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Sammanfattning  

I forskningsvärlden är utbyten av kunskap av stor vikt för vetenskapliga framsteg men det 

finns också en ständig kamp mellan att dela med sig och att konkurrera med varandra. 

Forskarnas kollegor är samtidigt deras konkurrenter, trots det finns en norm av utbyte och 

gåvor. Med det som bakgrund skapades ett intresse att studera hur gåvokulturen påverkar 

forskarnas relationer till varandra. I syfte att undersöka hur gåvokulturen skapar relationer har 

en etnografisk studie genomförts. Genom deltagande observationer har vi tagit del av kulturen 

som präglar en forskargrupp på KI. De frågeställningar som studien bygger på är; Hur yttrar 

sig gåvokulturen hos den studerade forskningsgruppen? Hur påverkas forskarnas relationer 

och nätverk av gåvokulturen? För att besvara dessa frågor har vi tillämpat ett teoretiskt 

ramverk där gåvans normer kopplas samman med förbindelsens makt och skapandet av 

handlingsnät. Teorierna förklarar tillsammans hur gåvor skapar förbindelser mellan aktörer 

som gemensamt skapar ett handlingsnät. Resultatet av studien visar att gåvans normer och 

reciprocitetsnormen har en stor inverkan på hur forskare på KI skapar och upprätthåller 

relationer. Skapandet av handlingsnät är även det som formar deras nätverk. Genom att skapa 

värde kan forskarna välja att samarbeta eller konkurrera med andra i olika givna situationer 

och på så sätt förhåller sig forskarna till varandra och skapar handlingsnät. I resultatet kan vi 

även påvisa att handlingsnäten finns på tre olika nivåer, individ-, grupp- samt fältnivå. 

Slutsatsen av studien är att relationerna inom forskarnas nätverk lyder under gåvans normer 

som förutsätter att en mottagen gåva kommer återgäldas. 
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1. Inledning 

“Så som du vill att andra skall vara mot dig skall du också vara mot dem”  

Citatet ovan är en utformning av den i flera religioner återkommande så kallade gyllene 

regeln som kan tänkas vara sprungen ur reciprocitetsprincipen. Reciprocitet som normsystem 

kan övergripande sägas innebära att en handling förväntas återgäldas med en mothandling 

(Sjöstrand, 2001, s. 46)  

 

I globaliseringens framfart är inte forskningsvärlden ett undantag för de globala relationer och 

nätverk som därigenom kan skapas. Forskare flyttar jorden runt för att arbeta och samarbetar 

inte längre bara med grannen i rummet bredvid utan likväl med forskare på andra sidan 

jorden. De har hela världen som arbetsplats och enligt KI:s egen hemsida samarbetar de med 

forskare världen över och en majoritet av de arbeten som publiceras från KI sker i samverkan 

med utländska universitet (Paulsson, 2018)￼. Samtidigt som forskare världen över är 

varandras kollegor är de också konkurrenter som måste förhålla sig till varandra. 

 

I Bexell, Hilliges & Lindfors Att styra KI beskriver de KI:s kultur som att generositeten är 

bristfällig och att det är få som tar ett helhetsansvar över verksamheten. Den lojalitet som 

finns är riktad mot den egna verksamheten (Bexell , Hilliges, & Lindfors, 2009, s. 21). Det är 

en spegling av den kultur som finns i forskarvärlden där många kritiserar forskare för att vara 

slutna och inte dela med sig av information, både inom forskarsamhället och till övriga delar 

av samhället (Billgren Askwall & Svensson, 2018; Söderling, 2018). I forskningsvärlden är 

utbyten av kunskap av stor vikt för vetenskapliga framsteg men det finns också en ständig 

kamp mellan att dela med sig och att konkurrera med varandra. Hasselberg (2012) skriver i 

Vetenskap som arbete att det finns ett utbyte av expertkunskap mellan forskare som skapar ett 

ömsesidigt beroende (Hasselberg, 2012). Något som även Latour och Woolgar (1986) 

beskriver som att forskare är vad de kallar "gift givers" som ingår i en "cycle of credits" 

(Latour & Woolgar, 1986, s. 204). Med det som bakgrund skapas ett intresse att reda ut vad 

den här påstådda gåvokulturen innebär, vad den är uppbyggd av och vilken inverkan den har 

på relationerna mellan forskare. 

 

Genom att göra en etnografisk studie vill vi placera oss på fältet för att på så sätt få första 

parkett till att studera de mellanmänskliga relationerna inom en specifik forskargrupp. Detta 

innebär att vår studie inte går att applicera på hela Karolinska Institutet. Vår studie ämnar 
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exemplifiera hur forskare bygger relationer och bidra till att genom empiri tydliggöra bilden 

av hur forskare arbetar. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Det finns en efterfrågan av mer dokumentation om hur KI fungerar, inte minst sociologiskt. 

Trots lärosätets position som landets tredje största (med avseende på universitetens 

omsättning) är det relativt få som har KI som studieobjekt. En sökning på 

universitetsbibliotekens söktjänst libris, libris.kb.se, visar att 202 publikationer behandlar KI 

(som ämnesord) medan lärosäten som Uppsala universitet (2156) och Lunds Universitet 

(1420) har en omfattande dokumentation (Huldt, Normark, & Norrving , 2013, s. 14).Vår 

studie är en del av ett större forskningsprojekt, lett av vår handledare Daniel Normark, med 

syfte att möta den efterfrågan. Efter att ha studerat tidigare forskning om laboratorier som 

arbetsplats skapades hos oss ett intresse för att ta reda på vilka komponenter som forskarna 

använder sig av för att anpassa sig till den i tidigare forskning omskrivna gåvokulturen. Syftet 

med studien är att undersöka fenomenet gåvokultur och hur det kan skapa och påverka 

relationer.  

 

Våra frågeställningar i studien lyder: 

1. Hur yttrar sig gåvokulturen hos den studerade forskningsgruppen? 

2. Hur påverkas forskarnas relationer och nätverk av gåvokulturen?  

1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i totalt åtta kapitel. Efter det inledande kapitlet innehållande bakgrund, 

syfte och frågeställningar följer ett kapitel där vi redovisar den tidigare forskning vi tagit del 

av och använt som bakgrund till vårt eget arbete. Kapitel tre innehåller uppsatsens teoretiska 

ramverk samt hur detta kan appliceras på vår studie. I det fjärde kapitlet behandlas den metod 

som använts, där redogörs för hur studiens empiriska material samlats in samt hur vi använder 

det. Därefter följer en beskrivning av studiens setting, en bakgrund för att ge läsaren en bättre 

förståelse för den studerade miljön. I kapitel sex redovisas resultat och analys av studien för 

att sedan diskuteras i förhållande till teori, tidigare forskning och metod i kapitel sju. 

Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning samt redogör för de källor som använts.  
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras ett urval av tidigare studier och forskning som vi anser 

relevanta för vår studie. Kapitlet är indelat i fyra underkategorier där vi inleder med en 

överblick över kultur-begreppet och dess betydelse för organisationer. Vidare följer studier 

om naturvetenskapligt arbete samt laboratorier för att bygga en förförståelse om dess 

karaktär och den kultur som finns där. Därefter fortsätter vi med studier om den specifika 

miljö vi studerat, nämligen Karolinska Institutet. Sedan diskuteras forskning om den kultur 

och det begrepp som är huvudtemat i den här studien; gåvokultur. 

2.1 Kultur i organisationer  

Kultur som begrepp definieras på olika sätt då det råder en viss oenighet om hur begreppet 

allmänt ska definieras (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & Sthyre, 2015, s. 237). Trice och 

Beyer (1995) skriver om att kultur i organisationer kan definieras på två olika sätt. För det 

första menar de att kultur i organisationer syns genom offentliga symboler som kan ha olika 

varierande kulturella former beroende på till exempel värderingar. Dessa är sedan vägledande 

i hur människor anpassar sig utefter gruppen för att få vara en medlem (Trice & Beyer, 1995, 

s. 226). Den andra beskrivningen av kultur i organisationer är att det är något som människor 

gör för att undvika eventuellt kaos och att det därför bara krävs samstämmighet kring vissa 

problem i gruppen för att fortsatt kunna samarbeta kollektivt. Trice och Beyer (1995) menar 

att dessa två definitioner tillsammans ger oss en uppfattning om hur kultur i organisationer 

fungerar, dels genom medlemskap i en grupp och dels genom att upprätthålla ordning (Trice 

& Beyer, 1995, s. 227).  

 

Ett exempel på en studie om kultur i en organisation är Gideon Kundas studie på High 

Technologies Corporation, kallat “Tech” av de som arbetar där. Studien visar på en 

organisation styrd av kultur. De anställda inklusive cheferna arbetar hårt då dagarna inte tar 

slut när de lämnar kontoret (Kunda, 2006, s. 4). En chef på Tech menar att du inte kan tvinga 

personer att göra något utan att de måste vilja göra det själva och kulturen måste därför 

fungera som en religion som sprids till de anställda utan att de vet om det. För att sprida 

kulturen inom organisationen läggs vikt vid presentationer av företaget där de anställda får 

beskrivet för sig vad det innebär att arbeta på Tech, för att sedan kunna gå från presentationen 

med rätt “mindset” (Kunda, 2006, s. 5).  Kulturen går djupt in i organisationen där det till en 
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början på en ytlig och bredare nivå handlar om specifika beteenden som är kopplade till 

arbete, till exempel initiativtagande och nätverk. Metaforer är också ett tecken på att kulturen 

går djupt in i organisationen som till exempel att religion används i beskrivningen av kulturen. 

Det finns också regler över känslor och tankar som att en medarbetare ska kunna identifiera 

sig med organisationsmålen och ha kul på arbetet. För att få en djupgående kultur i 

organisationen används olika tekniker som boot camps och att skicka ut manualer om 

förväntat beteende på Tech, med syftet att forma arbetstagarna utefter organisationens kultur 

(Kunda, 2006, s. 7).   

 

Som forskare kan det vara intressant att genom etnografisk metod studera de vardagliga 

rutinerna, som hur personer arbetar eller hur de samtalar om sin arbetsplats. Det är genom de 

vardagliga situationerna som organisationens kultur, men också samhällets strukturer, kan 

studeras. Det finns därför ett värde i att observera på mikronivå för att sedan kunna knyta 

samman dessa observationer med strukturer på makronivå (Schwartzman, 1993, s. 4).   

2.2 Studier om naturvetenskapligt arbete och laboratorier 

I följande avsnitt redogörs hur tidigare forskning behandlar laboratorier och naturvetenskaplig 

forskning som sociologiskt fält. Inledningsvis presenteras vikten av att studera 

kunskapssociologi inom naturvetenskapen för att sedan redogöra för hur miljön i 

laboratorierna ser ut samt varför den och dess kultur är av betydelse för vidare studier. 

 

När Mannheim (1946) skrev Ideology and Utopia var kunskapssociologi en relativt ny gren 

inom sociologi. Här utröner han om hur kunskap skapas och människans relation till kunskap 

och vetenskap (Mannheim, 1946, s. 237). Han visar på att det är intressant att studera hur 

kunskap produceras och sprids för att förstå samhället. Knorr-Cetina och Mulkay (1983) lyfter 

hur kunskapssociologi kan användas idag inom naturvetenskapen för nya, och mer moderna, 

empiriska grunder (Knorr-Cetina & Mulkay, 1983, s. 10). Knorr-Cetina (1983) lyfter det 

resonemanget vidare i The Ethnographic Study of Scientific Work där hon beskriver vetenskap 

som konstruktivistisk och menar att forskarna konstruerar kunskap och naturvetenskap 

snarare än beskriver den (Knorr-Cetina, 1983, s. 118). Hon menar vidare att studier om 

naturvetenskaplig kunskap (scientific knowledge) ofta fokuserar på hur naturvetenskap 

produceras i laboratorier. Genom olika artefakter skapas laboratoriemiljön och det forskarna 

där använder sig av är ting som är konstruerade av människan och inte direkt från naturen. 
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Det innebär att de medel och artefakter man använder till forskning i laboratorierna är utvalda 

och särskilt anpassade för att göra vetenskap av (Knorr-Cetina, 1983, s. 119). Det här ger oss 

en insyn i hur vetenskapligt arbete och dess miljö är strukturerat och framförallt konstruerat 

och fabricerat av forskarna.  

 

Latour (1983) skriver att genom mikrostudier av olika laboratorier har man fått fram en bild 

av vad som händer innanför väggarna på detta tidigare så okända fält (Latour, 1983, s. 141). 

Han fördjupar resonemanget om vikten av mikrostudier där man fokuserar på hur laboratoriet 

är konstruerat och i vilken kontext den verkar och menar att genom att studera naturvetenskap 

på mikronivå kan vi nå en insikt om dess problem även på makronivå (Latour, 1983, s. 143). 

