tet med undervisningstillfället var att introducera studenterna till databasen 
PubMed och den kontrollerade ämnesordlistan MeSH som däri begagnas. Även 
den svenskproducerade databasen Svemed+ samt bibliotekets egna elektroniska 
discovery-verktyg presenterades. Det rörde sig alltså om ett obligatoriskt under-
visningstillfälle där studenter, oavsett vad de hade för ämne på individuell nivå, 
instruerades i hur DAU, såsom det ter sig på KIB, bäst låter sig navigeras. 

Ett annat tillfälle gick under benämningen ”Forskarskola för kliniker” och re-
presenterade den andra delen av det spektrum bibliotekarierna arbetar inom. Mål-
gruppen för undervisningen var yrkesverksamma läkare som redan gått igenom 
utbildningen och nu fått i uppdrag av sina respektive kliniker att bedriva forsk-
ning. För vissa av dessa kliniker var det vetenskapliga skrivandet ingalunda en ny 
process, en del hade till och med tidigare blivit publicerade i olika medicinska 
tidskrifter. För andra var det första gången sedan utbildningen som DAU systema-
tiskt behövde besökas. Likheterna med den undervisning som gavs förstatermins-
studenterna var dock slående. Fokus låg nämligen även här på navigering i DAU, 
de mest relevanta databaserna och deras olika egenskaper. Utnyttjandet av logiska 
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och booleska operatorer och förhållandet mellan precision och återvinningsgrad 
ägnades också tid. 

Ytterligare ett exempel på ett schemalagt undervisningstillfälle var det som 
riktade sig till studenter på forskarnivå, de som befann sig i mitten av skalan, mel-
lan termin ett och färdigutbildad samt yrkesverksam kliniker. För dessa erbjöds, 
från bibliotekets sida, en kurs i vetenskapligt skrivande och informationskompe-
tens. Kursen gick under benämningen ”WSIL”, en akronym som står för Writing 
Science and Information Literacy. Vid tillfället för den deltagande observationen 
handlade kursen om det informationslandskap som en forskare står inför när det 
gäller vetenskaplig publicering. Informationskompetensen som åsyftades har att 
göra med hur publicerad vetenskap evalueras, val av tidskrift att publicera forsk-
ning i och varför, men även den ekonomiska komponenten i processen. Deltagar-
na fick även information om vad citeringsanalys är, hur originalartiklar och över-
siktsartiklar skiljer sig åt när det kommer till citeringstal och vad impact factor 
eventuellt spelar för roll för forskaren och hans eller hennes framtid. 

För sjuksköterskestudenter, som läste sista terminen och som hade ett större 
examensarbete kvar innan legitimering, ordnades undervisning i informationssök-
ning. Det stundande examensarbetet var det mest omfattande akademiska arbetet 
för studenterna på grundutbildningen. Studenterna gavs återigen instruktioner i 
hur relevanta databaser bäst kan genomsökas, hur ämnesord och nyckelord kan 
identifieras och användas i de olika systemen. Undervisningstillfället var starkt 
kopplat till examensarbetet och att ämne, syfte och frågeställningar på förhand var 
specificerade var en absolut förutsättning för att undervisningen skulle vara gi-
vande. Det förutsattes dessutom att studenterna hade tillgodogjort sig vissa för-
kunskaper tidigare under utbildningen. Bibliotekarierna tog för givet att studen-
terna redan var bekanta med gränssnittet i omvårdnadsdatabasen CINAHL, hur 
booleska operatorer fungerar och vad ett kontrollerat ämnesord är. 

De fyra ovannämnda undervisningstillfällena tog alla plats i en datasal med 
utrymme för 10-20 deltagare, där varje deltagare hade en dator att tillgå. Varje 
deltagare hade dessutom en egen uppgift eller ett eget projekt som hon eller han 
arbetade på och därmed ett eget mål, ett mål som låg bortom det mål den undervi-
sande bibliotekarien hade. Även om målen sammanstrålade just där och då så blev 
bibliotekariens mål sällan mer än en tangent till den parabel som beskriver studen-
tens eller forskarens mål. De båda aktörerna arbetar enligt olika tidslinjer, med 
olika mål och motiv. Harrington kallar den här typen av schemalagd utbildning 
för forskare ”formal information literacy instruction” och bekräftar observationen 
om att bibliotekarien i deltagarens ögon är en perifer figur, en tangent, en aktör i 
det större skeende som utgörs av studentens eller forskarens utbildningsupple-
velse (2009, s. 184 ff.). 

Jag avstår här från att uttala mig om bibliotekariernas pedagogiska grund och 
väljer istället att konstatera att teori varvades med praktik; först demonstrerades 
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en funktion eller en databas och sedan tilläts deltagarna laborera själva och upp-
manades dessutom att utnyttja bibliotekariernas närvaro genom att ställa frågor 
och be om hjälp. Upplägget är det som kallas workshop eller verkstad, ett format 
vars effektiva verkningsgrad står i direkt relation till antalet deltagare. Rempel 
lyfter bland annat fram verkstaden som en effektiv modell att begagna i den aka-
demiska miljön (2010, s. 543). 

För större grupper anordnades undervisningstillfällen i föreläsningsform. 
Språkverkstaden höll en föreläsning i vetenskapligt skrivande för sjuksköterske-
studenter som nyligen börjat termin ett. Redan här gavs information om veten-
skapliga krav och standarder, språkriktighet och skrivprocessens olika delar. Ett 
incitament gavs till ett akademiskt riktigt informationsbeteende. Undervisningen 
var, liksom hos de andra schemalagda tillfällena, kopplad till en uppgift som 
ingick i utbildningen. I det här fallet rörde det sig om en hemtentamen, den första 
riktigt akademiska uppgiften för studenterna efter det att introduktionskurserna 
avslutats. Fokus vid det här tillfället låg inte på kontakt med eller navigation i 
DAU, inte heller på praktiska funktioner eller resurser. Undervisningen var mer 
abstrakt till sin karaktär och syftade snarare till att förmå studenterna att börja 
tänka på vad information och kunskap är, hur det är relevant för deras framtida 
profession och vilken betydelse ett korrekt språk och tydlig kommunikation har. 

En annan föreläsning i vetenskapligt skrivande hade forskare inom medicinsk 
vetenskap som målgrupp. Jämfört med utbildningen för sjuksköterskestudenterna 
ovan var denna betydligt mer praktiskt orienterad. Fokus låg på hur en vetenskap-
lig artikel ska se ut, vilka element som är nödvändiga och varför, hur en aspire-
rande forskare bör resonera kring publicering, et cetera. Värdet i att använda ve-
dertagna begrepp och termer betonades i syfte att säkerställa att en publicerad 
vetenskaplig artikel indexeras på ett adekvat sätt och därmed har större chans att 
erhålla ett högre vetenskapligt kapital. En angelägenhet som dessutom bör ligga 
det indexerande och katalogiserande biblioteket varmt om hjärtat. Deltagarna upp-
lystes om den ekonomiska aspekten och hänsyn togs till marknaden genom att 
publiceringsprocessens olika möjligheter kommenterades, liksom vad som gäller 
för Open Access och vilka krav förläggare och vetenskapsrådet ställer på den fi-
nansierade forskaren. Trots att mycket kändes igen, mycket var en upprepning av 
vad som förmedlats vid andra undervisningstillfällen, under respektive utbildnings 
olika stadier, så var informationen tydligt anpassad till denna specifika fas av det 
vetenskapliga skrivandet. Pickard och Logan gör samma observation vad gäller 
den erfarne studentens behov av stöd jämfört med den mindre erfarne (2013, s. 
411 f.), en uppfattning som delas av Rempel som konstaterar att det från biblio-
teket krävs flera slags stödjande insatser under forskningsprocessens olika stadier 
(2010, s. 543 f.). 

Även i föreläsningsformatet uppmanades åhörarna till delaktighet och ett visst 
inslag av verkstad införlivades i dessa tillfällen, om än inte i lika hög grad. Återi-
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gen avstår jag dock från att kommentera pedagogiken som begagnades i undervis-
ningen och nöjer mig med att konstatera att kommunikationen ingalunda var en-
kelriktad. 

Gemensamt för alla de schemalagda tillfällena var att en inte obetydlig del av 
deltagarna uppvisade ett ointresse för vad som lärdes ut. Det intressanta med ob-
servationen är att det inte spelade någon roll på vilken akademisk nivå undervis-
ningen hölls eller för vilka deltagare. Såväl forskare som förstaterminsstudenter 
observerades i färd med att använda smarta telefoner, webbsurfa fritt eller an-
vända sociala medier i någon form under pågående undervisning. Detta behandlas 
vidare nedan, men värt att påpeka redan nu är att likheterna med Berntssons ob-
servationer som rör ointresserade studenter är slående (2012, s. 37). 

Intryck av observationerna 
Två olika former för informationsförmedling iakttogs under fältarbetet; referens-
samtalet och den schemalagda undervisningen. Båda formerna syftar till att ut-
veckla användarens informationsbeteende och litteracitet. Tidigare forskning pe-
kar på att kravet på god informationskompetens höjts i takt med att universitets- 
och högskolebibliotekens bestånd digitaliserats. Det traditionella sättet att, med 
hjälp av en bibliotekarie, söka information på tycks ersättas av att användaren i 
större utsträckning utför egna sökningar, därmed ökar också kravet på använda-
rens informationskompetens (se till exempel Wallén 2014, s. 26 f., 47; Bailin & 
Grafstein 2005, s. 321 f.). Fältarbetet bekräftade mycket av detta. Genom delta-
gande observation och framförallt informella samtal och möjligheten att ställa 
frågor till deltagare i ett observerat skeende utan att avbryta skeendet framkom att 
användarnas informationsbeteende förändras i takt med utvecklingen inom IT. 

Det var användare i olika faser av det vetenskapliga skrivandet som bibliote-
karien mötte i de två formerna för informationsförmedling. Den mest framstående 
skillnaden mellan referenssamtalet och den schemalagda undervisningen var an-
vändarnas attityd. Under den senare formen uppvisade en del användare ett bris-
tande intresse för vad som lärdes ut, något som var helt frånvarande vid referens-
samtalet. Observationen kunde vidare vid flera tillfällen bekräftas via informella 
samtal med berörda användare som menade att de antingen redan hade tillräckliga 
kunskaper i informationssökning eller att de hellre gjorde på ”sitt sätt” (Fältan-
teckningar 2013). 

Bearbetning 
Jag har för avsikt att inleda bearbetningen av det empiriska materialet med att 
lyfta på locket till den svarta låda som utgörs av referenssamtalet, det vill säga 
mötet mellan den informationssökande individen med ett uttalat behov av stöd i 
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en akademisk uppgift (användaren) och den akademiska bibliotekarien med det 
pedagogiska förhållningssättet (bibliotekarien). Det första steget i en adekvat 
ANT-läsning av ett skeende är att identifiera aktörerna eller aktanterna som deltar 
i och därmed också beskriver skeendet. Det faller sig naturligt då det, enligt teo-
rin, är dessa som ska följas. 

Referenssamtalet 
Vid första anblick förefaller referenssamtalet vara en angelägenhet för enbart an-
vändaren och bibliotekarien. Den ena har ett problem att lösa och den andra har en 
skyldighet att hjälpa, där finns motiven för handling hos de både. Det finns emel-
lertid en tredje aktör vars yttre kontur beskrivs av förhållandet mellan användaren 
(A) och bibliotekarien (B). Vad är det som gäckar A? Det är en aktör som för 
både A och B är okänd, men samtidigt en aktör som B är förmögen att lokalisera. 
Den tredje aktören är specifik information (C). I egenskap av deltagande observa-
tör, den experimenterande forskaren, ska jag här i texten, mitt laboratorium, kort-
fattat beskriva aktörerna A, B och C. 

A. Användaren 
Aktören tillhör en stor och oformlig grupp som går under benämningen besökare, 
användare, kunder eller vad för etikett ett givet bibliotek nu väljer att nyttja. A 
drivs av en vilja att lösa ett problem av akademisk karaktär, hon eller han har, som 
ett led i sin utbildning eller forskning, stött på ett krux vars lösning kräver mobili-
serandet av en annan aktör. Att mobilisera är att involvera andra aktörer och kon-
centrera deras inverkan på ett givet problem (Callon 1986, s. 209). A kan helt en-
kelt inte lösa problemet själv. En aktant som har inverkan på A:s agerande finns 
dessutom här; representanten för det lärosäte som står bakom den akademiska 
uppgiften. Det vill säga en lärare eller professor av något slag. A ingår, i egenskap 
av student eller forskare, i denna aktant och dess nätverk. En aktör eller aktant, 
vars inverkan gör sig känd i ett observerat skeende, behöver inte vara enbart en 
individ utan kan bestå av en grupp eller samling av flera aktörer i ett kollektiv 
(Beagle 2001, s. 422 f.). Lärosätets inverkan går därmed att spåra i A:s agerande 
och det är denna inverkan som gör A till en intressant aktör i detta fall. Det är 
nämligen A som initierar referenssamtalet under inverkan av en fjärran aktant, det 
är genom A:s agerande och mobiliserande av andra aktörer och nätverk som något 
händer och ett observerbart skeende uppstår. 

B. Bibliotekarien 
Den andra, förhållandevis lättidentifierade, aktören är B. B har fått i uppdrag av 
sin arbetsgivare (biblioteket) att assistera A, vem A än må vara. För att göra det 
behöver B acceptera A:s mål och motiv och anamma dessa som egna delmål, den 
stödjande funktionen betingar att B behöver ha som mål att A ska nå sina mål. 
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Därmed inte sagt att B behöver förkasta sina egna mål och motiv. B har till exem-
pel ett ekonomiskt intresse, enligt kontraktet med arbetsgivaren, i att assistera A. 
Här skulle kunna påstås att B även har ett professionellt intresse av att utföra sitt 
arbete, en vacker tanke, sannolikt applicerbar i många fall. Att påstå det vore 
emellertid att falla offer för spekulation utan tillräckligt vetenskaplig grund och 
således oförenligt med en ANT-undersökning. Att inte fylla i luckorna är, som 
sagt, av yttersta vikt. 

B tillhör gruppen bibliotekarier, undergruppen akademiska bibliotekarier och 
förs av observatören (undertecknad) in i ytterligare en grupp enligt följande fyra 
kriterier: (1) platsen: KIB, (2) tiden: fem veckors fältarbete, (3) aktiviteten: aktör 
eller aktant inblandad i något slags akademisk informationsförmedling samt (4) 
studien: observerad och identifierad i samband med en sådan aktivitet. Det utövas 
inverkan från externt håll även på B. Ovan har arbetsgivaren nämnts. Det är en 
aktör vars inverkan direkt modifierar B:s agerande genom ett kontrakt. Kulturella 
faktorer som betingas av den speciella miljö som ett forskningsbibliotek är spelar 
också in. Om dessa finns det i föreliggande studie väldigt lite fakta, men det före-
faller högst troligt att kollegor, bibliotekariekåren och yrket i sig har en viss på-
verkan på B:s agerande. 

C. Specifik information 
Nästa aktör är vetenskaplig information; indexerad och i någon form tillgänglig-
gjord i DAU. Det är C som A saknar och behöver för att lösa sitt problem och ta 
sig förbi sitt krux. Det är C som B är utbildad att söka upp och förmedla till en hel 
värld av A:n. Att A och B har mål och motiv, känner av inverkan från fjärran ak-
tanter och genomgår transaktioner av olika slag är inte underligt enligt ovan förda 
resonemang. Hur kan något så eteriskt och svårdefinierbart som information då 
sägas göra detsamma? Vad kan vetenskaplig information i DAU ha för motiv? För 
att försöka besvara den frågan behöver begreppet exploderas, C behöver beskrivas 
närmare. Det handlar om dokument eller artefakter, som sammanfattar forskning 
av olika slag. Ibland kollegialt granskad, statligt subventionerad, sammanfattande 
eller komparativ information. Det är översättningar av forskningsprojekt och stu-
dier som representeras av ett elektroniskt dokument i en databas. Dokumenten 
refererar ibland till varandra, utgör länkar i forskningskedjor av varierande längd, 
motsäger andra dokument och ger trovärdighet åt ytterligare andra. De är resultat 
av otaliga akademiska processer där A har sökt efter C i alla tänkbara former. I 
elektroniska databaser, i Erlenmeyerkolvar, i kontrollgrupper och kohorter. John 
Law beskriver detta som heterogen ingenjörskonst där kunskapsproduktionen är 
en effekt av de olika aktörerna och nätverken, sammanfattad i en artefakt såsom 
till exempel en vetenskaplig artikel (1992, s. 381). Tanken känns igen från de 
heterogena nätverk som diskuterats ovan. 
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C är alltså resultatet av vetenskaplig forskning och C:s mål och motiv är att 
referera och refereras till. I den form C publiceras och tillgängliggörs har C det 
syftet: att stå till vetenskapens tjänst. Därmed blir C:s motiv i förlängningen att 
producera mer C:n, det vill säga reproduktion. 