Genom att studera tidigare etnografiska mikrostudier av laboratorier, finner vi för uppsatsen 

relevanta miljöbeskrivningar och skildringar av forskarnas relationer i Latour och Woolgar 

(1986) samt i Kruse (2006). De ger en beskrivning om laboratorierna ur ett 

kunskapssociologiskt perspektiv. Kruse (2006) skriver om att kultur i organisationen påverkar 

hur och vad forskarna lär sig av varandra och beskriver vidare hur kunskap överförs mellan 

forskare (Kruse C. , 2006, s. 55). Även Woolgar och Latour (1986) diskuterar detta i 

Laboratory Life. Där har de utvecklat kunskapen om hur forskare samspelar och producerar 

naturvetenskap genom två års deltagande etnografiska observationsstudier av och på ett 

laboratorium (Latour & Woolgar, 1986, s. 32). De har i studien stort fokus på hur kunskap blir 

till genom skapandet av den i skrift och hur olika medlemmar i forskningsgruppen bidrar till 

denna process (Latour & Woolgar, 1986, s. 148). Hur olika forskare bidrar och hjälper 

varandra diskuteras här under begreppet cycle of credits där de menar att det finns en kultur 

av implicita gåvor som förväntas återgäldas och att det är denna norm som skapar ett utbyte 

och relationer mellan forskarna (Latour & Woolgar, 1986, s. 204). Den här normen av 

gåvokultur fångade vårt intresse och vi tar det med oss vidare under följande delar av 

uppsatsen. 
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2.3 Studier om Karolinska Institutet 

I boken “I från läkarskola till medicinskt universitet: Karolinska Institutets ledning 1953-

2012” beskriver Huldt, Normark och Norrving (2013) Karolinska Institutets utveckling 

genom historien och beskriver hur gränsdragningsarbetet har förändrats. De utgår från Mary 

Douglas modell och menar att KI först kunde ses som klubb för att sedan bli en församling till 

att nu fungera som ett hotell med svag gruppkänsla och en flexibel och platt struktur (Huldt, 

Normark, & Norrving , 2013, s. 112).  

 

Hasselberg (2012) genomförde fallstudier på Karolinska Institutet och Uppsala universitet i 

syfte att jämföra dessa med varandra (Hasselberg, 2012, s. 50). Studiens fokus låg på unga 

forskares syn på sin professionella roll (Hasselberg, 2012, s. 49). Centrala begrepp i studien 

var doxa och CUDOS. Doxa som begrepp innebär att det finns egna riktlinjer inom 

vetenskapsfältet om vad som ska vara ledande i sökandet efter ny kunskap, hur ny kunskap 

ska grundas och skapas (Hasselberg, 2012, s. 20). CUDOS är vetenskapsfältets doxa; ett 

normsystem. Ordet i sig är en akronym som står för kommunalism (från engelskans 

communalism), universalism, värdefrihet (disinterestedness), originalitet och skepticism.  Alla 

forskare bör, enligt Hasselberg, förhålla sig till CUDOS som normsystem (Hasselberg, 2012, 

s. 29). Kommunalism innebär att det mellan forskare ska finnas en transparens och öppenhet i 

kommunikationen gentemot varandra. Universalism betyder att forskning som bedrivs ska 

vara av allmännytta och giltig för hela världen. Värdefriheten innebär att forskning ska vara 

oberoende och inte gå att köpas eller utgå från politiska intressen (Hasselberg, 2012, s. 28). 

Originalitet står för att forskare ska komma fram till nya idéer och inte enbart reproducera 

tidigare forskning samt skepticism att all forskning alltid ska vara kritisk (Hasselberg, 2012, s. 

29).  

2.4 Gåvokultur  

Knorr-Cetina (1983) skriver om “scientific communities” där hon beskriver hur 

forskargrupper förhåller sig till varandra, inte bara i direkta ansikte-mot-ansikte situationer 

utan även genom så kallade ex-situ förhållanden (Knorr-Cetina, 1983, s. 129). Det innebär att 

forskargrupper har ett utbyte sinsemellan, både på plats och på distans. Genom att använda sig 

av ett nätverk av forskargrupper har de ett utbyte av olika medel som kunskap, pengar, 

kredibilitet eller tex erkännande (Knorr-Cetina, 1983, s. 130). Nätverksrelationer bygger 

också på förtroende mellan forskare med ett utbyte som innebär att de läser varandras texter, 
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citerar varandra och går på varandras seminarier. Nyttjandet av varandra på olika sätt är en 

typ av gåvokultur. Om nätverken varit universella hade de blivit alldeles för stora. Istället 

handlar spridningen av kunskap och information om upparbetade nätverk med forskare som 

har gemensamma nämnare (Hasselberg, 2012, s. 41).  

 

Ett exempel på en relation är den mellan doktorand och handledare. Denna relation är 

komplicerad och också grunden till vetenskapens sociala reproduktion. Relationen mellan 

doktorand och handledare handlar dels om att kunskapen från handledaren ska reproduceras 

och föras vidare till doktoranden men också att doktoranden ska vara nyskapande och komma 

fram till något eget (Hasselberg, 2012, s. 42). Att reproducera kunskap tar lång tid men det 

leder till att forskare får något som kallas “professional vision” (Kruse C. , 2016, s. 75). 

“Professional vision” är ett begrepp som kommer från Charles Goodwin (1994) och innebär 

hur en forskare förstår det som studeras och ser vissa samband är en socialt konstruerad 

företeelse som grundar sig i vilka intressen som finns. De slutsatser som dras är inte grundade 

i en transparent och opåverkad process utan är istället socialt konstruerade mot den historia 

och tidigare kunskap som forskaren har (Goodwin, 1994, s. 606). Det som blir problematiskt 

är hur naturvetenskap socialt reproduceras i förhållande till normsystemet CUDOS. 

Gåvokulturen står mot konkurrensen mellan forskare vilket i sin tur skapar spänningar 

(Hasselberg, 2012, s. 43).   

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genom den tidigare forskning vi tagit del av har vi fördjupat oss i hur kulturen i 

organisationer påverkar interpersonella relationer. I tidigare studier om laboratorier stöter vi 

på en kultur som innebär ett utbyte av gåvor, av Latour och Woolgar (1986) benämnt som 

“cycle of credits”. Utifrån detta begrepp har vi fördjupat oss inom gåvokultur och hur detta 

fenomen studerats tidigare. Tillsammans med tidigare forskning om den miljö vi har planerat 

att studera skapar dessa studier och arbeten en grund och utifrån denna bygger vi vidare vår 

egen studie där vi avser att studera hur gåvokulturen yttrar sig i en forskargrupp på Karolinska 

Institutet samt hur denna påverkar forskarnas relationer och nätverk. För att stödja och 

förklara vår studie kommer vi i nästa avsnitt att presentera och redogöra för det teoretiska 

ramverk som har skapats för att förklara vårt resultat. 
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3. Teori 

I detta kapitel redovisar vi det teoretiska ramverk som har utformats för att senare användas i 

analysen och appliceras på studiens empiriska material. Först redogörs för vad en gåva är 

och vad dess normer innebär enligt Marcel Mauss teorier från 1972. Därefter kopplar vi 

samman denna teori med Bruno Latours beskrivning av förbindelser och den sociala makt 

som objekt har, med hur Barbara Czarniawska förklarar att nätverk och handlingsnät bildas. 

3.1 Gåvan 

I Gåvan från 1972 reder Marcel Mauss ut hur gåvor och reciprocitet som ett koordinerande 

och statusgrundande system av utbyten har använts som lösning på fördelningsproblemet i 

olika arkaiska samhällen. Kulturellt och religiöst ses det som ett andligt band över gåvorna - 

man ger för att man är tvungen att göra det och mottagaren får då egendomsrätt över allt som 

tillhör givaren (Mauss, 1972, s. 28). Det bygger på gammal gåvomoral, där generositet och 

allmosor är ett tvång; att inte ge en gåva eller försumma att ta emot densamma är i dessa 

gamla samhällen detsamma som en krigsförklaring (Mauss, 1972, s. 33). 

 

Vad är då en gåva? 

Bo G Eriksson skriver i förordet till utgåvan från 1972 att “Gåvan är ett objekt som förmedlas 

i enlighet med gåvans normer. En gåva förstås alltså inte genom att enbart studera objektet ej 

heller genom att enbart studera de sociala relationerna. Gåvan är ett kulturfenomen.” (Mauss, 

1972, s. 9). Mauss (1972) bevisar genom sina studier det han kallar gåvans normer, dessa 

består av de tre förpliktelserna; givande, mottagande och återgäldande (Mauss, 1972, s. 57). 

Han beskriver hur skyldigheten att ge är gåvokulturens grundsten. Att försumma sina 

förpliktelser att ge innebär att man riskerar sin persona och kan förlora den sociala ställningen 

(Mauss, 1972, s. 58). Att inte ta emot en gåva är lika illa, då det skulle innebära att man visar 

att man inte kan eller vill betala igen. När gåvan tas emot accepterar man en utmaning som 

består i att återgälda gesten (Mauss, 1972, s. 60). En gåva som inte återgäldas degraderar den 

som tog emot den: mottagarens status sänks i ställning mot givarens (Mauss, 1972, s. 85). 
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Historiskt sett är saker en del av ens person. Mauss (1972) härleder ordet familj till dess 

ursprung ur ordet “dhaman” från sanskrit som direktöversatt betyder “hus”; ett begrepp där 

såväl personer i familjen som ens saker och tillhörigheter ingår i betydelsen (Mauss, 1972, s. 

12). Ur detta kan förstås att gåvan var av än större betydelse än den aktuella gåvans 

estimerade värde när den överlämnades, det innebar att man gav en del av sig själv. Det är 

inte heller, menar Mauss, själva gåvan i sig som är av vikt. Det primära i utbytet är det 

implicita, men väldigt starka, krav på återgäldande och den status som är resultatet av det 

(Mauss, 1972, s. 27). Gåvor kan alltså vara både ting eller tjänst och såväl av materiell som 

icke-materiell karaktär vilka utbyts och konsumeras för att skapa sociala band och relationer. 

Gåvan och dess process förkroppsligar den här mellanmänskliga relationen (Sjöstrand, 2001, 

s. 44) 

 

Gåvans betydelse i samhället idag avhandlas av Sjöstrand (2001) i “Gåvoekonomin i det 

moderna samhället” där han använder Mauss teorier och visar dess nuvarande relevans. Han 

menar att i dagens samhälle är gåvan av ytterst social karaktär, där den kan ses som ett uttryck 

för personlighet, och att det alltid finns en baktanke eller en bakomliggande strategi i givandet 

(Sjöstrand, 2001, s. 47). Genom att motta en gåva beviljar man statusen transaktionen medför 

till aktörerna (Sjöstrand, 2001, s. 51). För att gåvans normer skall verka och objektet eller 

handlingen inte skall övergå till annan karaktär (t.ex. betraktas som muta eller betalning) 

gäller att parterna är överens om dess estimerade värde, men det skall inte gå att fastställa 

exakt samt att reciprocitetskravet inte är explicit uttalat (Sjöstrand, 2001, s. 48). Gåvans värde 

karaktäriseras av att den innehar värde för mottagaren och att givarens rättigheter till den 

aldrig helt försvinner. Det är den egenskap som skapar förpliktelser att besvara gåvan. Bandet 

som skapas innebär ett ömsesidigt socialt beroende (Sjöstrand, 2001, s. 50). Vidare menas att 

gåvor fungerar som relationsbyggande genom att skapa ett förtroende, där den som återgäldar 

en gåva går att lita på (Sjöstrand, 2001, s. 57). 

 

I ett samhälle som vårt med hög arbetsfördelning kan gåvor anses överflödiga (Sjöstrand, 

2001, s. 51). För att en gåva inte skall vara överflödig och verka inom gåvans normer måste 

den därför vara sådan att den inte med lätthet går att införskaffa på egen hand och det här 

beskrivs som att det måste vara en kvalificerad gåva. Det innebär att gåvan inte behöver vara 

kostsam för donatorn men vara av värde för mottagaren, tex otillgänglig information 

(Sjöstrand, 2001, s. 52). 
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Sammanfattningsvis kan presenteras fyra sätt varpå vilka gåvor används idag:  

1. För att visa välvilja och föresats att investera i och starta en relation.  

2. Som bekräftelse för att lugna och bringa ordning i en orolig relation.  

3. För att visa framtida samhörighet, ett löfte om att relationen kommer bestå.  

4. Som konkurrensskapande genom att skapa ett utbyte av svårtillgängliga resurser (Sjöstrand, 

2001, s. 52). 

3.2 Förbindelsens makt 

Latour (1998) skriver i Förbindelsens makt att makt inte är något som en person har utan 

istället är de handlingar som andra utför och att makt inte är orsaken utan konsekvensen av ett 

kollektivt handlande “Samhället är inte det som håller oss samman, det är vad som hålls 

samman” (Latour, 1998, s. 45). Han diskuterar vad det är som håller ihop människor och dess 

nätverk och menar att det sociala inte kan stå för sig självt utan att det också krävs icke-

mänskliga artefakter som flaggor, byggnader, namn osv (Latour, 1998, s. 53). 

 

De sociala strukturerna som skapar alla samhällen är uppbyggda på enheter, egenskaper, 

form, valuta och reciprocitet. Enheter innebär de delar i samhället som varje individ ingår i, 

som till exempel att en person är en del av en familj, är en enskild individ och ingår i en 

specifik samhällsklass. Egenskaper är de personlighetsdrag som varje person tillskrivs som att 

vara social, självisk eller hjälpsam. Form betyder att relationerna mellan personerna formas 

som att det till exempel finns ett utbyte eller utnyttjande. Valuta är vad som värdesätts inom 

relationerna, och det kan vara t ex pengar, glädje eller sorg. Grad av reciprocitet innebär här 

hur ofta det är acceptabelt att byten och gengåvor äger rum (Latour, 1983, s. 47). Det som blir 

intressant är att reflektera över de konflikter som grupper väljer att ta för att förändra sin 

position i samhället. Det är dessa konflikter som är avgörande för hur samhällen är 

uppbyggda.  

 

Vi använder oss av den performativa definitionen av det sociala sambandet som innebär att 

det inte går att lista de egenskaper och artefakter som är typiska för ett samhälle, utan dess 

betydelse skapas när handlingen utförs. Latour menar att de som ifrågasätter ett samhälle 

också är de som knyter samman det och att det är de som omformar en grupp som också är de 

som innehar makten (Latour, 1983, s. 51). Det som håller samman samhällen är 
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förbindelserna mellan både det sociala och de icke-sociala elementen och det är också där 

som makten utövas (Latour, 1998, s. 55).   

3.3 Nätverk och handlingsnät 

Nätverk kännetecknas som inre relationer som grundas i interaktioner mellan enskilda aktörer, 

det är en aktivitetsstruktur där det i relationerna alltid finns en frihet att agera och reagera på 

den andras handlande. Friheten gör att nätverksrelationer inte har några absoluta och 

bestämda grunder, utan de grundas hela tiden på förväntningar och tolkningar av den andra 

parten. I nätverksstrukturen har alla parter flera relationer och dessa är också beroende av 

varandra, beroende på hur relationerna formas och utvecklas ändras också nätverket 

(Lundgren & Snehota, 1998, s. 16).  

 

Czarniawska (2011) beskriver nätverk som att de initieras av aktörerna, de är grunden som 

skapar relationer som i sin tur skapar nätverk. Handlingsnät innebär istället att det är 

aktörernas handlingar som skapar relationer och nätverk (Czarniawska, 2011, s. 21). Det 

handlar om faktiska förbindelser som hela tiden äger rum och det är genom att delta i 

handlingsnät som aktörerna får sin identitet (Czarniawska, 2011, s. 34). Handlingsnät kan se 

olika ut och något som tas för givet på en plats eller i en organisation behöver inte tas för 

givet på en annan. Relationer och dess förbindelser sägs vara som allra tydligast och mest 

visuella när de står inför förnyelse eller förändring. När nya aktörer tillkommer skapas nya 

handlingsnät (Czarniawska, 2011, s. 35). För att se hur handlingsnät skapas måste man se till 

hur institutioner skapas och det är genom en upprepad handling. Om handlingen kan 

observeras av andra är det ett handlingsmönster. Kan observatören sedan svara på varför 

handlingsmönstret har uppstått och att denna förklaring sedan blir normativ då har en 

institution etablerats (Czarniawska, 2011, s. 33).  

 

Kopplat till begreppet nätverk menar alltså Czarniawska att handlingsnätet är de förbindelser 

som aktörerna skapar och nätverket består av de skapade förbindelserna. Genom att använda 

oss av handlingsnät som begrepp kan vi bringa förståelse i just hur aktörerna skapar sitt 

nätverk genom de förbindelser som är handlingsnätet. 
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3.4 Tillämpning av teoretiskt ramverk 

Syftet med det teoretiska ramverket är att visa hur olika typer av förhållningssätt till 

gåvokulturen skapar förbindelser mellan intressenter som verkar på de tre nivåerna; individ, 

grupp och fält. Vi ämnar använda de teoretiska delarna både var för sig men även som en 

helhet för att på så sätt skapa ett analytiskt verktyg.  

 

Som redovisats av Mauss (1979) teorier kring gåvor och dess normer är det dess inneboende 

kraft, som innebär mer eller mindre ett tvång av att återgälda den, som skapar sociala band 

och upprätthåller relationer. Vidare lyfter Latour (1998) vikten av förbindelser och vad det är 

som håller samman grupper och samhällen. Det är en kombination av sociala och icke-sociala 

artefakter och att makt inte är något som en person har utan det är något som ges genom flera 

individers handlande. Czarniawska (2011) utvecklar detta i sin beskrivning av handlingsnät 

där hon beskriver att det är just handlingarnas förbindelser som skapar relationer. Var för sig 

visar dessa teorier på hur relationer kan etableras. Tillsammans menar vi att de går att 

använda som förklaring på hur gåvokultur och reciprocitet är tätt kopplat med skapandet av 

nätverk genom att gåvans normer skapar starka förbindelser som bildar handlingsnät och 

därmed nätverk. Genom att använda dessa teorier och dess begrepp tillsammans kan vi förstå 

hur informanterna agerar och förhåller sig till varandra och genom gåvor skapar handlingsnät.  

 

 

 

 

Figur 1: Visar tillämpning av det teoretiska ramverket 
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Vi ser en koppling mellan dessa tre teoretiska delar och att de ingår i en form av kretslopp. 

Genom gåvor skapas förbindelser mellan individer och eller grupper. Genom gåvans 

normerande system skapas genom dessa förbindelser även handlingsnät. Handlingsnätet i sin 

tur skapar de ramar inom vilka gåvorna utbyts. Gåvorna förstärker förbindelserna i 

handlingsnätet som i en ögonblicksbild är det som oftast omnämns som nätverk. På det här 

sättet menar vi att de tre begreppen hänger ihop i ett kretslopp: en cirkel där alla delar är 

knutna till varandra. 
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 4. Metod 

Studien ämnar att med etnografisk metod och deltagande observationsstudier undersöka hur 

deltagarna i forskningsgruppen anpassar sig till varandra och andra i förhållandet till den 

antagna existerande gåvokulturen på KI. Etnografisk metod syftar till att studera de 

mellanmänskliga relationerna där forskaren också interagerar med studieobjekten på fältet 

(Aspers, 2011, s. 21). Deltagande observation innebär att forskaren genom att delta i 

vardagliga situationer samlar in data om studieobjekten (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 83). 

Forskaren observerar dessa situationer och studerar hur studieobjekten beter sig och kan 

komplettera observationerna genom att använda sig av intervjuer för att få deras egen 

upplevelse. Kärnan i deltagande observation är forskarens närvaro och deltagande i de 

situationer som uppstår (Aspers, 2011, s. 109). Att vara närvarande gör att forskaren ser 

kontexten som interaktionerna utspelar sig i vilket i sin tur leder till en djupare förståelse för 

det som studeras (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 84). 

 

Metoden är tillämpad efter vår frågeställning om hur gåvokulturen ser ut hos en forskargrupp 

på KI där vi söker finna svar på hur olika beteenden i form av tjänster och gåvor kan påverka 

relationerna. Deltagande observationer möjliggör chansen att få ta del av de informella 

rutinerna och mönster forskarna använder sig av i sitt arbete. Att vi gjorde studien genom 

observationer var för resultatet avgörande. Genom att se hur de arbetar och på plats fråga om 

varför och hur forskarna utför sina arbetsuppgifter kunde vi ta del av information som annars 

varit svår att tillgå. Låt säga att studien genomförts endast av längre och formella intervjuer, i 

en sådan situation hade förmodligen kontexten gått förlorad och frågorna blivit mer öppna och 

svaren likaså. Genom att vara på plats förstår vi mer om miljön och kan anpassa frågorna så 

att det blir lättare för informanterna att förstå vad vi menar och svara därefter. 

4.1 Short-Term Ethnography 

Den genomförda studien var tidsbegränsad och utfördes genom två veckors deltagande 

observation. Traditionellt sett är etnografiska studier tidskrävande men Bryman (2011) menar 

att genom en väl utförd mikro-etnografi kan en studie på den här nivån göras genom två 

veckors fältarbete (Bryman, 2011, s. 379). Det här påståendet stärks av Pink och Morgans 

(2013) artikel Short-Term Ethnography: Intense Routes to Knowing. De menar att det 

dessutom finns starka fördelar med att använda sig av att utföra observationer under kortare 
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tid än vad som konventionellt ansetts mest fördelaktigt. Vid kortare etnografiska studier sätter 

sig forskaren i centrum av situationer från början, vilket möjliggör för forskaren att aktivt 

söka upp de situationer den är intresserad av istället för vänta på att något ska ske. I längre 

studier finns det en större risk för att man får sitta och vänta på att ting ska hända (Pink & 

Morgan, 2013, s. 355). I korta etnografiska studier förespråkar Pink och Morgan (2013) att 

forskaren ska be informanterna utföra sådant som forskaren är intresserad av att studera. 

Aktivt uppsökande av och att fråga om det man som forskare vill studera sparar tid och bidrar 

till att nå djupare i de områden som är av intresse. Att låta informanterna vara i fokus och 

studera dem och deras arbete istället för att försöka bli en av dem och själva utföra deras 

uppgifter för att söka förståelse för situationen, gör att vi kan koncentrera oss på viktiga 

detaljer i det vi ser och upplever (Pink & Morgan, 2013, s. 356). I vårt fall med att studera 

forskare på KI blev det här en viktig del av hur vi förhåller oss till fältstudien då det inte fanns 

tid att lära sig det specialiserade och avancerade yrke som våra studieobjekt innehar. Genom 

att be informanterna visa hur de arbetar och fråga om de specifika arbetsuppgifter som 

intresserade oss kunde vi snabbt bilda en uppfattning och få information om deras arbete. 

 

Vid kortare studier tenderar forskarens fokus på studien att vara mer intensivt vilket innebär 

att teori, metod och analys behandlas om varandra. Detta innebär att genom att låta teorin 

genomsyra studien kan analys av arbetet ske parallellt med observationerna och metoden 

såväl som analysen kan utvecklas genom denna växelverkan (Pink & Morgan, 2013, s. 357). 

Materialet bearbetades därför parallellt med observationerna för att utveckla 

tillvägagångssättet och riktningen under studiens gång.  

  

Valet av observation och Short-Term Ethnography som metod medförde att vi hade möjlighet 

att få ut så mycket material som möjligt under vår tidsbegränsade period på KI. Det innebar 

att vi kunde sätta oss in i de situationer som var av intresse för vår studie tidigt och inte vänta 

på att något skulle ske. Vi upplevde att vi snabbt blev accepterade av gruppen och därmed 

underlättades arbetet som kunde fortgå med mycket givande informella intervjuer som blev av 

stor vikt för studien. 
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4.2 Urval 

Studien utförs som en del av ett större forskningsprojekt lett av vår handledare, Daniel 

Normark med det övergripande syftet att dokumentera de organisatoriska och strukturella 

förändringar som KI genomgår i relation till dess kärnverksamhet. En del i 

forskningsprojektet är att studera sammanfogningen av fem institutioner till att verka i en och 

samma byggnad, Biomedicum. Flytten till den nya byggnaden kommer innebära stora 

förändringar för forskarna och dess institutioner då alla institutioner har egna kulturer vilka vi 

förmodar vid vissa tillfällen kommer att krocka och vid andra tillfällen konsolideras. 

Genom vår handledare fick vi tillgång till den slutna miljö som laboratorierna på KI är. Han 

fungerar som gatekeeper till området och därigenom fick vi möjlighet att göra observationer 

av kulturen på KI och hos forskargruppen. Då vår studie är en del av ett större projekt sker 

urvalet av ansvariga för projektet där dessa två huvudkriterier sattes upp för urvalet: Gruppen 

skulle bestå av flertalet medlemmar för att kunna studeras som en grupp samt vara en av de 

institutioner som skulle flytta in i Biomedicum. Utifrån de kriterierna kontaktades ett par 

potentiella grupper om de kunde tänka sig delta i studien. Av de som svarade gjorde Normark 

det slutliga urvalet utifrån vilken grupp han ansåg skulle passa vår forskningsfråga bäst och 

gav därefter kontaktuppgifter till forskningsledaren. 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Vid deltagande observationer är det av vikt att vara öppen för att revidera de teorier och 

ansatser man som forskare har innan fältstudiens början för att inte allt för mycket låsa sig vid 

dem (Aspers, 2011, s. 123). Vi valde att ha en relativt induktiv ansats för att hålla våra sinnen 

så öppna som möjligt. Med short-term ethnography som metod krävdes det dock att vi gick in 

med en förväntan om vad vi avsåg studera för att inte mista värdefull tid på “onödiga” 

observationer. Det vi är intresserade av att studera föddes ur läsningen av tidigare forskning 

som beskrev forskningsvärlden som en kultur där samarbete och konkurrens är i en konstant 

dragkamp, ens kollegor är samtidigt ens konkurrenter. Utgångspunkten i studien var därför att 

titta på hur forskarna samarbetar med varandra. Därmed är vår studie av hermeneutisk 

karaktär; genom att vi först studerar de stora dragen av vad som händer och sedan går in mer 

detaljerat kan vi nå förståelse av helheten genom dess delar och även vice versa (Aspers, 

2011, s. 111).  
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Som tidigare beskrivits fick vi tillträde till fältet genom vår handledare som i sin tur har 

kontakt med beslutsfattare på organisationen. Att få fysiskt tillträde till fältet är viktigt men 

det är dock bara första steget i den etnografiska undersökningen - vi behöver också få kontakt 

med de verkliga personer som tillhör fältet. Eftersom studien är en short-term ethnography var 

det av vikt att inte invänta gruppens godkännande, tiden på fältet måste nyttjas väl genom att 

aktivt se till att bygga tilltro hos informanterna på en gång. För att bli godkända av 

informanterna är det viktigt att inte göra bedömningar eller värderingar av olika aktiviteter 

eller händelser och att klargöra att information inte förs vidare till andra medarbetare eller 

chefer (Bryman, 2011, s. 386).  