Gemensam ansträngning 
Vad är det då som händer i referenssamtalet, på vilket sätt sker sammankopplingar 
mellan A, B och C? Finns det fler aktörer och/eller aktanter inblandade och vilka 
är mediatorer och intermediärer i sammanhanget? Termen översättning är central, 
det vill säga den ömsesidiga process i vilken olika aktörer och aktanter samspelar, 
sina eventuella olikheter till trots. Det är genom översättning som kontakt mellan 
A, B och C uppstår och ett nätverk skapas. Aktörernas syften sammanstrålar i ett 
slags nod, deras respektive vägar korsas av olika anledningar. 

A, aktören som initierar referenssamtalet, har nått en kritisk punkt eller en 
händelsehorisont när föreliggande analys tar sin början. A har, trots en serie trans-
aktioner och interaktioner med till exempel medstudenter eller DAU, inte lyckats 
ta sig förbi sitt krux. A engagerar B eftersom B på förhand identifierats som en 
adekvat resurs i jakten på C. Här når aktörerna det som Michel Callon kallar obli-
gatory passage point (OPP). En OPP är den punkt i ett skeende som innebär att 
alla inblandade aktörer behöver acceptera omvägar eller delmål på färden mot 
sina respektive primära mål. Det är ett tillfälle där avkall och allianser är den enda 
möjliga vägen framåt (1986, s. 202-207). En OPP innebär med andra ord förhand-
lingar och transaktioner av något slag. För A, som behöver fullfölja sin uppgift, 
innebär det ett lärande snarare än att få informationen serverad. A måste acceptera 
B:s pedagogiska mål. Den kontraktsbundna B behöver i sin tur acceptera A:s aka-
demiska mål under referenssamtalet för att fullfölja sitt kontrakt. B måste också 
interagera med C, en uppgift som B ges av A. C, vars mål är att inte falla i 
glömska utan att användas för ytterligare produktion av C, måste acceptera den 
process A initierar och hur A sedan väljer att framställa eller mediera C. Det som 
egentligen sker är, för att förtydliga, att användaren undervisas av bibliotekarien i 
hur DAU fungerar på ett sådant sätt att användaren kan tillgodogöra sig det hon 
eller han behöver för att lösa sin uppgift. Det är användarundervisning helt enkelt. 

I den mån aktörerna, med hjälp av översättning, lyckas genomföra sina re-
spektive transaktioner passerar de gemensamt denna OPP och fullföljer sina re-
spektive banor, banor som i sin tur modifierats och sannolikt erhållit en ny riktning. 

B har en annorlunda funktion. Ovan har talats om hur den akademiska biblio-
tekariens agerande blott blir en tangent till den akademiska kurva som beskriver 
den akademiska användarens funktion, en parabel som tycks verka på flera plan. 
Mötet med B innebär en rörelseförändring eller riktningsjustering för A, en pro-
cess behäftad med viss tröghet och motstånd. Mötet med bibliotekarien förändrar 
alltså förhoppningsvis användarens informationsbeteende. Häri ligger transaktion-
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ens kostnad, det är det som avses med tröghet och motstånd ovan. Det pedago-
giska förhållningssättet har tidigare lyfts fram som en viktig aspekt av den akade-
miska bibliotekarien och det är ett medel för att överkomma denna tröghet. 

B modifierar, i samförstånd med A, A:s strategi för att lokalisera C. Även hur 
A ska förhålla sig till C är en angelägenhet för B, tillika hur A ska identifiera och 
kvalitativt bedöma C. Bibliotekarien instruerar, med andra ord, användaren i in-
formationssökning och dessutom i hur till exempel en vetenskaplig artikel be-
handlas i text och hur dess vetenskaplighet bedöms. 

Det särskilt intressanta med aktören B är att hon eller han fungerar som en in-
termediär åt C, det vill säga att B presenterar C för A utan att förvanska eller för-
ändra C. Samtidigt är B en mediator för A i den bemärkelsen att B förändrar A:s 
informationsbeteende, något som direkt påverkar hur A interagerar med DAU. 

Att byta bana 
Hittills har bearbetningen fokuserat på användaren och hur användaren har satt de 
andra aktörerna i spel, en aktör som själv satts i spel av lärosätet. Vad användaren 
gör efter referenssamtalet är förvisso relevant för alla inblandade aktörer och ak-
tanter, men för föreliggande studie tycks det mer intressant att granska vad refe-
renssamtalet innebär för den tredje aktören. Vad händer med informationen som 
mobiliseras? Att arbeta i enlighet med ANT innebär att konstant vara medveten 
om sin blick och dess begränsning. På samma sätt som terminatorn markerar 
skillnaden mellan ljus och skugga på en himlakropp begränsas den deltagande 
observatörens synfält av dennes relativa position. Observatören kan enbart obser-
vera det observerbara, inget får läggas till eller hittas på. När användaren passerat 
OPP har hon eller han rört sig in i en skuggsida och försvinner utom synhåll. I 
enlighet med tanken på oligoptikon behöver skeendet som observeras istället ses 
ur ett annat perspektiv. 

En förutsättning för att användaren A och bibliotekarien B ska kunna intera-
gera med informationen C är att C verkar genom en intermediär. I föreliggande 
fall är intermediären en dator. Genom datorn interagerar B med DAU, mer speci-
fikt med en given databas, som utgör en del av DAU. Databasen, som kan hante-
ras av B, fungerar som en intermediär för den specifika artikel som ännu är okänd 
för A. Artikeln i sin tur är en intermediär för den forskning som ligger till grund 
för författandet av den. Artikeln kan också ses som en mediator av den informat-
ion som ligger bakom varje enskild referens, den förmedlar och bygger vidare på 
tidigare forskning och förändrar2 den därmed i viss mån. Ett mönster framträder, 
samma grundläggande förhållanden upprepas gång på annan för aktören C i långa 
kedjor av referenser. Det vore orättvist att kalla det för en cirkel eftersom det i 
processen finns en rörelse framåt, nya framsteg och upptäckter görs, ny forskning 
                                                
2 Ordet ska här förstås som fullständigt värdeneutralt. 
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publiceras. Spiral gör inte heller processen rättvisa eftersom konnotationen om en 
avsmalnande specialisering eller inskränkning där finns. Processen i vilken C mo-
biliserar och mobiliseras av och med A och B kan beskrivas som att färdas längs 
en helix eller i en matematisk fraktal där samma mönster förekommer i en teore-
tisk evighet. Resonemanget känns igen från, inte minst Latour, där framställning-
en av vetenskapliga fakta innebär abstraherandet av det konkreta studieobjektet 
via referenser i en lång kedja, en kedja som måste förbli obruten för att kunna 
göra giltiga anspråk på sanningen (1999b, s. 69 f.). Därmed inte sagt att bibliote-
karien är en nödvändig förutsättning för kunskapsproduktion, detta är viktigt att 
påpeka. I de fall en aspirerande forskare stöter på ett problem av det slag som ob-
serverats under fältstudien kan bibliotekarien B emellertid vara en ovärderlig till-
gång och resurs att mobilisera. Kunskapsproduktion, som är vad Latour (1999b) 
åsyftar, är visserligen en betydligt större och mer komplicerad process än den som 
är under lupp i denna studie. Jag vill ändå mena att referenssamtalet i den akade-
miska miljön, såsom det observerats under fältstudien, bidrar till denna process. 

Information och association 
Frågan om vad C i föreliggande studie egentligen är, vad information är, är en 
ständigt aktuell fråga inom B & I (se till exempel Limberg, Sundin & Talja 2009, 
s. 39). Även om det här inte finns utrymme för en utläggning om informationens 
väsen, är det ändå på sin plats att hänvisa till ett vedertaget sätt att betrakta in-
formation på. Syftet med denna kortfattade och invecklade utvikning är att åskåd-
liggöra vad som händer med informationen (C) när användaren (A), med eller 
utan hjälp av bibliotekarien (B), skapar associationer mellan flera C:n i en studie-
uppgift, en uppsats eller ett forskningsprojekt. Vad som åsyftas är R. L. Ackoffs 
hierarkiska modell som går under benämningen DIKW, en akronym som står för 
data, information, knowledge och wisdom, eller översatt till svenska: data, in-
formation, kunskap och vishet (DIKV).3  Skillnaden mellan data och information 
beskrivs som funktionell snarare än strukturell, det vill säga att data blir informat-
ion när den sätts i ett relevant sammanhang. Data är ännu icke-strukturerad och 
oorganiserad information. Kunskap och vishet är mer svårfångade begrepp som 
rör en individs förmåga att använda information till att skapa förståelse för om-
världen (Rowley & Hartley 2008, s. 5 f.; Rowley 2007, passim). Ett begränsande 
av hierarkin till enbart data, information och kunskap (DIK) är heller inte ovan-
ligt, som hos Zins (2007). 