 

Inför första dagen av studien oroade vi oss för att inte bli godkända av gruppen, en oro som 

snabbt kunde avfärdas då gruppen upplevdes som väldigt öppen och nyfiken. De var 

fascinerade över den omvända rollen detta försatte dem i, plötsligt var det dem som var 

studieobjekten utsatta för forskning. Ett tydligt tecken på deras öppenhet och vårt 

godkännande från gruppen var att vi med den gång blev inbjudna i deras Whatsapp-grupp där 

de kommunicerade frekvent med varandra (och även senare fick vi inbjudan till en fest). Vi 

kunde därmed redan under observationens andra dag använda oss av informella intervjuer 

som insamlingsmetod.  

4.4 Fältanteckningar 

För att kunna göra en strukturerad studie är det viktigt att fältanteckningar har en tydlig och 

övergripande strategi. Det är också av vikt att anteckningarna inte enbart är styrda av 

forskarens intresse eller teori då en händelse som i början inte verkar ha någon relevans kan 

senare vara en del av ett mönster som har betydelse för studien. Teorin fungerar istället som 

ett redskap som ger riktning på vad som är i fokus men inte en konkret instruktion över exakt 

vad det är som ska observeras (Bryman, 2011, s. 397). 

 

För att bringa ordning i våra fältanteckningar utgick vi ifrån de sex frågor Aspers (2011) anser 

att anteckningarna skall kunna besvara: 

1. Vad som sker. 

2. När det sker. 

3. Var det sker. 

4. Med (av) vem det sker. 
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5. Hur det sker. 

6. (Och senare) varför det sker. 

  

Idealt är att skriva ut sina anteckningar så tätt inpå observationen skett som möjligt för att de 

skall bli så bra som möjligt. I vissa tillfällen lämpar det sig inte att anteckna vilket vi 

anpassade oss till genom att göra mentala noteringar som vi kunde sammanfatta i efterhand. 

För att behålla fokus och kvalitet på anteckningarna var en strategi för oss att dela in 

observationen i olika pass. Då blev observationerna mer fokuserade samt att vi som forskare 

fick möjlighet att mellan passen samla ihop och sammanställa tankar och anteckningar 

(Bryman, 2011, s. 397). Under observationerna upptäckte vi att det många gånger var svårt att 

hålla uppmärksamheten på det som händer runtom oss, komma ihåg allt och samtidigt vara 

delaktig i händelserna. Det problemet gjorde att vi valde att dela upp arbetet inför passen så 

att en hade huvudansvaret för att delta i eventuella samtal och den andra att komma ihåg och 

föra memos. 

 

Fältanteckningarna är ett instrument och hjälpmedel för vår studie med syfte att hjälpa oss 

minnas och sortera det vi observerat på fältet. Viktigt att påpeka är att våra anteckningar inte 

kan beskrivas som självständigt datamaterial. Snarare är fältanteckningar tvärtom bundna till 

forskaren som observerat och dennes tolkning i kombination med de teorier som använts i 

studien (Knorr-Cetina & Mulkay, 1983, s. 4). 

4.5 Förförståelse 

När forskare försöker förstå och tolka studerade fenomen finns det förförståelse som grundas i 

den individuella livsvärlden. Livsvärlden är det som vi tar för givet och är grunden till varför 

vi förstår och tolkar ett fenomen på ett visst sätt. Denna bakgrund är både oundviklig och 

nödvändig för förståelse. Som forskare är förförståelsen ett viktigt verktyg för att förstå det 

som studeras, en avsaknad av erfarenheter och tidigare kunskap hade orsakat oförståelse för 

det som studeras (Aspers, 2011, s. 38). Barbara Czarniawska (2011) tar upp i boken En teori 

om organisering att man inte kan förvänta sig tacksamhet från organisationen som studeras då 

studieobjekten är så pass integrerade i fältet att de inte alltid kan se och förstå det forskaren 

ser (Czarniawska, 2011, s. 22). Att studera och läsa in sig på aktuell teori innan studien 

möjliggör en viss förståelse. Det kan också vara ett hinder i studien då det finns en risk för att 
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stort fokus läggs på vissa delar medans andra aspekter missas. Det som blir viktigt är att hela 

tiden var medveten om vad i situationen det är som tas för givet (Aspers, 2011, s. 39).   

 

För oss innebär det att vi tar med oss våra tidigare erfarenheter in i vår studie på KI. Studierna 

på kandidatprogram med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor med fördjupning inom 

sociologi på Uppsala universitet har gett oss kunskap om olika teorier och termer som rör 

organisationen och de som arbetar i organisationer. Den kunskap vi tillskansat oss under 

utbildningen påverkar vår uppfattning av de situationer som vi studerar. Vi har också med oss 

förkunskap om KI som vi förvärvat genom att vi har läst om KI i medier, genom den bild som 

vår handledare Daniel Normark förmedlat och också genom den litteratur som vi läst om KI.  

4.6 Kodning 

En förutsättning för att kodningen skall vara genomförbar är att det empiriska materialet finns 

i text, även eventuella bilder skall finnas utskrivet för att vara tillgängligt i analysen (Aspers, 

2011, s. 184). Syftet med kodning är att systematisera och bryta ned en mängd i mindre delar 

som är möjlig att analysera, koderna kan ha sitt ursprung i empirin eller grundade i teorin 

(Aspers, 2011, s. 165). En lyckad kodning sker då man utgår från teorin och använder 

teoretiska begrepp som återspeglas i empirin (Aspers, 2011, s. 169). 

  

Vi tematiserade materialet genom att transkribera allt material i ett gemensamt dokument. 

Sedan gick vi igenom materialet gemensamt och markerade med olika färger för att dela in i 

övergripande återkommande teman. Utifrån det kunde vi se mönster i observationerna som 

kommer redovisas i resultatdelen. Genom att skriva memos över de insikter och tankar som 

dök upp under kodningen kunde även tolkningarna tas med i materialet som analyserades 

(Aspers, 2011, s. 193).  

4.7 Analysmetod 

Analysen i en studie är hur man som forskare närmar sig det empiriska materialet (Aspers, 

2011, s. 205). Vi har valt att utgå ifrån en relationell analys där man utgår från att människor 

är del av nätverk och att handlingar som görs relateras till dessa nätverk. Relationell analys 

handlar om att se hur personer interagerar med varandra, varför de pratar med varandra eller 

varför de undviker varandra (Aspers, 2011, s. 206). 
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Analys handlar om att relatera koder till varandra, vilket kan vara att jämföra koder och se 

samband (Aspers, 2011, s. 209). Kodningen är råvaran i analysen och för att förstå koderna, 

tolka materialet och se samband i analysen använder vi som forskare oss av den teoretiska 

bakgrund och förförståelse vi innehar (Aspers, 2011, s. 211). Genom att delarna förstås nås 

också förståelse om helheten, den hermeneutiska cirkeln.   

 

Analys och reflektion över fältanteckningarna är inte en mekanisk process utan en del av 

forskningsprocessen som ger nya frågor och tankar. Därför är det bra om analysen kan ske 

parallellt med fältarbetet (Aspers, 2011, s. 129).  I vår studie innebar det här att vi efter varje 

genomfört observationspass gick igenom de händelser som skett och reflekterade över vad 

dessa innebar. Således kunde vi även rikta in och precisera våra intresseområden allt efter 

studiens gång där analys blev en naturlig del av observationerna. 

4.8 Reliabilitet och validitet   

I etnografiska studier är reliabiliteten hotad då reliabilitet syftar till i vilken utsträckning en 

studie kan göras igen med samma metod (LeCompt & Goetz, 1982, s. 43). När det gäller 

studier av sociala miljöer blir detta svårt då beteenden och de sociala sammanhangen inte är 

statiska, alla forskare observerar och arbetar också på olika sätt (LeCompt & Goetz, 1982, s. 

35). Vår studie är en deltagande observation och därför är vår externa reliabilitet låg. Det är 

våra upplevelser och tolkningar av situationerna som studien bygger på, vilket är svårt för 

andra forskare att replikera. LeCompte och Goetz (1982) menar att intern reliabilitet är viktigt 

då det är grundläggande att man inom gruppen beskriver och analyserar det som observeras 

på samma sätt och drar samma slutsatser (LeCompt & Goetz, 1982, s. 41). Då vi har 

genomfört vår observation gemensamt och tillsammans analyserar materialet har vi också 

undvikit individuella tolkningar och därför anser vi den interna reliabilitet vara hög.  

 

Validitet kan också delas upp i extern och intern validitet. Intern validitet innebär i vilken 

grad det finns en överensstämmelse mellan de teorier som forskaren utvecklar och det som 

observerades (LeCompt & Goetz, 1982, s. 44). Det handlar sedan om att skapa trovärdighet i 

beskrivningen av resultatet. Det sker dels genom att säkerställa att studien har gjorts utefter de 

regler och riktlinjer som finns, men också genom att den som har studerats kan styrka att 

uppfattning är i enlighet med sanningen (Bryman, 2011, s. 354). Extern validitet är hur 

generaliserbar studien är till andra sociala sammanhang (LeCompt & Goetz, 1982, s. 50). Den 
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externa validiteten och överförbarhet som beskrivs av Bryman (2011) handlar om att studien 

måste innehålla fylliga beskrivningar av de kulturella detaljerna så att det går att göra en 

bedömning om resultatet går att användas i en annan miljö (Bryman, 2011, s. 355). 

4.9 Reflexivitet  

Reflexivitet innebär att forskaren reflekterar över konsekvenserna av dess val. Valen påverkas 

av den förförståelse forskaren besitter såväl som av dennes värderingar och även närvaro på 

fältet (Bryman, 2011, s. 653). Genom hela studien har vi jobbat med att ha en medvetenhet 

kring vår bakgrund och dess påverkan på hur vi uppfattar händelser och varför vi gör det på 

det sättet vi gör. Ute på fältet har vi med oss våra förväntningar, attityder och förhoppningar 

vilket också kommer att påverka vad det är som vi uppmärksammar och lägger vikt vid i en 

senare bearbetning av materialet.  

4.10 Etiska överväganden  

I denna studie har de forskningsetiska riktlinjerna från vetenskapsrådet tagits i beaktning. För 

att samhället ska utvecklas är forskning av stor vikt, det innebär också att när forskning 

bedrivs har samhället och dess medlemmar rätt till krav om hur denna forskning ska bedrivas 

(Vetenskapsrådet, 2018, s. 5).  

 

Vi har tagit både forskningskravet; att forskning ska bedrivas med kvalitet och 

individskyddskravet; att individer inte får komma till skada eller förödmjukas i beaktning 

under vår studie. Detta har inneburit att vi gjort en avvägning om den förväntade nya 

kunskapen är värd de konsekvenser som det kan innebära för deltagarna i studien 

(Vetenskapsrådet, 2018, s. 5).  

 

Genom studien har även informationskravet tagits i beaktning genom att skicka ut ett 

missivbrev innan vår studie till deltagarna. I missivbrevet framgick villkoren för studien. 

Villkoren innebär bland annat att det är frivilligt att delta och att deltagarna när som helst kan 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2018, s. 7). Samtyckeskravet inhämtar vi genom att 

på plats börja med att fråga personen som observeras om de samtycker till att medverka i 

studien (Vetenskapsrådet, 2018, s. 9). Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till genom att 

hålla de som studeras anonyma i uppsatsen och inte skriva om platser som gör att de blir 

identifierbara för andra (Vetenskapsrådet, 2018, s. 12). Deltagarna i studien har också 
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meddelats om ändamålet med det insamlade materialet och att det kommer att användas i 

enlighet med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018, s. 14).  

 

Vi har reflekterat kring forskarnas utsatthet i studien då det är en relativt liten grupp som 

också är verksamma i ett litet forskningsområde. Vi har aktivt uteslutit sådant som är 

avslöjande om gruppen samt anonymiserat innehållet. Detta till trots råder inga tvivel om att 

gruppens egna medlemmar utan svårighet kan räkna ut vem som är vem utifrån våra 

beskrivningar av informanterna. Utifrån det har vi diskuterat det etiska i att publicera vad som 

kan uppfattas vara känslig information i den här uppsatsen och kommit till slutsatsen att den 

information som publiceras inte är av sådan karaktär att den skadar informanterna. Vi har 

avvägt informationen och uteslutit sådant som kunde försätta någon av informanterna i en 

prekär och besvärlig situation. 
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5. Setting 

För att ge en förståelse över fältet som studerats i studien kommer detta kapitel redogöra för 

de delar om Karolinska Institutet vi finner viktiga för förståelse av resultat och analys. Först 

kommer det presenteras en inledning om Karolinska Institutet och Biomedicum. Vidare 

beskrivs forskningens ekonomiska förhållanden samt incitament. Sedan presenteras 

institutionen som studerades samt informanterna och deras bakgrund.  

5.1 Karolinska Institutet  

Karolinska Institutet grundades år 1810 och består idag av 22 institutioner och är ett av 

världens ledande medicinska institut (Om KI, 2018). Den senaste stora organisatoriska 

förändringen som ledde fram till att det blev 22 institutionerna ägde rum 1993 och då slogs 

153 institutioner samman (Huldt, Normark, & Norrving , 2013, s. 206). KI är en institution 

som är under konstant förändring vilket också är ett måste när ambitionen är att vara ett av de 

ledande medicinskt universitet och internationellt forskningscentrum (Huldt, Normark, & 

Norrving , 2013, s. 13). På KI bedrivs både forskning och utbildning inom hela det 

medicinska fältet, vilket leder till att forskare ofta arbetar parallellt som lärare. Det arbetar 

5404 personer på KI och de har en omsättning på 6890 miljoner kronor. Omsättningen på KI 

kommer främst från forskningsverksamheten då forskningsmedel utgör ca 80% av 

omsättningen (Bexell , Hilliges, & Lindfors, 2009, s. 21). KI samverkar inom forskning och 

utbildning med flera olika universitet runt om i världen vilket gör att det är en stor spridning i 

de anställdas bakgrund (Om KI, 2018). 

 

På Karolinska Institutet pågår just nu en omfattande omorganisering som är den största 

förändringen för organisationen sedan 1950-talet och innebär både om- och nybyggnationer. 

År 2013 påbörjade KI att bygga Biomedicum vars verksamhet kommer att vara att bedriva 

experimentell forskning i en avancerad laboratoriemiljö. På Biomedicum kommer de fem 

institutionerna fysiologi och farmakologi, medicinsk biokemi och biofysik, cell- och 

molekylärbiologi och neurovetenskap att samlas alla under samma tak. På Biomedicum 

kommer det att pågå experimentell forskning med syftet att samla institutionerna för att 

främja gränsöverskridande forskning. Syftet med bygget av Biomedicum är att skapa en miljö 

som främjar samverkan och gränslös forskning. Det nya laboratoriet kommer att vara i 

framkant med ny utrustning och teknologi som kommer att kunna nyttjas av flera institutioner 
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i och med sammanslagningen (Karolinska Institutet, 2018). De fem institutionerna flyttade in 

på Biomedicum under april 2018.  

5.2 Forskningsmedel, publikationer och peer review 

Akademin är i mångt och mycket uppbyggd på utbyten vilket också gäller för de texter som 

där produceras. Antalet publikationer, tidskrifter och aktörer inom alla områden har ökat 

explosionsartat vilket leder till att det blir konkurrens mellan olika grupper (Hasselberg, 2012, 

s. 41). En forskare publicerar relativt lite under en karriär, detta då bidraget en enskild 

forskare kan göra är begränsat. Det leder till att en publikation ofta sker i samarbete med en 

rad andra forskare (Hasselberg, 2012, s. 69). När det är flera författare i en publikation ska 

författarna bestämma författarordningen utefter vem som har bidragit mest. Den som står först 

är huvudförfattare, sedan i fallande ordning. Sist i författarordningen är ofta forskningsledaren 

eller likande som har innehaft rollen som handledare (Fees, 2018). Målet med forskning är att 

komma fram till ny kunskap. För att kunna utföra forskning behövs pengar; forskningsmedel. 

Ett publicerat resultat är det som i slutändan genererar pengar till forskarna (Hasselberg, 2012, 

s. 76). När en forskare söker forskningsmedel och beviljas anslag för sin forskning är det 

förutsatt under villkoret att komma med ett publicerat resultat (Vetenskapsrådet, 2018). Att få 

med sitt namn i en publicering är därmed den valuta som forskarna handlar med i utbytet med 

varandra där målet är att få medel till sin fortsatta forskning. För att en forskare ska vara en 

tillgång för vetenskapen generellt, utanför sin lokala forskningsmiljö, krävs det publikationer 

vilket också är sättet som används för att skapa sig ett namn inom forskningsvärlden 

(Hasselberg, 2012, s. 81). 

 

Forskare läser varandras texter och kommenterar på dem vilket skapar grupperingar inom 

forskningen. När en forskare skickar in en text för publikation till en tidskrift måste den först 

genomgå en så kallad peer review. Peer review innebär att en sakkunnig inom forskningsfältet 

genomför en granskning av publikationen och ser om den är uppfyller den vetenskapliga 

kvalitet som krävs för tidskriften. När artikeln passerat och klarat granskningen kan den 

publiceras (Forskningsfinansiering, 2018). 
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5.3 Den observerade gruppen 

I studien har vi studerat en grupp i en av de fem institutionerna på Karolinska Institutet. 

Institutionen forskar i sin tur inom ett antal områden och varje område består av ett flertal 

forskningsgrupper. Under studien har vi kommit i kontakt med forskningsledare, postdocs, 

laboratorietekniker, PhD studenter, professorer, seniora forskare och forskare. Gruppen är 

internationell genom sina medlemmar med vida spritt ursprung vilket gör att språket som 

används är engelska. Forskningen som gruppen är inriktad på är relativt litet och använder sig 

av ett djur för sin forskning. För att behålla gruppens konfidentialitet kan inte inriktning och 

vilken art de forskar på skrivas ut. Fältet kommer i resultatet därför ibland skrivas ut som 

område eller fält X. 

 

När vi kommer till KI för att göra vår observationsstudie är forskargruppen mitt uppe i flytten 

till Biomedicum. Därför var deras vardag annorlunda mot hur den brukar vara, något de 

påpekade ett flertal gånger för oss. Några forskare har en pressad deadline och behöver 

fortsätta göra experiment in i sista sekund medan andra har tagit ett större ansvar för logistik 

och det praktiska kring flytten. Vår studie har mestadels utförts i gruppens gamla lokaler men 

även i de nya lokalerna på Biomedicum. Under studien har vi kommit i kontakt med ett flertal 

personer. De vi har kommit i kontakt med mest, och som förekommer i det material vi 

redovisar i resultatet, presenteras här för att ge en bakgrund och bättre förståelse av materialet.  

 

Informant 1: Senior forskare, har en lång och gedigen kunskap inom området och kommer 

från ett inom fältet högt aktat laboratorium. Beskrivs av en kollega som den informella 

forskningsledaren. 

 

Informant 2: Postdoc, kom till laboratoriet som doktorand via stipendier och besitter stor 

kunskap om djuren som gruppen forskar på och hur de ska skötas.  

 

Informant 3: Senior forskare, har en doktorand under sig och är personen som har tagit 

övergripande ansvar över flytten.  

 

Informant 4: Phd Student, är student under informant 3. Sökte sig till forskargruppen själv då 

hon fann det intressant och är nu i slutskedet av sin PhD.  
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Informant 5: Postdoc, när han kom med i gruppen startade han upp ett flertal projekt. I 

slutändan gav två intressanta resultat varav ett skapade lyckad publicering. 

 

Informant 6: Forskningsledare, PI. Den som startade gruppen och ytterst ansvarar för gruppen 

och dess forskning. Har formellt hand om samarbeten samt är den som söker anslag till 

forskningen. 
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6. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer resultatet av vår empiriska studie redovisas och analyseras. Syftet 

med studien var att ta reda på vilka komponenter som den påstådda gåvokulturen i 

forskarvärlden består av och hur dessa påverkar forskarnas relationer till varandra och deras 

nätverk. I resultatet kommer vi redogöra för hur vi menar att samarbete, konkurrens och 

värdeskapande alla är komponenter i gåvokulturen på KI. Genom att samarbeta, skapa ett eget 

värde och konkurrera förhåller sig forskarna till varandra och skapar handlingsnät. Dessa 

handlingsnät identifierade vi på tre nivåer; individ-, grupp- samt fältnivå. Med fältnivå menar 

vi det forskningsfält som den studerade forskningsgruppen tillhör.  

 

Figur 2: Visar de olika nivåerna som behandlas i resultatet och analysen. 

 

Varje individ har ett eget handlingsnät där de samarbetar och konkurrerar genom olika former 

av värdeskapande. På gruppnivå skapas ett gemensamt handlingsnät av förbindelser som 

individerna i gruppen utbyter med varandra. Fältnivån innebär att gruppen har övriga 

forskningsvärlden och andra grupper som yttre hot och skapar därför handlingsnät inom det 

egna forskningsfältet och mellan dess grupper. 

 

Resultatet kommer presenteras uppdelat i två huvudkategorier. Först redovisas samarbete och 

konkurrens tillsammans utifrån de tre nivåerna. Sedan redovisas på samma sätt hur forskarna 

skapar det värde som forskarna samarbetar eller konkurrerar om. Därefter kommer det 

diskuteras hur vi anser att det är till följd av dessa delar som forskarna skapar nätverk. 
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6.1 Samarbete och konkurrens på individnivå 

Andra dagen för vår studie inleddes med att vi träffar Informant 4 som är i slutet på sin tid 

som PhD-student. Medans vi hänger av oss våra jackor på kontoret frågar vi vad informant 4 

ska göra och ifall vi kan få följa med henne ett tag. Hon säger att hon ska ner till källaren där 

frysrummet finns och hämta sparade prover. Proverna är känsliga för värme och måste därför 

förvaras nedfrysta. Följande är ett utdrag från observationsanteckningarna:  

 

På väg dit berättar hon att under en lång tid har gruppen bestått av samma personer utan några 

förändringar men nu efter fyra år har det börjat ske förändringar, några har slutat och nya har 

tillkommit i gruppen. Bland annat är det en tidigare PhD-student som slutat och det är dennes 

prover Informant 4 ska hämta. Informant 4 säger: Hon bad mig hämta proverna för hon behöver dem till 

sin studie, om jag inte hjälper henne får hon inga resultat till sin avhandling och kan inte bli klar. Så det är klart 

jag hjälper till! Om hon blir klar kan hon få publikation och jag kan få hjälp och vägledning i mitt arbete, så 

båda vinner på att samarbeta. Genom att man hjälper varandra kan man få ta del av andras projekt och så 

kommer man in på något nytt projekt och kan komma vidare. ”It's a zigzag, but you’ll find your way”. 

 

Informant 4 hjälper här en annan PhD-student som behöver sina sparade prover, något som 

går utanför Informant 4 arbetsuppgifter. Informant 4 behöver hämta proverna för att 

informationen proverna innehar inte ska gå förlorad.  

 

Vår tolkning av det Informant 4 berättar är att det för henne är självklart att hjälpa en annan 

PhD-student med dennes arbete i syfte att denne ska bli klar och få resultat. Informant 4 

skapar en gåva genom sin handling, då den andra Phd-studenten inte själv kan hämta proverna 

men de innehar ett stort värde. Det är därmed en kvalificerad gåva som Informant 4 skapar när 

hon överlämnar de annars otillgängliga proverna och doktoranden mottar dem. Trots att den 

andra doktoranden slutat i gruppen kan hon fortfarande disputera och proverna är essentiella 

för att PhD-studenten ska få disputera. Därför är dessa också delvis kopplade till 

forskningsledarens, Informant 6, handlingsnät. Gåvan är riktad till Informant 6 eftersom 

denne vinner på att en tidigare anställd doktorand blir disputerad, och kanske även publicerad. 

När informant 4 pratar om "it's a zigzag" tolkar vi det som att forskarna ofta är med i flera 

projekt på en och samma gång. Att hon lägger tid på att hjälpa den andre studenten är också 
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något som hon själv tjänar på i framtiden. Genom att ge gåvor till andras projekt kan 

forskarna ta del av dem och bli delaktiga i projektens utveckling.  

 

Kopplat till vårt teoretiska ramverk är tolkningen att det finns utbyte av gåvor där vi ser det 

som att det finns en bakomliggande tanke i att delta i utbyte. Det är en kvalificerad gåva som 

Informant 4 ger till den andra doktoranden eftersom denne inte kan lösa att få proverna utan 

hjälp. Genom att hjälpa den andre doktoranden både investerar och säkrar Informant 4 deras 

framtida relation då hon genom reciprocitetskravet och gåvans normer kan vänta sig att få 

gåvan gengäldad. När hon behöver hjälp nästa gång kan inte den andra personen säga nej utan 

att riskera att förolycka deras relation. Genom handlingen att ge gåvan stärker hon 

förbindelsen i sitt individuella handlingsnät. Syftet för Informant 4 är att ha något att ge som 

också skapar en förväntning på att mottagaren kommer att ta emot hennes gåva och att den 

också kommer att återgäldas. Gåvan riktas alltså i det här fallet till både Informant 6 och den 

andra doktoranden, men gåvan och samarbetet sker för att stärka förbindelserna i Informant 

4:s egna handlingsnät.  

 

Oavsett om Informant 4 i exemplet ovan valt att samarbeta med uppsåt eller altruistiskt är 

ändå valet att samarbeta. I nästa exempel, som skedde några dagar senare, visar vi hur 

forskarna förhållningssätt gentemot varandra även präglas av konkurrens. 

 

Vi kommer in på kontoret efter helgen och möter där Informant 6 som precis kommit tillbaka 

från en konferensresa och står på sitt kontor och packar ned sina böcker. Vi börjar prata med 

honom om konkurrens inom gruppen. Han säger att han har varit tydlig med att han inte tillåter 

det klimatet i den här gruppen då han vill att alla ska samarbeta med varandra och säger “här 

forskar vi tillsammans”.  

 

I kontrast till den beskrivningen berättar Informant 6 vid ett annat tillfälle att de bara kommer 

att behöva sex platser i det nya labbet, just nu är de sju forskare i gruppen. Det här innebär att 

han behöver skära ned på personalen, något som vi tolkar som att det riskerar skapa 

konkurrens mellan individerna i gruppen. Det här är talande för den kultur som forskarna 
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konstant är en del av och skapar, de förhåller sig till och väger i vilka situationer som 

konkurrens eller samarbete är mest givande och värdeskapande. 