I databasen är C data, men när en forskare eller student infogar en artikel i till 
exempel en uppsats och på så sätt skapar associationer mellan den och andra artik-
lar sätts den i ett sammanhang och blir därmed information. Den förändras inte, 

                                                
3 Modellen är välkänd, men inte oemotsagd. För kritik och diskussion kring hierarkins helhet och delar se 
bland annat Rowley (2007), Zins (2007) och Frické (2009). 
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men dess förhållande till omvärlden förändras, den blir del av ett nytt nätverk för 
ett ögonblick. Precis som vatten alltid är vatten, oavsett aggregationsform, kan 
även data och information uppfattas och behandlas på olika sätt beroende på hur 
och vad den associeras till. 

Schemalagd undervisning 
Den andra formen för informationsförmedling som observerades under fältarbetet 
är schemalagd undervisning, som ovan beskrivs under rubriken ”Bibliotekarien 
och användarna”. Vid dessa tillfällen var två, vid det här laget bekanta, aktörer 
inblandade; användarna (A) och bibliotekarierna (B), men premisserna för skeen-
det ser annorlunda ut. Initiativet ligger inte längre hos A, det är med andra ord inte 
användaren som har initierat mötet och mobiliserat aktörerna. A har i det här ske-
det ännu inte stött på ett krux av sådan magnitud att assistans i form av ett refe-
renssamtal är befogad. Nästa steg i bearbetningen blir att närmare granska den 
schemalagda undervisningen och utröna vilka aktörer och nätverk som är involve-
rade. 

Att konstatera att aktörerna A och B är inblandade är en god början, men hur 
kom de att bli det? Återigen behöver de i text presenteras närmare. 

A. Användaren 
Det är samma A som ovan redogjorts för, dock med några avvikande karaktä-
ristika. Studenten eller forskaren deltar i skeendet under någon form av obligato-
rium den här gången. Undervisningen är schemalagd och utgör ett villkor för A, 
en nödvändig transaktion med lärosätet. A agerar alltså återigen under denna ak-
tants inverkan, A har satts i spel av lärosätet. För A är målet med transaktionen 
inte lika tydligt formulerat som i fallet med referenssamtalet, eftersom A ännu inte 
konfronterats med ett konkret krux. Det här är en faktor som tycks påverka hela 
skeendet för alla direkt inblandade aktörer, något som utvecklas nedan. 

B. Bibliotekarien 
Den undervisande bibliotekarien är en del av samma grupp som ovan beskrivits. B 
arbetar också under samma premisser som tidigare nämnts, men i föreliggande fall 
finns ytterligare inverkan att spåra. Genom B:s kontrakt med arbetsgivaren, 
biblioteket, mobiliseras B av samma aktant vars inverkan A arbetar under; det vill 
säga lärosätet. B har alltså som mål och motiv att uppfylla sitt ekonomiska kon-
trakt till arbetsgivaren och bibliotekets professionella kontrakt till lärosätet. 

Under undervisningen översätter B sin kunskap till specifik information som 
ska förmedlas till A. Det är ett mobiliserande av sina egna resurser som bibliote-
karien utför och därmed är det också bibliotekarien som sätter aktören C i spel. 
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C. Kunskap, information och data 
Den tredje aktören i det här fallet är den kunskap som B har för avsikt att för-
medla till A. Det är kunskap som främst behandlar DAU och hur A ska interagera 
med DAU. C, som sätts i spel av B, är alltså beroende av B:s pedagogiska för-
måga, och dessutom av A:s motivation att lära, för att fylla sin funktion eller nå 
sitt mål. Initialt är C specifik kunskap som B har. För att förmedla kunskapen pre-
senteras den av bibliotekarien i det väl inrutade sammanhang som är undervis-
ningstillfället. Kunskapen förflyttas i DIKV-hierarkin och förmedlas som inform-
ation. När väl informationen C når användaren A finns två möjligheter, denna 
bifurkation i vägen är avgörande för C och C:s mål i processen. Förmedlas inte C 
på ett tillräckligt pedagogiskt sätt, riskerar informationen att uppfattas som brus 
utan sammanhang och på sätt gå från information till data. I de fall där använda-
ren är mottaglig för det som bibliotekarien försöker förmedla har informationen 
potential att bli kunskap även i användaren. 

Informationen som förmedlas från bibliotekarien till användaren har vidare en 
dubbelnatur; för och i bibliotekarien är det kunskap, men för användaren, och i 
förhållande till användarens ämnesspecifika kunskap, är det ett slags metakun-
skap, liknande den som Säljö beskriver (2009, s. 31). 

Det viktiga kruxet 
Undervisningstillfället är den kritiska punkt i aktörernas dramaturgiska kurva där 
de sammanstrålar för att med gemensamma krafter övervinna sina respektive pro-
blem, precis som i fallet med referenssamtalet är det här deras OPP. För B är det 
en professionell skyldighet att genomföra den schemalagda undervisningen enligt 
bibliotekets avtal med lärosätet. Det är motiv nog för att B ska sträva efter att pas-
sera denna OPP. A däremot, som enligt undersökningen ovan delvis uppvisat ett 
visst ointresse under pågående undervisning, förefaller sakna incitament nog för 
att bidra till rörelsen framåt och förbi den kritiska punkten. Målet med transakt-
ionen är, som ovan påståtts, definierat men inte angeläget för A. Det vill säga att 
användaren vet att hon eller han kommer att behöva interagera med DAU för att 
komma åt relevant information, men har ännu inte stött på det krux som innebär 
att informationen som ska förmedlas av bibliotekarien upplevs som tillräckligt 
specifik. Bibliotekariens kunskap upplevs inte av användaren, i det här skedet, 
som tillräckligt relevant. För processen innebär det alltså en risk att A inte ställts 
inför ett tillräckligt tydligt problem eftersom följden av detta blir att en av delta-
garna i transaktionen inte är nog motiverad för att delta i förhandlingarna. För A, 
som kanske studerar medicin, molekylärbiologi eller omvårdnad och har det som 
primärt inlärningsmål, är en kurs informationskompetens inte, vid tiden för trans-
aktionen, en angelägenhet, hur listigt integrerad och förklädd den än må vara. 

I de fall där B lyckas förmedla C till A, alltså där bibliotekarien lär studenten 
eller forskaren hur DAU ska användas på ett adekvat sätt, har OPP passerats för 
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alla tre och nya processer tar vid. Nya processer med nya aktörer och en ny OPP. 
Detta innebär att bibliotekariens kunskap har blivit kunskap i användaren genom 
att ta vägen via information i DIKV-hierarkin. Mötet med bibliotekarien har i nå-
gon form förändrat användaren. 

Genom att jämföra den schemalagda undervisningen med referenssamtalet 
framträder en tydlig skillnad i motiv. Istället för en initiativtagande användare 
med ett tydligt krux så är alla inblandade aktörer och aktanter drivna av kontrakt 
och avtal. Det primära målet är lärosätets undervisning och kunskapsproduktion. 
Studenten eller forskaren har en skyldighet att lära och producera samtidigt som 
bibliotekarien har ett kontrakt att uppfylla om stöd till undervisning och forskning. 
Bibliotekariens kunskap har som mål att bli användarens metakunskap för att un-
derlätta framtida åtkomst av den aktör som i resonemanget kring referenssamtalet 
ovan kallas för C och därmed också underlätta lärosätets kunskapsproduktion. 
Aktörerna definierar således varandra utifrån sina respektive kontrakt med lärosä-
tet. De ingår i och utgör ett teknoekonomiskt nätverk bestående av såväl mänskliga 
som ickemänskliga aktörer drivna av, vad som kan liknas vid, ekonomiska motiv 
eller kontrakt (se till exempel Callon 1991, s. 153 ff.) 

Den heterogena miljöns betydelse 
Ovan har talats om hur samma mönster upprepas i en helixform eller en matema-
tisk fraktal. Det finns inga egentliga gränser för hur djupt i fraktalen en observatör 
kan gå i en ANT-undersökning. När ingen mer agency, eller inverkan med rele-
vans, kan spåras finns visserligen inget att observera, men så länge aktörerna fort-
sätter att agera så förekommer inverkan av något slag. 

Varje aktör, som ju även låter sig betraktas som ett nätverk (se till exempel 
Hanseth, Aanestad & Berg 2004, s. 119), kan fokuseras i syfte att blottlägga ytter-
ligare aktörer, nätverk och aktör-nätverk. Bibliotekarien B och den specifika in-
formationen C i referenssamtalet kan tas som exempel: interaktion möjliggörs av 
en dator, en intermediär i detta fall. Ett för ändamålet utmärkt verktyg. På samma 
sätt som det är tydligt att en hammare spelar en påtaglig roll när en snickare slår i 
en spik så är en dator utomordentligt praktisk när elektronisk information ska 
återvinnas. För undersökningen innebär det att datorn, som ju i hög grad påverkar 
ett skeende, är en aktör och därmed också ett nätverk. Den ingår i ett sociotekniskt 
nätverk tillsammans med bibliotekarien och andra involverade aktörer. Ingen 
skillnad görs, som bekant, mellan mänskliga och icke-mänskliga deltagare (Han-
seth, Aanestad & Berg 2004, s. 118). Under rubriken ”Analytiska verktyg” ovan 
har heterogena nätverk presenterats och en dator plockats isär för att demonstrera 
hur det i artefakten ryms kontaktytor med omvärlden. I datorn samlas komponen-
ter från olika delar av världen, alla med egna takter, tidslinjer och livscykler. Nät-
verken är inte bundna av tid och rum, interaktion i ett nätverk är därmed varken 
synkron eller isotopisk (Latour 2005, s. 200). Måtten på bänkarna i datasalarna, 
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sitthöjden hos sätena i föreläsningssalen och det ljuddämpande materialet på väg-
garna är exempel på förutsättningar för att skeendet som observeras fortlöper 
såsom det gör. Dessa ”tysta aktörer” förändrar inte skeendet i sig, men de är förut-
sättningar för det och därmed är de en del av skeendet och nätverket (Latour 2005, 
s. 194 ff.). Detsamma gäller för alla artefakter, material och standarder som möts i 
ett skeende på detta sätt; tangentbord med QWERTY-standard, sortering på förfat-
tarens efternamn istället för förnamn i en databas, et cetera. Alla delar kan grans-
kas närmare, men det är endast de vars inverkan går att spåra som bör granskas. 
Det mesta är, som sagt, tyst eller osynligt i sammanhanget och fungerar som just 
förutsättningar eller intermediärer. Det är när aktörerna agerar oförutsägbart som 
de plötsligt blir synliga, det är när svarta lådor ändrar färg och sätts i spel som de 
blir påverkande mediatorer. 

I föreliggande studie drivs dock inte analysen längre än till ovan presenterade 
aktörer A, B och C. Istället konstateras att miljön är både lokal och global, den är 
inte begränsad av vare sig tid eller rum och även när den är en tyst aktör besitter 
den potential att gå från intermediär till mediator, på ett eller annat sätt, och då 
direkt ha inverkan på ett skeende. 

En ömsesidig process 
När aktörerna samspelar i ett skeende sker reciprok inverkan, det är ett givande 
och tagande i processen och gemensamt förhandlar de sig förbi en OPP, motive-
rade av sina respektive kontrakt och krux. Ovan har, i kanske något komplicerad 
form, redogjorts för hur aktörerna inte bara samspelar mer varandra utan även hur 
de fungerar som intermediärer och mediatorer åt varandra. Jag ämnar nu förtyd-
liga denna ömsesidiga process en aning; referenssamtalet får stå som exempel. Att 
bibliotekarien är den aktör som etablerar kontakten mellan användaren och den 
eftersökta artikeln innebär att bibliotekarien är en intermediär åt artikeln. Artikeln 
når, genom bibliotekarien, den aktör som har potential att bidra till att artikeln kan 
uppfylla sitt mål, det vill säga produktion av ytterligare vetenskap eller vetenskap-
lig reproduktion. På samma gång som bibliotekarien är en intermediär så är hon 
eller han också en mediator. Genom att verka i den förlängda delen av klassrum-
met och sätta det pedagogiska förhållningssättet före informationsförmedlingsmå-
let kan bibliotekarien påverka användarens beteende. Det är, förhoppningsvis, inte 
samma användare som lämnar processen som den som initierade den. På samma 
sätt som en pedagog förändrar och utvecklar en student behöver bibliotekarien 
utveckla användaren. I det moderna akademiska biblioteket förväntas hon eller 
han till och med att göra det, något som ovan diskuterats. Här är för övrigt skill-
naden mellan begreppen i ANT:s, så kallade, infraspråk viktig att framhålla; bib-
liotekarien som intermediär förändrar inte artikeln, bibliotekarien som mediator 
förändrar användaren. 
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Användaren däremot är en mediator som förändrar artikeln, främst genom att 
låta den samsas med andra artiklar i en referenslista. Det är inte artikeln som arte-
fakt som förändras utan snarare den givna artefaktens förhållande till andra arte-
fakter. Användaren presenterar artikeln i ett, förhoppningsvis, nytt och unikt 
sammanhang och demonstrerar därmed hur artikeln, den kunskapsbärande arte-
fakten, också kan låta sig betraktas. För att inveckla det hela ytterligare bör biblio-
tekariens nya och utvecklade roll här beaktas. Är bibliotekarien fortsatt bara en 
intermediär åt den information som finns i de kunskapsbärande artefakterna när 
den pedagogiska rollen utvecklas? Fältstudien, såväl som tidigare forskning (se 
till exempel Magi & Mardeusz 2013b; Galvin 2005 och Langley, Gray & Vaughn 
2003), förtäljer hur bibliotekariens egna kunskaper om vetenskaplig metod och 
akademiskt skrivande behöver utnyttjas och förmedlas i samband med användar-
undervisning. I de fall detta sker tar bibliotekarien tillfälligt klivet ned från trös-
keln mellan den gamla och den nya rollen och blir, i bästa fall, en pedagog, nu 
associerad till lärosätet. Hon eller han får därmed större inflytande över använda-
rens sätt att associera kunskapsbärande artefakter till varandra. För den petiga och 
noggranna observatören finns det en avgörande skillnad mellan att instruera an-
vändaren i informationssökning och utbilda densamme i hantering och bedömning 
av vetenskapligt material. Rollen som bibliotekarien antar i förhållande till in-
formationen som hanteras blir annorlunda. Ju närmare den kunskapsskapande 
processen bibliotekarien förflyttas desto större potential har hon eller han att gå 
från att vara en intermediär till att bli en mediator. Återigen blir bibliotekets rö-
relse från informationsförmedling till kunskapsproduktion synlig. Det kan låta 
enkelt, men bibliotekariens rollbyte är ingalunda oproblematiskt, något som ut-
vecklas i diskussionen nedan. 

Intryck av bearbetningen 
Informationsförmedling på universitets- och högskolebibliotek är en mer inveck-
lad process än vad första intrycket avslöjar. Bibliotekarien och användaren drivs 
mot olika mål av olika motiv och påverkas dessutom av olika externa aktörer, 
avtal och skyldigheter. De måste genom förhandling, transaktioner och mobilise-
ring av andra aktörer hitta adekvata lösningar på samtliga inblandade aktörers 
problem. Det handlar om heterogen ingenjörskonst i en heterogen miljö, ett gi-
vande och tagande i sociotekniska och teknoekonomiska nätverk. 

Information med potential att bli kunskap, i enlighet med DIKV-hierarkin, 
framträder också som en viktig aktör i sammanhanget. Det är en aktör med egna 
mål och motiv, som effektivt skapar associationer mellan det kunskapsproduce-
rande lärosätet, det stödjande biblioteket, studenterna och forskarna med informat-
ionsbehovet, de elektroniska databaserna som håller den eftersökta informationen 
och sammanhangets informationsspecialist; den akademiska bibliotekarien. 
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Diskussion 

Undersökningen har visat att det är fler än enbart bibliotekarien och användaren 
som är inblandade i de informationsförmedlingsprocesser som identifierats under 
fältstudien. Vidare så pekar undersökningen på att inverkan sker obehindrad av tid 
och rum, det globala ryms i det lokala och i det ögonblick då flera aktörer sam-
manstrålar i ett skeende uppstår något observerbart. Nedan följer en diskussion 
om vilka följder detta får dels för biblioteken, bibliotekarierna och användarna, 
och dels för den digitalt lagrade informationen och dess roll i verksamheten på ett 
akademiskt bibliotek. Teorins betydelse för studiens resultat samt vidare forskning 
kommenteras därefter. 