 

För att Informant 6 ska hålla ihop sitt handlingsnät mot gruppen och undvika att det blir 

individualiserat och konkurrens är det av vikt att alla arbetar tillsammans mot ett gemensamt 

mål för att på detta sätt skapa relationer inom gruppen. Genom att förespråka 

informationsutbyte skapar Informant 6 en kultur där kunskap är en gåva som förväntas utbytas 

med varandra inom gruppen. Eftersom det ingår i gruppens gåvonorm att dela med sig och ge 

information till varandra skulle det skada relationerna om någon plötsligt vägrade återgälda 

den och hålla inne på information. Genom att vägra återgälda information, som vi tolkar som 

en gåva och därmed del av gåvans normer, skulle den egna statusen riskera degraderas 

gentemot de andra individerna. Att inte återgälda gåvan och välja att hålla inne på information 

skadar förtroendet för mottagaren. Konkurrensen mellan individer i gruppen motas aktivt bort 

av den rådande gåvokulturen, där samarbete värderas högre inom gruppen, och stärker 

individens handlingsnät gentemot gruppen.  

6.2 Samarbete och konkurrens på gruppnivå 

Under vår första dag med gruppen fick vi vara med på deras laboratoriemöte som de har varje 

vecka. Dagen efter pratar vi med Informant 1 i labbet och frågar hur det fungerar med dessa 

laboratoriemöten. Informant 1 berättar: 

 

“Vi delar på allt och all information inom gruppen. Vi har labbmöten varje vecka för att alla ska berätta om hur 

det går med deras forskningsprojekt. Vid varje möte är det en person som gör en presentation om vad som händer i 

deras forskning, sedan får de andra ställa frågor och ge kritik. Vi är som syskon som delar på allt, men det är 

ovanligt i en labbmiljö.”  

 

Att de delar på allt innebär att de delar på ytor, maskiner och kunskap, det finns ett värde i 

dessa ting och om vi ser till deras publikationer är det ofta flera i labbet som är medförfattare 

på dem. På mötena delar de med sig till varandra av information och kunskap som individerna 

i gruppen tillskansat sig. Under vår observation diskuterade de flytten på detta möte och 

delade ut ansvarsområden inför flyttdagen. Kunskap delar de med sig av dels genom 
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föreläsningen som en i gruppen höll i men också genom den kritik som ges vid varje möte. 

Kritiken är ifrågasättande och diskussion i syfte att utveckla projektet som presenterades. Det 

är information och kunskap som varje individ har skapat som de utbyter med varandra inom 

gruppen. Vi tolkar detta som att det i gruppen finns en grund i att de hjälper varandra och 

försöker att föra gruppens gemensamma resultat framåt. I gruppen sker det ett konstant utbyte 

av gåvor men enligt Informant 1 är den här tilliten något som är ovanligt i många andra 

grupper och något som de aktivt jobbar med i den här gruppen. De försöker att genom utbyte 

främja samarbete med varandra och inte konkurrens inom gruppen.    

 

Även i de här exemplen här ser vi kvalificerade gåvor men som här är i ett mer konstant 

utbyte, information som annars skulle vara otillgänglig delas med hela gruppen i syfte att 

gemensamt ta sig framåt. Det konstanta utbytet mellan gruppens medlemmar skapar en 

gåvokultur där det är förgivettaget att de hjälper varandra. Det som håller ihop gruppen är 

förbindelser; dels det sociala med gemensamt värdeskapande och samarbeten vid projekt, men 

det är också de icke-sociala artefakter som lokaler, maskiner och djuren. De motarbetar 

konkurrens inom gruppen, vilket vi menar att de gör genom gåvans normer; genom att dela 

med sig. Genom att vara en aktör och vara delaktig genom dessa förbindelser skapas också 

varje gruppmedlems identitet. Samarbetet och utbytet av både sociala och materiella 

artefakter ser vi som förbindelser som skapar och stärker handlingsnätet inom gruppen. 

 

Även om gruppen motarbetar konkurrens finns den där som något de konstant måste förhålla 

sig till. I nästa utdrag har vi precis varit på lunch och kommer tillbaka in på kontoret, 

Informant 4 står och packar ner julbelysning i en kartong och Informant 2 slänger några 

böcker som han inte kan ta med i flytten. Vi pratar samtidigt om hur det fungerar med 

publikationer och konkurrens. Informant 4 berättar: 

 

“Det är en intensiv tävling om var och när man blir publicerad och att ibland blir man “scooped” vilket innebär 

att någon hinner att publicera samma sak som det du jobbar på innan dig. Du kan ha arbetat på ett projekt i 

flera år och du kan vara i slutskedet inför att skicka in din artikel när någon annan hinner före dig med sitt 

resultat och då är det mer eller mindre kört.” 
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"Scooped" är det begrepp forskarna använder för den händelsen att de blir snuvade på 

resultatet på deras forskning. Den som publicerar först är den som får erkännande för 

upptäckten. Informant 5 och Informant 1 pratar vid ett annat tillfälle om samma sak och 

berättar om en händelse som skedde för ett litet tag sedan. De hade under en längre tid arbetat 

med ett projekt som var av banbrytande karaktär, de visste om att det var flera laboratorier 

som arbetade på att få resultat på samma upptäckt. Följande är ett utdrag från våra 

anteckningar om den händelsen: 

 

Det var flera lab som de visste om jobbade med samma sorts projekt som de gjorde och då blev 

det en kapplöpning om vem som skulle bli klar först och få sin artikel publicerad. De blev klara 

först och publicerades men kom med i en sämre tidskrift, de som publicerade efter dem fick en 

publikation i en bättre ansedd tidskrift. “På så sätt blev det lika, vi vann tävlingen men på grund av att de 

publicerade i en bättre ansedd tidskrift vann de också.” 

 

I det här utdraget blir det tydligt att det är viktigt att bli publicerad. Det räcker dock inte med 

att publicera först, forskarna måste även göra det bäst. Att publicera bäst innebär att den 

tidskrift som tar in deras artikel är mest välansedd inom deras område. Båda utdragen handlar 

om att bli scooped och visar den konkurrens som forskargrupperna är utsatta för gentemot 

varandra. Även om flera jobbar på samma sak är det bara en grupp som kan "vinna": genom 

att få sin artikel publicerad först och bäst. Den som blir publicerad skapar sig ett namn inom 

forskningsvärlden, vilket är den ultimata valuta som forskarna kan handla med i sitt nätverk. 

 

Vi tolkar det som att konkurrensen och den pågående tävlingen utanför gruppen också för 

dem samman inom gruppen. Ingen vill bli scooped. Då de ofta samarbetar inom 

forskningsgruppen på projekten betyder det att om en blir scooped blir flera, eller alla, i 

gruppen också det. Publikationer är på många sätt valutan som de förhandlar med och kan 

bevisa sig genom när de söker efter nya anslag. Det innebär att om de förlorar eller missar en 

publikation kan det också leda till att hela gruppen får mindre pengar, vilket i sin tur leder till 

mindre pengar för deras forskning. För att inte bli scooped går hela gruppen ihop och hjälps åt 

för att “vinna” över andra grupper genom att hinna före dem.   
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Handlingsnäten och dess förbindelser är som tydligast och stärks när de står inför en 

förändring eller ett hot. Något vi kan se i hur gruppen går samman och hjälps åt för att stärka 

gruppens gemensamma position i dess handlingsnät. När de gemensamt går ihop för att stärka 

gruppens position är det också en kollektiv handling som stärker förbindelserna inom 

gruppen.  

 

Vi ser det som att den (så gott som) obetydliga konkurrensen inom gruppen övervinns av 

samarbete tack vare hur gåvans normer fungerar. När ett hot utifrån kommer stärks 

förbindelserna inom gruppen genom att det finns ett löfte om att när detta händer går 

individerna ihop och hjälper varandra - vi ser det som att det kan ha funnits en tidigare gåva i 

form av hjälp i ett projekt eller löfte om framtida hjälp där kraften av reciprocitet verkat 

normerande. Gåvor bringar enligt Sjöstrand (2001) lugn i en orolig relation, när gruppen hotas 

utifrån stärker och stillar man den genom att ge varandra en hjälpande hand. Konkurrensen 

inom gruppen blir än mer obetydlig här och trumfas av gruppens samarbete och gemensamma 

värdeskapande.  

6.3 Samarbete och konkurrens på fältnivå 

Vi står inne på labbet en förmiddag där Informant 1 jobbar med ett projekt där han hjälper en 

annan forskare i gruppen. Större delen av labbet är nerpackat i kartonger och de berättar att 

det är svårare nu att genomföra experiment för att allt material inte finns på plats som det 

brukar. Vi pratar med Informant 1 samtidigt som han arbetar och vi kommer in på samarbeten 

med andra grupper inom fältet och hur dessa fungerar. Han berättar då: 

 

“Samarbete med andra grupper sker i ett kritiskt skede när någon blir utsatt, när någon inom området blir hårt 

kritiserad kommer alla till undsättning och hjälper till för att hålla kredibiliteten inom området hög och för att en 

dålig review inte ska förstöra för alla. Det är viktigt att hålla hög nivå inom sin del av forskningsvärlden, att en 

annan grupp skulle vara dålig kan innebära svårigheter för alla grupper inom samma område.” 

 

Med kritiskt skede menar Informant 1 här att en grupp inom deras fält skulle bli kritiserad för 

att göra ett dåligt, oetiskt eller irrelevant arbete. Att de blir kritiserade kan vara hård kritik vid 

peer review eller annan granskning av deras arbete. Det är viktigt att hela forskningsfältet 
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håller hög nivå och inte skapar missförtroende för att anseendet av fältet inte ska sjunka. 

Skadas fältets totala anseende riskerar alla grupper förlora anslag och sin vetenskapliga 

relevans. Vi tolkar det som att det därför finns en gemensam strävan för alla inom fältet att 

forskningen håller en hög standard. Problematiken blir ännu mer påtaglig då det är ett relativt 

litet forskningsområde där samarbete och konkurrens hela tiden står och vägs mot varandra. 

Att inte hjälpa någon som har fått en dålig review kan göra att hela forskningsfältet blir 

ifrågasatt och det är då viktigare att hjälpas åt och föra hela forskningsfältet framåt än att 

skydda sin egen grupp och sig själv. 

 

Det här tolkar vi utifrån teorin som att det finns en norm att ge en hjälpande hand till andra 

grupper inom fältet när det blir utsatt för kritik, de tillhör ett normsystem som innebär att de 

samarbetar. Att alla kommer till undsättning och hjälps åt innebär att de även kan räkna med 

samma hjälp om det skulle vara deras arbete som blir kritiserat nästa gång. I likhet med 

Sjöstrand (2001) som säger att det finns en bakomliggande tanke bakom varje gåva tolkar vi 

att här är vinsten inte bara att upprätthålla hela fältets anseende, utan även att säkra sin 

position och status bland de andra grupperna som verkar i samma fält. Förbindelsen mellan 

grupperna skapas genom att de hjälper varandra. Tillsammans skapar grupperna det 

gemensamma handlingsnätet där gåvor verkar som normsystem. När fältet blir utsatt för kritik 

och hela fältet ifrågasätts sker också ett kollektivt handlande i att rädda fältet vilket också 

stärker förbindelsen inom fältet och gruppen.  

 

Precis som på de två tidigare nivåerna ser vi ett tydligt samband i form av en konstant 

dragkamp mellan samarbete och konkurrens även på fältnivå. Under en av observationernas 

sista dagar pratar vi med Informant 6 som står och packar ihop sitt kontor, det är sista dagen 

innan flytten och han visar oss en gammal dator från 2002 som han vill spara, han plockar 

sedan upp böcker från en sopcontainer som Informant 2 vid ett tidigare tillfälle slängde. Vi 

pratar med honom om hur det fungerar med peer review där följande utdrag hämtats från 

anteckningarna: 
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Då x-fältet är litet är det också forskare de känner som gör deras peer review när de skickar in en 

artikel till en tidskrift. När de skickar in en artikel får de så gott som 100% av fallen tillbaka den 

med kritik, vilket kan vara allt från mindre ändringar till att de måste göra om och addera 

forskning. Ibland kan det vara så att om man får in en artikel för peer review och det är liknande 

projekt som den egna gruppen arbetar med då kan kritiken man ger vara hårdare för att ge den 

egna gruppen en chans att publicera före den andra gruppen.  

 

Genom att ge andra grupper starkare kritik än nödvändigt kan dessa bli tvungna att lägga mer 

tid på att förbättra sitt arbete för att få det antaget till någon tidskrift. Detta gynnar den egna 

gruppen då de också får tid att jobba på sitt projekt och således hinna före med att publicera. 

Genom att vinna tid kan de utveckla sitt eget arbete med syftet att få ett bättre resultat 

snabbare än andra grupper och således "vinna" mot dem. Vi tolkar utdraget som att det hela 

tiden finns en spänning mellan konkurrens och samarbete, samtidigt som de vill att hela fältet 

ska röra sig framåt så vill de också hinna publicera först (och bäst). Vi kopplar också detta i 

ett nära samband med hur vi beskrivit att samarbetet på fältnivå fungerar. När hela fältet är 

utsatt för extern kritik samarbetar man, men om det som i det här exemplet är någon inom 

fältet som jobbar med samma område verkar konkurrens-kraften där starkare. Vikten läggs på 

att föra fram den egna gruppens arbete och anseende snarare än att hela fältet ska göra 

gemensamt framsteg.  

 

Hårdvalutan inom forskningsvärlden är publikationer. Därför är dessa mycket värdefulla och 

för att få behålla eller till och med stärka gruppens position kan det vara värt att ge en dålig 

review för att själv hinna publicera för att få behålla den egna positionen och statusen i fältet. 