Bibliotekarien 
Ur ett B & I-perspektiv är det intressant att betrakta hur utvecklingen inom IT 
påverkar och förändrar det praktiska arbetet som bedrivs på biblioteken. I uppsat-
sens inledande del påstås att forskningsbibliotekens roll idag är densamma som 
förr och att det som förändrats främst är omständigheterna och förutsättningarna 
för verksamheten. I synnerhet avses då den ovan beskrivna digitaliseringen av 
bibliotekens bestånd. Bibliotekarierna i verksamheten menar dock att deras yrkes-
roll genomgår omfattande förändringar i form av ökade krav på pedagogisk för-
måga. Magi och Mardeusz framhåller, till exempel, att bibliotekarierna upplever 
att de arbetar i ett slags förlängning av klassrummet (2013a, s. 290). Bibliotekari-
ernas självbild förändras därmed och antyder en rörelse som går från informat-
ionsförsörjning till handledning och även informationsproduktion (Le Maistre, 
Embry, Van Zandt & Bailey 2012, s. 269). Om förutsättningarna för att bedriva en 
verksamhet förändras tycks det alltså vara nödvändigt att rollerna för de som be-
finner sig i verksamheten också utvecklas. 

Var ligger då problemet? Varför ställs det högre krav på bibliotekariernas pe-
dagogiska förmåga? Har användarna blivit sämre på att genomföra akademiska 
uppgifter? Förändringarna i högskolelagen 2001 och 2007, såsom de beskrivs av 
Wallén (2014, s. 26 f.), kan hävdas vara bidragande orsaker till de ökade kraven. 
Samtidigt bör dessa förändringar ses som konsekvenser av den ökade mängden 
tillgänglig information som utvecklingen inom IT fört med sig. Troligtvis ligger 
svaret nära uppfattningen om att det förekommer brister i det som Säljö benämner 
metakunskaper (2009, s. 31). Även om utvecklingen sker gradvis så förefaller det 
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röra sig om ett slags tröskeleffekt; någonstans når det tillgängliga informationsbe-
ståndet en sådan omfattande storlek att det för användaren blir oöverskådligt, i de 
fall hon eller han saknar adekvata informationskompetenser. Digital litteracitet 
och kunskap om hur information ordnas blir med andra ord allt viktigare, samti-
digt som det från bibliotekarierna rapporteras om brister inom just dessa områden. 
De hjälpsökande användarna tycks alltså sakna den informationskompetens som 
behövs för att navigera i DAU. 

Sett ur det här perspektivet, att det finns en kompetenströskel vid entrén till 
DAU, så strålar användar- och bibliotekariestudier samman. Det börjar bli besvär-
ligt att skilja behoven åt; användaren upplever sig ha ett informationsbehov, men 
bibliotekarien uppfattar det istället som att ett behov av kunskap föreligger och att 
användaren egentligen är förmögen, med hjälp av en ciceron, att själv tillfreds-
ställa sitt informationsbehov. I den nod där behoven strålar samman finns ut-
rymme för ett pedagogiskt förhållningssätt och den ovan nämnda förlängningen 
av klassrummet som Magi och Mardeusz beskriver. Därmed utvidgas alltså den 
stöttande rollen till att även innefatta informationsproduktion. Bibliotekarien, nu 
en liminal varelse, befinner sig plötsligt i gränslandet mellan två roller och behö-
ver balansera sitt agerande i enlighet med situationen. 

Det kan här vara på sin plats att ifrågasätta ovan nämnda uppfattning om att 
det är förutsättningarna för biblioteket, inte dess roll, som har förändrats. Om så-
väl förutsättningarna för en given verksamhet som rollerna för de som befinner sig 
i verksamheten utvecklas, så är det sannolikt inte alltför kontroversiellt att påstå 
att verksamhetens roll också faktiskt förändras. Detta påtalas dessutom av Geller-
stam i rapporten Den första uppgiften: Högskolebiblioteket som utbildningsin-
stitution och lärande miljö, som ovan påpekats. Bibliotekens bredare roll identifie-
ras i rapporten där både lärande och stödjande aktiviteter betonas (2001, s. 4). 

Den enfaldiga användaren? 
För användaren är kostnaden för den hjälp som erhålls att hon eller han måste 
acceptera att lära sig något. Det kan förefalla konstigt att påstå att detta är en kost-
nad i en akademisk miljö, utbildning är väl ett av målen med verksamheten? Åter-
igen gör emellertid Säljös informationskompetenser och metakunskaper sig 
påminda; vid sidan av ämnesspecifik kunskap har det blivit närmast ett måste att 
kunna hantera och använda digital information i den akademiska miljön. Utöver 
att söka och återvinna information behöver, till exempel en student, även kunna 
kritiskt värdera samt begripa vilken information som behövs för att lösa ett pro-
blem, tillika förstå hur detta ska ske. För studenter vid ett lärosäte, vars bibliotek 
tar stora kliv mot ett digitaliserat bestånd, innebär detta att det ställs förhållande-
vis höga krav på informationskompetens i allmänhet och digital sådan i synnerhet. 
Anledningen till att det över huvud taget kan hävdas vara en kostnad för använda-
ren, i den transaktion som informationsförmedlingsprocessen innebär för de in-
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volverade parterna, finns i diskrepansen mellan de olika aktörernas definition av 
informationskompetens. Tidigare forskning har velat lyfta fram detta problem och 
påpeka att även om en användare anser sig behärska sökningar i elektroniska da-
tabaser kan det stämma illa med bibliotekariens uppfattning i frågan (se till exem-
pel Berntsson 2012; Unga forskares behov av informationssökning och IT-stöd 
2006). Fältarbetet i föreliggande studie avslöjade ett signifikant ointresse bland 
flera av användarna som deltog i den schemalagda undervisningen, något som 
saknades hos användarna i referenssamtalen. Helt oförblommerat användes till 
exempel telefoner och sociala medier under pågående undervisning. Det är alltså 
här transaktionen förhindras och alla förhandlingar riskerar att kollapsa. Bibliote-
karien erbjuder användaren något som användaren inte bara tror sig inte behöva, 
utan något som hon eller han tror sig redan besitta. Ur användarens perspektiv 
uppfattas det här naturligtvis som en dålig affär, knappast något en student har tid 
eller råd med under pågående utbildning. Det är först när användaren insett att 
dennes informationsbeteende inte är tillräckligt utvecklat som transaktionen blir 
intressant. Det är också då användaren vänder sig till det stödjande biblioteket för 
att få hjälp, kanske i form av ett referenssamtal. 

Det är så klart långt ifrån alla användare som upplever den schemalagda 
undervisningen som ointressant. Vissa upplever sannolikt redan ett behov av stöd 
i utvecklingen av sitt informationsbeteende och för dessa är transaktionen en god 
sådan. Ytterligare andra kanske visst uppfattar att de redan besitter en god digital 
informationskompetens, men accepterar ändå transaktionens kostnad utifrån ett 
slags lojalitet mot lärosätet. För dessa torde transaktionen kunna upplevas som till 
och med mer lyckad än förväntat, i den mån brister i informationskompetens fak-
tiskt föreligger. 

Användarundervisning har införlivats i kursplaner och utbildning i informat-
ionskompetens bäddas in i utbildningsprogram enligt ett slags sociokulturellt per-
spektiv där hänsyn tas till disciplin, praktik och yrken (se till exempel Limberg, 
Sundin & Talja 2009; Pilerot 2009). Trots detta så förekommer alltså den här 
trögheten i systemet. Syftet med föreliggande uppsats har formulerats som så att, 
förutom att identifiera relevanta aktörer i de granskade processerna, så ska även 
eventuella problemområden och trögheter belysas. Här är ett sådant exempel. När 
kunskapsproducenter och deras stödjande bibliotek i allt större utsträckning väljer 
att arbeta med digital information får inte användaren lämnas på efterkälken. Trots 
detta avsnitts rubrik så är användaren allt annat än enfaldig. KB:s rapport Unga 
forskares behov av informationssökning och IT-stöd påpekar ju, som ovan nämnts, 
att användarna inte sällan till och med ligger före biblioteken när det gäller an-
ammandet av ny teknik (2006, s. 8). Varför är då akademisk informationssökning 
så svårt? Problemet ligger inte i det yttre gränssnittet, det är inte samspelet mellan 
människa och maskin som inte fungerar. Problemet tycks liggs på nästa nivå; det 
som Säljö, för att återigen återkomma till honom, menar när han talar om meta-
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kunskaper. Mängden tillgänglig information betingar något mer än enbart lyckad 
återvinning. Användaren måste kunna kritiskt granska och bedöma informationen 
samt besitta en förmåga att skapa ny kunskap av den, att förflytta den ett steg i 
DIKV-hierarkin. 