Kampen mellan samarbete och konkurrens blir tydlig när gruppen väljer att ta en konflikt med 

en annan grupp för att istället gynna och förstärka den egna gruppens värde och position i 

forskningsvärlden. 
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6.4 Skapa värde 

Genom att skapa värde, på alla nivåer, kan aktörerna konkurrera och samarbeta med andra 

och använda sitt egenvärde som valuta, både som grupp och individ. I det här avsnittet visar 

vi hur individerna, grupperna och fältet skapar värde för att kunna använda sig av detta i 

utbyte och genom dessa skapa handlingsnät. 

6.4.1 Skapa värde på individnivå 

Informant 2 och Informant 4 står och packar ner sina tillhörigheter från sina skrivbord när vi 

kommer in och sätter oss och pratar med dem. Vi pratar om hur det fungerar med djurlabbet, 

vem som tar hand om djuren och om att visa det för utomstående, något som inte är tillåtet. 

De förklarar vilka risker det finns med att personer som inte är behöriga blir insläppta i 

djurlabbet och om skötseln av djuren.  

 

Informant 2 berättar att de måste se till att djuren hela tiden mår bra och att det också är han som 

tar mest ansvar för djuren. Han började på labbet via ett internship och på den tidigare 

arbetsplatsen arbetade han med en annan art än den som de har använt på KI. Han kom till KI 

med expertkunskaper om arten och har nu börjat att föda upp den nya arten som i framtiden ska 

ersätta den gamla och mer svåruppfödda arten. Informant 2 börjar betala räkningar och 

Informant 4 fortsätter att prata med oss och berättar att hon är nervös då hennes kontrakt går ut 

vid årsskiftet och att hennes projekt inte helt gått som hon hade tänkt. Informant 4 säger sedan 

direkt till Informant 2 “men du sitter ju säkert, du är för värdefull för att du inte skulle få förlängt kontrakt” 

 

I den studerade gruppen är det dess medlemmar som har ansvar för att gemensamt sköta 

djuren. De har gjort upp scheman om vem som ska mata, städa och liknande uppgifter. 

Informant 2 menar dock att det är han som tar mest ansvar och är den som bryr sig mest om 

djuren. Han är den som har expertkunskap om hur man tar hand om dem och lägger mycket 

av sin tid på det. Informant 4´s uttalande att Informant 2 är säker på grund av att han är så 

värdefull visar på att han, enligt henne, skapat en tydlig identitet i gruppen men att Informant 

4 själv är desto mer osäker på sin egen position. 
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Vi tolkar händelsen som att Informant 2 värde och det som han ger till gruppen ligger i hans 

kunskap om djuren. För att de andra ska kunna genomföra sina projekt behöver de också 

djuren och därför blir hans kunskap inom gruppen mycket värdefull. Detta förstärks av att 

Informant 4 bekräftar hur värdefull han är för gruppen och för forskningsledaren (Informant 

6). Informant 4:s egenvärde sjunker däremot om det är så att hon inte har publicera något, då 

hon varit där i fyra år utan att “bidra” med publikationer och därmed underlag för inkomst till 

gruppen. Hon har inte kunnat visa sitt värde och om hon inte gör det inom det närmaste 

halvåret finns det en risk att hon inte får ett förlängt kontrakt. Ur detta tolkar vi det som att 

forskarna hela tiden måste bevisa sig själva av värde för att platsa i gruppen och som forskare. 

Varje individ måste således skapa ett egenvärde. 

 

För att kunna vara en del av ett handlingsnät måste du också ha en handling, en gåva, att bidra 

med, kan du inte bidra med något till handlingsnätet försvagas också din position. Informant 2 

har fått en stark identitet genom sina handlingar med djuren vilket också har förstärkt hans 

förbindelse till gruppen. Informant 4:s förbindelser har däremot försvagats genom att hon inte 

har bidragit med publikationer då förväntningarna på henne är att hon ska publicera. Utbytet i 

att hon fick en anställning av Informant 6 var också att hon skulle ge tillbaka i något som 

värdesätts, vilket i hennes fall är publikationer. Med Informant 2`s kunskap har han hållhakar 

på resten av gruppen då han har sådan kunskap som de behöver. Informant 4 däremot måste 

bevisa sig genom en gåva i form av en publikation eller expertis av något slag för att skapa en 

hållhake som kan hålla henne kvar. I slutändan är det den som har mest hållhakar på den som 

tar beslutet om vem som får stanna kvar som får göra det. Det är den forskare som värderas ha 

tillräckligt starkt egenvärde att den är värd att behållas. 

6.4.2 Skapa värde på gruppnivå 

Vi står i labbet och ser på när Informant 5 arbetar när Informant 3 kommer in i labbet. 

Informant 3 går fram till sitt skrivbord och kollar på listan han upprättat över vad det är som 

ska göras inför flytten och han berättar om sin karriär och hur det kommer sig att han 

hamnade i Sverige.  
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Vi frågar om han och Informant 1 har arbetat ihop tidigare då båda har arbetat i samma land. 

Han berättar då att de inte har gjort det men att Informant 1 “brings authority” till labbet då han 

kommer från ett känt laboratorium och har verkat inom det här forskningsfältet under lång tid, 

“han är experten” och någon som de flesta i deras forskningsfält känner till. 

 

Informant 3`s berättelse om Informant 1 visar att han besitter kredibilitet och har hög status 

inom deras fält. Vilket innebär att han också besitter mycket kunskap som kan vara av värde 

för gruppen. Dessutom är statusen hos Informant 1 av vikt för hela gruppen då den genom 

hans blotta närvaro höjer gruppens gemensamma rykte och renommé. Att han ses som 

"experten" av andra inom fältet ger honom pondus och auktoritet, och hans namn väger därför 

tungt på ansökningar och rekommendationer. Eftersom att han kommer från ett känt 

laboratorium kan vi anta att han därifrån har ett gediget handlingsnät som innefattar andra 

inom fältet kända och beryktade forskare. Han är därmed en stor tillgång för gruppen, inte 

bara genom sin egen expertis utan även genom den expertis han kan tillgå genom sina 

kontakter. 

 

Vi tolkar detta som att Informant 1`s expertis och tidigare meriter höjer statusen för hela 

gruppen. Dels kommer han med lång och gedigen kunskap som han kan dela med sig av till 

de andra och dels så är hans namn välkänt inom forskningsvärlden. Att han är med som 

medförfattare på deras publikationer höjer statusen på dem och Informant 6 kan också säga att 

han har Informant 1 i sitt team vilket höjer sannolikheten för anslag. Vid andra tillfällen har 

han beskrivits som den inofficiella forskningsledaren då han alltid är närvarande i labbet och 

hjälper de med mindre erfarenhet. 

 

Informant 1 kom till gruppen som en ny aktör och genom att han redan hade ett gediget 

handlingsnät i och med sin långa karriär skapades också ett nytt handlingsnät för gruppen. 

Hans egenvärde ökar gruppens totala värde och genom Informant 1`s höga anseende skapas 

förtroende för gruppen gentemot andra grupper. En förhöjd expertis innebär att de har 

kvalificerade gåvor de andra forskargrupperna är intresserade av att använda och därmed 

kommer gruppen få ta del av andras expertis i utbyte mot den expertis som gruppen själv 

innehar och kan erbjuda.  
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6.4.3 Skapa värde på fältnivå 

Informant 1 sitter på kontoret vid sin dator när vi kommer in på morgonen. Vi sitter och 

småpratar med honom om arbetstider, projekt och hur samarbeten fungerar när vi kommer in 

på utbyte av expertkunskaper. Expertkunskaperna kan innefatta såväl metoder och 

tillvägagångssätt som direkt kunskap om ett specifikt ämne. När en forskare vill använda sig 

av en metod eller ett område den inte helt behärskar behöver den ha hjälp av någon som har 

expertkunskaper i det området för att skapa trovärdighet för att få anstånd och därmed kunna 

utföra forskningen. Nedan följer ett utdrag från våra anteckningar av det samtalet. 

 

Det finns expertisutbyte, att forskare samarbetar genom utbyte av kunskaper. Om man behöver 

något kan man fråga någon som har expertkunskaper inom det området. Det är lättare att få hjälp 

av någon i huset när det gäller expertis på andra fält än sitt eget, men när det handlar om kunskap 

inom forskningsområde X använder de sitt nätverk och då behöver de ha något den andra 

personen/gruppen vill ha i utbyte. Informant 1 säger “not if they will waste my time” och menar då 

att de hjälper varandra men bara om man får sitt namn på publikationen eller får ut något av det 

själv. Han säger också att det man handlar med är sitt nätverk, vilka metoder och områden man 

kan använda sig av hänger på vilka man kan få utbyte från. Han fortsätter och berättar att hur 

man får anslag bygger på “established trust och credibility”, det får man genom att jobba med kända 

namn och producera bra arbeten själv. 

 

Ur det här utdrager kan vi se att det finns ett utbyte av expertkunskaper där Informant 1 säger 

att det både finns utbyte mellan individer och grupper inom det egna fältet, men även utanför 

det. Det krävs dock att det är just ett utbyte, han uttrycker explicit reciprocitetskravet genom 

att säga att han endast delar med sig av information om han själv kan få ut något av det. Att 

arbeta med kända forskare och själv skapa givande forskning bygger ett gott anseende som är 

det som ligger till grund för om ansökningar om anslag beviljas.  

 

Här ser vi ett tydligt exempel på hur forskare handlar med sitt estimerade värde och att det 

krävs att man har något i utbyte för att kunna vara delaktig i handlingsnätet. Hur kapabel 

någon är att återgälda en gåva spelar in om det blir ett utbyte och därmed en förbindelse 

mellan två aktörer. Genom att ha sådana förbindelser till och hållhakar på andra grupper kan 
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gruppen använda sitt nätverk för att handla inom det. Vi tolkar utdraget ovan som att en grupp 

också har ett gemensamt värde, har gruppen expertkunskaper som en annan grupp inte har kan 

de köpslå med den ackumulerade kunskapen. Är du också högt ansedd inom området som 

Informant 1 kan du välja vem du vill samarbeta med, då det är viktigt att du själv får något i 

utbyte. Hans kunskap i sig som expert inom området höjer också gruppens status inom fältet 

då det i sig kan hjälpa dem med samarbeten till andra grupper. Det finns också ett värde i att 

hjälpa varandra då det för hela forskningsfältet framåt.  

 

Samma krafter som verkar på gruppnivå ser vi även här. Gruppens värde och anseende ökar 

med vilka grupper de väljer att samarbeta med. Har man en kvalificerad gåva höjer det deras 

värde och de kan tacka nej till att samarbeta eller ge av sin information om de inte anser att 

den gruppen eller personen kommer kunna besvara gåvan med information av liknande 

estimerat värde. Genom att ha information de andra vill komma åt har gruppen hög status 

inom forskningsfältet och kan erbjudas fler utbyten och samarbeten. 

 

Inom det nätverk gruppen tillhör finns personer med expertkunskaper inom det egna området, 

det består av forskare ur samma fält. Behöver forskarna hjälp med något som inte ligger inom 

område X är det lättare för dem att rådfråga forskare från andra fält men som har en 

geografisk närhet. Ur detta kan vi tolka att det finns något som avgränsar nätverken de har ex-

situ. Vad som avgränsar kan vi endast spekulera i men en gissning är att nätverken kräver en 

gemensam nämnare för att hålla ihop - det måste finnas utrymme och behov av utbyte. 
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6.5 Gemensam analys 

Vid analysen av vårt resultat har vi funnit att gåvohandlingar och handlingsnäten sker på flera 

nivåer och att forskarna hela tiden förhåller sig till att samarbeta eller konkurrera utifrån vad 

de anser vara mest värdeskapande i den situationen.  

 

Figur 3: Visar förbindelserna mellan två individer 

 

Pilarna i figur 3 symboliserar de olika gåvohandlingar som skapar förbindelser, individerna är 

de noder som tillsammans skapar handlingsnätet vilket också bildar nätverket forskarna 

befinner sig i. Vi menar att genom gåvor som förbindelser skapar forskarna relationer till 

varandra där reciprociteten och gåvans normer medverkar till skapande och upprätthållande 

av relationerna genom att de skapar förtroende och framtidsutsikter. Samarbete med andra 

forskare sker i syfte för att stärka förbindelserna i det individuella handlingsnätet. Forskare 

måste hela tiden visa sitt individuella värde i form av expertkunskaper eller publikationer för 

att ha en gåva att bidra med till det individuella handlingsnätet. Att konkurrera individer 

emellan t ex genom att undanhålla information medför en risk att skada relationer i sitt 

handlingsnät. Genom att ta emot assistans eller expertkunskap försätter man sig själv i skuld 

till givaren. Det är således ett ömsesidigt beroende, ett band som knyts mellan individerna och 

stärker förbindelserna i nätet. 
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Figur 4: Visar förbindelserna som skapar gruppen 

 

Pilarna i figur 4 symboliserar alla de gåvohandlingar som sker inom forskningsgruppen.  