Under rubriken ”Det akademiska biblioteket” nämns Lars Höglunds många 
studier av forskningsbiblioteken och deras framtida utmaningar. Redan 1995 på-
pekade Höglund och Sjölander att det på forskningsbiblioteken fanns ett behov av 
användarutbildning, framförallt med fokus på databasanvändning. På KIB, som 
ingalunda är unikt i denna bemärkelse, genomförs den undervisningen av biblio-
tekets anställda. Kraven på informationskompetens hos användarna har dock för-
ändrats, något som också speglas i förändringarna i högskolelagen. Användarun-
dervisningen integreras dessutom alltmer i den ordinarie undervisningen. Fältar-
betet avslöjar, som bekant, ett visst mått av ointresse hos användarna, en observat-
ion som även har stöd i tidigare forskning. Vad detta ointresse bottnar i är natur-
ligtvis svårt att säga, men en aspekt av problemet skulle möjligtvis kunna vara att 
användarna inte identifierar bibliotekarien som en pedagog. Detta eventuellt för 
att bibliotekarien har för avsikt att lära ut en metakunskap snarare än kunskap 
inom ett ämne med högre relevans för användarens utbildning, till exempel om-
vårdnad eller medicin. Bibliotekariernas självbild må ha förändrats, som ovan 
diskuterats, men det tycks inte användarnas bild av dem ha gjort. Åtminstone inte 
i samma utsträckning. 

I uppsatsens inledande del nämns författarna Bowker och Stars uppfattning 
om vikten av att beakta konsekvenserna av klassifikation, framförallt när det gäl-
ler klassificering av mänskliga aktörer. Ömsesidig klassifikation är, i samman-
hanget, oundviklig; att vara student och identifiera sig själv som student för med 
sig en uppsättning löst definierade förhållanden till representanter för lärosätet, 
administrativ personal och personal inom annan stödjande verksamhet, som till 
exempel en bibliotekarie. Studentens förhållande till bibliotekarien ser sannolikt 
annorlunda ut än det till en av institutionens professorer. Hierarkin inom den aka-
demiska världen, som avspeglas i de akademiska titlar och anställningsformer 
som finns vid, till exempel, ett universitet, betingar en viss ordning. Var den aka-
demiska bibliotekarien med utökat pedagogiskt ansvar faller in i denna hierarki är 
oklart; någonstans mellan stödjande kringpersonal och pedagog, en dubbelnatur. 
Detta kan eventuellt vara en källa till osäkerhet kring hur studenterna ska förhålla 
sig till dem. En annan intressant detalj på samma tema är att även de yrkesverk-
samma kliniker, som deltog i undervisningen, klassificerades som just studenter i 
förhållande till innehavaren av den pedagogiska rollen. Detta trots att flera av del-
tagarna sedan länge kunnat tituleras som doktor eller professor, sammanhanget 
och det aktuella nätverket betingar alltså aktörens roll i förhållande till andra in-
blandade aktörer. 
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Eventuellt kan ytterligare utveckling av bibliotekarierollen gagna informat-
ionsprocessen. Pilerot påpekar, till exempel, att det kan finns fördelar för bibliote-
karien med att bli mer än blott en tangent till användarens kurva, mer än en perifer 
gestalt i processen, då detta kan föra med sig att den undervisande bibliotekarien i 
högre grad uppfattas som en akademisk auktoritet (2009, s. 130). 

Det är dock viktigt att komma ihåg bibliotekariernas egna upplevelser av pro-
cessen där en orsak till det uppvisade ointresset är att användaren redan anser sig 
vara fullt kompetent att navigera i DAU. Oavsett om användaren överskattar sin 
förmåga eller inte blir effekten densamma; transaktionen blir mindre intressant för 
denne, därmed ökar också risken för att transaktionen inte genomförs på ett lyckat 
sätt. Värdet på en vara som det förhandlas om i ett teknoekonomiskt nätverk 
måste uppfattas på samma sätt av alla inblandade aktörer, annars riskerar förhand-
lingarna att kollapsa och nätverket att upplösas. 

Transaktion och reproduktion 
I undersökningen ovan har kortfattat kommenterats hur mötet mellan biblioteka-
rien och användaren förhoppningsvis leder till något slags förändring av aktören 
användaren. Oavsett om det gäller referenssamtalet eller den schemalagda under-
visningen, och oberoende av vem som initierat processen, så är ett önskat resultat 
av transaktionen ett förändrat informationsbeteende hos studenten. Om använda-
rens forskningsprocess tillåts representeras av en kurva eller parabel, som använ-
daren rör sig längs, så sker en riktningsförändring i den skärningspunkt som be-
skriver mötet med den akademiska bibliotekarien. Mötet skärper kurvan och kan 
dessutom, enligt Harrington (2009), förbättra användarens upplevelse av hela 
forskningsprocessen. 

Andra konsekvenser av en lyckad transaktion och resultat av att alla inblan-
dade aktörer gemensamt har förhandlat sig förbi en obligatory passage point 
(OPP), som Callon (1986) kallar det, är att bibliotekarien lyckas uppfylla sitt kon-
trakt gentemot biblioteket och lärosätet. Det finns även möjlighet för biblioteka-
rien att uppfylla eventuella personliga eller yrkesorienterade mål. Det är dock 
problematiskt att tala om dessa i generella drag, varför jag avstår från att ytterli-
gare kommentera dem. 

En annan intressant konsekvens är att den tillgängliga kunskapsbasen föränd-
ras i någon form. Effekten av det som Law (1992) benämner heterogen ingenjörs-
konst gör sig påmind när till exempel vetenskapliga artiklar associeras till 
varandra och antingen bidrar till en redan etablerad association eller beskriver en 
ny sådan. Nya artiklar, uppsatser och avhandlingar produceras och tillgängliggörs, 
på så sätt sker kontinuerlig förändring av beståndet. 

Detta leder diskussionen in på det som i bearbetningen av resultatet ovan ut-
tryckts som informationens vilja att reproducera sig. I enlighet med tanken på 
oligoptikon, det vill säga att betrakta ett fenomen från flera olika håll, antogs i 
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bearbetningen ett annat perspektiv och fokus skiftade från användaren till den 
information användaren eftersökte. Vad menas då med reproduktion i samman-
hanget? Det kan tyckas främmande att påstå att vetenskapliga artiklar i en elektro-
nisk databas skulle besitta ett slags drift att reproducera sig, men den symmetri 
mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer som ANT förespråkar möjliggör 
detta något oortodoxa sätt att se på saken. Naturligtvis är det inte bokstavlig re-
produktion av enskilda artiklar som åsyftas, utan det handlar snarare om ett mer 
abstrakt sätt att betrakta kunskapsproduktion på. Artiklarna, den specifika inform-
ationen, är information med potential att bli kunskap enligt DIKV-hierarkin. Detta 
under förutsättning att de refereras till på ett korrekt sätt och görs till en länk i en 
kedja bestående av flera andra kunskapsbärande artefakter. En given kunskapsbä-
rande artefakt, en vetenskaplig artikel till exempel, kan referera och refereras till 
ett obegränsat antal gånger. Den kan involveras i oändligt många nätverk och dess 
inverkan kan vara såväl aktiv som passiv i de alla. Artikeln blir en nod, jämte 
andra noder, i ett nätverk av referenser som tillsammans utgör ett slags vetenskap-
ligt corpus eller en kunskapsbas (se Callon 1991, s. 135 f.). 

ANT som metod 
Aktör-nätverksteorins tendens att platta till landskapet och tillåta en symmetri 
mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer har i flera fall kritiserats. Se rubri-
ken ”Teorins begränsningar” för ytterligare detaljer kring detta. För föreliggande 
studie har den tendensen emellertid varit av godo. Förmågan att jämställa något så 
abstrakt som information med andra aktörer, i en process som egentligen kretsar 
kring just förmedling och produktion av information, har till exempel visat sig 
vara fruktbart. Även sättet att relatera aktörer till varandra genom transaktioner av 
olika slag har gynnat undersökningen. Det har lett till att motiv och mål lättare har 
kunnat belysas utan att dessa värderas eller bedöms. Genom att idogt spåra de 
teknoekonomiska och sociotekniska nätverk som teorins företrädare beskriver, 
definieras aktörerna; deras konturer blir tydliga och associationer, dem emellan, 
framträder. Detta är en av teorins mest framstående fördelar. 

Påbudet att inte lägga till något eller att själv fylla i luckorna, utan att istället 
låta aktörerna agera och enbart beskriva detta agerande har tillåtits väga tungt ge-
nom hela uppsatsen. Risken att falla offer för apofeni, det vill säga ett tillstånd där 
mönster och kopplingar felaktigt spåras i meningslös data, har dock ständigt varit 
överhängande. Vilken roll spelar egentligen observatören i en studie av detta slag? 
Att beskriva något så bra att det inte behöver förklaras är en konst, men i det nog-
granna beskrivandet gör sannolikt observatören också tolkningar, etnometodolo-
gins dokumentära metod till trots. Det viktiga tycks ligga i vilka slutsatser som 
dras av det insamlade, och i text behandlade, materialet. Det är här, i laboratoriet, 
som påbudet ”don’t fill in the blanks” främst gör sig gällande. 
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En utmaning med studien har varit att med hjälp av det teoretiska perspektivet 
omformulera en väldigt praktisk, specifik och konkret fältundersökning till något 
mer teoretiskt och abstrakt, något som låter sig talas om i generella drag. Mekan-
ismen i ANT som tar teorin bortom stabiliserande motsatsförhållanden har här 
varit gynnsam. Med teorins hjälp har det globala, abstrakta och generella avslöjats 
i det lokala, konkreta och specifika. Det är i den artificiella och kontrollerade la-
boratoriemiljön som förutsättningarna för reproducerbarhet finns, har i uppsatsens 
första del påståtts. Genom att använda texten som laboratorium ställs beskrivning-
ar av observationer bredvid varandra och en abstrakt bild av ett konkret skeende 
framträder. Tillsammans utgör de en beskrivning av ett, i verkligheten betraktat, 
skeende och så länge inget lagts till eller fabricerats så är det en textuell översätt-
ning av verkligheten tillika ett adekvat resultat. 

Liknande resultat hade sannolikt kunnat nås via begagnandet av andra teore-
tiska grepp; kognitiv konstruktivism eller socialkonstruktionism förefaller vara 
lämpliga kandidater. Dessa teorier hade emellertid betingat ontologiska och 
epistemologiska diskussioner kring kunskapsproduktion och pedagogik varpå 
fokus snarare hade hamnat på hur istället för på varför. 

Det som undersökningen har lyckats belysa är att tillräckligt motiverade del-
tagare är en förutsättning för att någon av dessa informationsförmedlingsprocesser 
ska vara genomförbar. Det kan tyckas vara en blygsam slutsats och det är mycket 
riktigt en förenkling av resultatet. Trots det är det svårt att bortse från betydelsen 
av det krux användaren i referenssamtalet stött på. Det krävs en motiverad använ-
dare för att bidra till processen och vara en del av transaktionen. Bristande moti-
vation och dess orsaker hos studenter är på intet sätt ett nytt diskussionsämne och 
inte heller är det föreliggande uppsats huvudsakliga ämne, men resultatet av 
undersökningen kräver ändå att det här kommenteras ytterligare. Om det uppvi-
sade ointresset är ett resultat av bristande motivation, något som undersökningen 
tycks peka på, så är orsaken till den bristande motivationen intressant att disku-
tera. ANT:s förmåga att identifiera teknoekonomiska nätverk och transaktioner i 
interaktion mellan aktörer av olika slag har här varit en fördel. Om byteshandel 
mellan adekvata aktörer i någon form inte fungerar så torde det vara bytesvaran 
som saknar något, som inte motsvarar ett behov eller ett begär hos en av parterna. 
Ännu mer intressant blir diskussionen när det, som i föreliggande fall, inte alls är 
varan som felar. Det vill säga att det inte är fel på den information som biblioteka-
rien ämnar förmedla till användaren. Käpparna i processens hjul tycks istället ha 
sitt ursprung antingen i osäkerheten kring bibliotekariens roll eller i användarens 
överskattning av sin egen förmåga, något som gör denne blind för sina faktiska 
behov. 
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Slutsatser och framtida forskning 
Vilka slutsatser kan då dras av studien? Användaren må inte vara enfaldig, men 
kan, som sagt, mycket väl vara blind. De identifierade informationsförmedlings-
processerna; referenssamtalet och den schemalagda undervisningen, kretsar båda 
kring ett nygammalt problem: användarens avsaknad av adekvat informations-
kompetens. Den schemalagda undervisningen syftar till att förändra beteendet och 
höja kompetensen hos flera individer samtidigt. Referenssamtalet är, som bekant, 
en mer riktad åtgärd och även om åtgärden i sig kan förefalla vara mer effektiv 
vad gäller måluppfyllelse, så är den schemalagda undervisningen oändligt mycket 
mer tidseffektiv. Med måluppfyllelse avses, för övrigt, processens förmåga att, till 
det bättre, förändra användarens informationsbeteende. Om inte alla deltagande 
parter är överens om transaktionernas varor och värden så haltar informationsför-
medlingsprocessen. En fortsatt utveckling av det pedagogiska ansvaret hos den 
akademiska bibliotekarien skulle eventuellt vara en attraktiv åtgärd, i synnerhet 
om det i större utsträckning får användaren att betrakta bibliotekarien som en aka-
demisk auktoritet, någon som faktiskt har något att lära ut. En konsekvens av en 
sådan utveckling skulle också innebära att bibliotekarien, i ännu större utsträck-
ning, lämnar rollen som intermediär och närmar sig rollen som mediator. 

Ansträngningar av mer teknisk karaktär görs redan i syfte att underlätta in-
formationssökning vid forskningsbibliotek, främst genom utvecklingen av disco-
very-verktyg. Genom att emulera den mer intuitiva sökmodellen som finns i all-
mänt tillgängliga sökmotorer, som Bing, Yahoo! och kanske framförallt Google, 
finns förhoppningar om att kunna utföra effektiva federerade sökningar i ett 
biblioteks hela bestånd från en enda sökruta (se till exempel Lown, Sierra & 
Boyer 2013). Det är naturligtvis en god idé att utveckla och förbättra de tekniska 
aspekterna av informationsåtervinningen, så länge inget avkall på sökverktygens 
precision görs. 

Teknisk utveckling för dock, som ovan konstaterats, ofrånkomligen med sig 
ökade krav på den eventuella användarens informationskompetens. Bibliotekari-
erna, som bevisligen inte låtit sig ersättas av maskiner, tycks dessutom snarast 
anamma den nya tekniken och de förändringar den medför. 

Vad gäller ett nästa steg efter denna studie så skulle en undersökning av möj-
ligheterna att ytterligare utveckla den akademiska bibliotekariens pedagogiska roll 
vara av intresse. Hur kan hon eller han närmare knytas till högskolan eller univer-
sitetet? Hur kan bibliotekarierollen utvecklas i användarens ögon på ett, för in-
formationsförmedlingsprocessen, gynnsamt sätt? 

I den mån utvecklingen av bibliotekariens pedagogiska roll kan hålla jämna 
steg med den tekniska utvecklingen så bör bibliotekarier på forsknings- och uni-
versitetsbibliotek kunna spela en nyckelroll i strävan efter ökad informationskom-
petens och därmed också ytterligare bidra till förbättrade förutsättningar för ett 
livslångt lärande.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att granska den process i vilken en bibliotekarie 
och en användare i en akademisk miljö möts, för att avslöja eventuella problem 
eller, i systemet förekommande, trögheter. 

Stor vikt har lagts vid digitaliseringen av de akademiska bibliotekens bestånd 
och de eventuella konsekvenserna av detta för både bibliotekarien och använda-
ren, något som i diskussionen mynnat ut i ett resonemang kring informationskom-
petens i allmänhet och digital sådan i synnerhet. 

Under en fem veckor lång etnografisk fältstudie på Karolinska Institutets 
bibliotek iakttogs och granskades främst två olika former för informationsför-
medling; referenssamtalet, det spontana såväl som det inplanerade, samt den 
schemalagda undervisningen. Genom begagnandet av aktör-nätverksteorin möj-
liggjordes identifierandet av fler inblandade aktörer än enbart bibliotekarien och 
användaren. Granskandet av de båda informationsförmedlingsprocesserna ur ett 
aktörnätverksteoretiskt perspektiv ledde dessutom till en diskussion kring begrep-
pen vetenskaplig information och kunskapsproduktion. 

Hos användaren iakttogs ett signifikant ointresse i vissa skeden av de identifi-
erade informationsförmedlingsprocesserna, något som eventuellt kan tillskrivas en 
överskattning av den egna informationskompetensen alternativt en bristande mo-
tivation i att delta i en lärandeprocess utan en tydlig akademisk auktoritet som 
pedagog. 

Hos bibliotekarien kunde istället en utveckling mot ett större pedagogiskt an-
svar skönjas och med detta ansvar också ökade krav. För att kunna assistera an-
vändarna i utvecklandet av deras informationsbeteende behövde bibliotekarien 
även utbilda dessa i ibland grundläggande vetenskaplig metod och informations-
sökning. 

Av de fynd som gjorts i undersökningen kan slutsatsen dras att den akade-
miska bibliotekarien definitivt har en nyckelroll att spela när det gäller att höja de 
akademiska användarnas informationskompetens. Ett åstadkommande av detta 
skulle sannolikt gynnas av att bibliotekariens pedagogiska roll förtydligas och 
utvecklas ytterligare. 
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