Gåvohandlingar inom gruppen sker konstant genom det informations- och kunskapsutbyte 

som blivit en norm. Det är aktivt skapat med syfte att skapa en gemenskap, genom en 

gemensam öppen kultur hålls konkurrens mellan gruppens medlemmar borta. Det visas bland 

annat i hur de delar på all information och material inom gruppen gemensamt för att skapa 

kvalificerade gåvor att använda sig av i utbytet med andra grupper. Genom medlemmarna i 

gruppens handlingsnät och styrkan i dess individuella värden höjs även gruppens värde 

gentemot andra grupper. När de kan ge gåvor i form av högre expertis till andra grupper 

kommer även gåvorna de får tillbaka att ha en högre nivå. Gruppmedlemmarnas individuella 

handlingsnät externt kombinerat med gruppens gemenskap skapar möjlighet för gruppens 

medlemmar att få användning av de andra gruppmedlemmarnas handlingsnät. Tillsammans 

bildas ett handlingsnät där gruppen är en aktör och det är gruppens renommé som är 

handlingsvaran och valutan. 
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Figur 5: Visar förbindelserna som skapar fältet 

 

Figur 5 symboliserar de förbindelser som skapas mellan grupper och som blir fältets 

handlingsnät. Det blir tydligt att det hela tiden sker en kamp mellan att konkurrera och 

samarbeta. Dels samarbetar de för att hela tiden föra forskningen framåt inom fältet, de 

samarbetar också vid kriser för att fältets kredibilitet inte ska hotas. Samtidigt konkurrerar de 

om att hinna först med publikationer och ny forskning. Det sker därför hela tiden ett vågspel i 

hur transparenta de kan vara gentemot andra grupper utan att bli scooped. De köpslår i sitt 

nätverk om publikationer och kunskap. En grupp som besitter expertiskunskaper blir högt 

värderade och möjligheterna till samarbeten blir större då deras förmåga att återgälda gåvor 

anses vara åtråvärd. Förbindelserna inom gruppens handlingsnät, fältet, stärks för gruppen 

genom den höga status som stark framtida gåvokapacitet innebär. 

 

Gemensamt för alla tre nivåer är hur forskarna handlar inom sitt nätverk där valutan är deras 

kompetenser och ett löfte om framtida gåvor och utbyten och att det konstant sker en 

avvägning i vilket handlingsnät som prioriteras för stunden. Med det menar vi att 

värdeskapandet som sker i fördel för en nivå, tex individen, kan i samma veva vara skadande 

för handlingsnätet och försvaga förbindelserna i en annan nivå, tex gruppnivå. Därmed sker 

alltså konkurrensen även mellan nivåerna och värdeskapandet sker på den nivå som i varje 

situation anses mest fördelaktig för aktören. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet utifrån studiens olika delar. Inledningsvis 

kommer vi att diskutera kring studiens syfte och frågeställning och hur vi har besvarat dessa. 

Därefter kommer resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning, teori och metod. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  

7.1 Resultat utifrån studiens frågeställningar och syfte 

7.1.1 Hur yttrar sig gåvokulturen hos den studerade forskningsgruppen? 

Frågeställningen syftar till att undersöka hur gåvokulturen påverkar forskningsgruppen och 

forskarna i den. Utefter studiens resultat tolkar vi det som att gåvokulturen yttrar sig på olika 

sätt i gruppen. Dels yttrar sig gåvokulturen genom att forskarna hela tiden måste visa sitt 

värde i form av bidragande och expertis. Valutan och utbytet i forskningsvärlden är expertis 

som kan generera publikationer. För att få vara en del av gruppen måste du som forskare 

också bidra till gruppen och det görs genom att du just visar ditt värde, om en forskare inte 

visar att de är värdefulla finns också risken att bli utbytt. Att stärka sitt egna värde är att visa 

att forskaren besitter kunskaper som går att utbyta mot andra kunskaper och stärker därmed 

individens position. Gåvokulturen i gruppen motverkar också till stor del konkurrensen inom 

gruppen som leder till att det istället finns ett fokus på att samarbeta. Vidare kunde vi också 

utifrån resultatet tolka att det finns en kamp mellan transparens och konkurrens. Konflikten 

ligger då i vad gruppen vill dela med sig av till sina samarbetspartners och andra grupper som 

också är deras största konkurrenter för att inte skada sitt eget värde.  

7.1.2 Hur påverkas forskarnas relationer och nätverk av gåvokulturen?  

Enligt vår tolkning av resultatet ser vi att forskarna bygger och bildar sina nätverk genom de 

handlingsnät de skapar med utbyte och gåvor. Relationerna de skapar med varandra sker 

genom förbindelser i form av utbyten. Relationerna stärks och förkroppsligas genom denna 

process av gåvor och reciprocitet. De här handlingsnäten fann vi som tidigare beskrivits på tre 

nivåer; individ-, grupp- och fältnivå. Det värdeskapande som konstant pågår förhåller sig på 

dessa tre nivåer och beroende på vilken situation och vad som i den värderas generera störst 

värde väljer forskarna att samarbeta eller konkurrera med varandra. 
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Vi tolkar det som att det är handlingarna och gåvorna i sig som skapar handlingsnätet då varje 

relation bygger på någon form av utbyte. Nätverket är en stillbild av den pågående process 

som handlingsnätet är. Gåvorna och dess utbyten upplevs inte ges eller ske utan att det finns 

en bakomliggande tanke, en förhoppning men framförallt förväntan om att den ska bli 

återgäldad. Oavsett om de är medvetna och avsiktliga eller av mer altruistisk karaktär är de 

både implicit och explicit återgäldningsförväntade. Alla relationer inom forskarnas nätverk 

bygger därmed, menar vi, på den gåvokultur som de själva är med och skapar. 

7.2 Resultat utifrån tidigare forskning och teori 

7.2.1 Tidigare forskning 

I tidigare forskning beskriver vi hur kultur i organisationer ser olika ut utifrån Trice & Beyer 

(1995). De menar att kulturen i organisationer är beroende av symboler som kan ha varierande 

former beroende på värderingar vilka därefter är vägledande för hur individerna anpassar sig 

efter gruppen för att få medlemskap. Resultatet från vår studie förstärker resonemanget i hur 

forskarna visar sitt värde för gruppen i syfte att få ett fortsatt medlemskap. Trice & Beyer 

(1995) beskriver också att det bara krävs samstämmighet kring vissa problem inom gruppen 

för att de ska kunna fortsätta att arbeta kollektivt. Vår studie har visat på samarbete inom 

gruppen när det finns ett gemensamt mål, t ex att få hela gruppen framåt inom 

forskningsfältet.  

 

Resultatet stämmer även till viss del överens med Kundas (2006) resonemang om att kulturen 

går djupt in i organisationen, där vårt resultat visar på att gåvokulturen påverkar forskarnas 

beteenden både mot varandra, inom gruppen och mot andra. Vi har inte undersökt en hel 

organisation men kan ändå se likheter mellan gruppen och en organisation, därför är det också 

viktigt att komma ihåg att vårt resultat inte generaliseras på hela KI utan det är specifikt 

utifrån den studerade forskningsgruppen.  

 

I likhet med Knorr-Cetina ser vi att vetenskapen är konstruktivistisk och så även de miljöer 

och den kultur som forskargemenskapen befinner sig i. Knorr-Cetina menar att artefakterna är 

det som skapar laboratorier vilket vi också delvis har observerat. Vårt fokus har varit på de 

sociala artefakterna då de har varit av störst betydelse för vår studie. De icke materiella 
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artefakterna i form av utbyten och gåvor som studerats, visar på att miljön och kulturen 

skapas av aktörerna.  

 

Hasselberg talar om CUDOS och menar på att det är dagens normsystem inom 

vetenskapsfältet. Hon tar upp begreppen kommunalism och originalitet vilket innebär att det 

ska finnas en öppenhet och transparens gentemot varandra samtidigt som du ska bidra till nya 

idéer. Det vi har sett i vår studie är att det har funnits en tydlig kamp mellan hur transparanta 

forskarna är med sin forskning gentemot andra för att samtidigt hinna först med ny forskning 

och inte riskera bli scooped. Vi ser CUDOS och gåvokultur som två normsystem som ibland 

krockar, således går vår studie delvis emot Hasselberg. Resultatet i vår studie pekar på att 

gåvokulturen skapar relationer i den del av CUDOS som enligt Hasselberg borde definieras av 

värdefrihet, kommunalism och originalitet. 

 

Knorr-Cetina beskriver förbindelserna mellan forskare och forskargruppen och utbytet som 

sker däremellan. Vi ser också likhet med Latour och Woolgars studie i Laboratory Life där de 

diskuterar cycle of credits vilket är det fenomen av cirkulation och utbyte av gåvor vi 

identifierat även i vårt studerade laboratorium. Hasselberg (2012) skriver att gåvokulturen står 

mot konkurrensen vilket skapar spänningar. Detta är något som har förstärkts av vårt studie då 

vi kan se en utpräglad gåvokultur där det handlar om att ge kvalificerade gåvor till andra för 

att kunna få ett utbyte. Spänningen mellan konkurrensen och gåvokulturen syntes också 

tydligt då forskarna vid ett flertal tillfällen påtalade spänningen mellan att dela med sig till 

andra grupper och samtidigt ha vetskap om att de också är ens största 

konkurrenter.  Hasselberg har visat på att det finns ett nyttjande av varandra i form av att 

forskare läser varandras texter, går på varandras seminarier, vilket är i linje med vad vi 

observerade under labberatoriemöterna som forskargruppen hade varje vecka. Vår studie 

kompletterar studien om gåvokultur i att vi har studerat dels vad det är som gör att forskarna 

ger gåvor till varandra och vilka förbindelser som det skapar både inom och utanför gruppen.  

7.2.2 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket visade på hur gåvokulturen skapar förbindelser mellan aktörer som 

verkar på olika nivåer. Med hjälp av Mauss (1972) teorier kring gåvor kunde vi utifrån vårt 

resultat konkretisera vikten av de sociala band som gåvan skapar och hur detta upprätthåller 

relationer. Begreppet gåvans normer och vilka förpliktelser som följer med en gåva gav oss 
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hjälp att se de förbindelser som en gåva skapar. Vår tolkning av resultatet är att gåvor är det 

som skapar förbindelser mellan varandra och andra grupper. Förbindelserna kommer med 

gåvan och skapar handlingsnät. Detta är något som vi finner i Czarniawska (2011) definition 

av handlingsnät, att det är handlingarna som skapar förbindelser. Latour (1998) talar om vad 

det är som håller samman samhället, vi har applicerat detta till gruppnivå och har istället sett 

det som att “gruppen inte är det som håller oss samman, det är vad som hålls samman”. Vi har 

tolkat detta som att gruppen hålls samman genom att det finns en gåvokultur i att forskare 

delar med sig av sin kunskap och expertis för att också få ta del av någon annans kunskaper. 

Detta är också det som knyter samman gruppen och gör att individerna i gruppen får sin 

identitet.  

 

Det teoretiska ramverket som används för tolkning av studien är skapat för den, vilket innebär 

att den är skräddarsydd att förklara de fenomen vi förmodade att se utifrån den tidigare 

forskning vi tagit del av. Något vi inte kan förklara utifrån de teorier vi använt oss av är hur 

eller om gåvorna påverkas av de etablerade hierarkier som finns forskare emellan. Något vi 

upplevde kunde varit av relevans för studiens resultat och analys. 

7.3 Resultatet i relation till metod 

Vi har valt att utgå ifrån forskarnas egna berättelser för att få en förståelse för gåvokulturen 

och handlingsnäten inom forskningsgruppen och genom det besvara våra frågeställningar. Vi 

anser att vi genom vår metod och de två veckor som vi har observerat har fått goda 

möjligheter att få en förståelse för deras syn på detta och också en inblick i en grupp som står 

inför en stor förändring. Våra tolkningar är från hur vi har upplevt de informella intervjuerna, 

miljön och observationerna. Däri ligger både metodens styrka och dess begränsning och det är 

därför viktigt att ha i åtanke att detta är våra tolkningar. Att vi använde oss av observation 

gjorde att vi utifrån situationer kunde ställa följdfrågor och kom åt gåvokulturen och nätverk 

på det sättet. Resultatet hade sett annorlunda ut om vi t ex hade använt oss av enbart intervju 

som metod. Då hade vi istället bara fått forskarnas egna syn på utbytet utan att kunna koppla 

det till specifika situationer och hur vi upplevde deras agerande. Däremot hade intervjuer 

kunnat ge oss ett mer systematiskt och jämförbart resultat då vi haft möjlighet att ställa 

samma frågor till alla informanter. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Resultatet utifrån vår studie har visat på hur gåvokulturen påverkar gruppen och forskarna i 

den och hur de utifrån detta skapar handlingsnät. Gåvokulturen och nätverken har väckt 

intresse för fortsatta studier inom flera områden.  

 

Vid flera tillfällen har funderingar kring vad som motiverar forskarna dykt upp. I olika 

situationer väljer de att investera i sitt eget värde, ibland i gruppens värde och i ett tredje fall 

är handlingarna valda för att skapa värde för det gemensamma forskningsfältet. Vi anser det 

därför av intresse att se vidare forskning om vad som motiverar forskarna och vad deras mål 

är. Potentiell forskningsfråga kunde lyda: När och hur värderas individen, gruppen och fältet 

mest? 

 

Vi har även diskuterat hur hierarkin är kopplad till de handlingsnät som forskarna skapar, det 

hade därmed varit intressant att fördjupa sig i den frågan i förhållande till gåvokulturen. 

Vidare implikationer till vidare forskning är att det hade varit av intresse att genomföra en 

studie när alla forskargrupper är på plats och arbetar på Biomedicum för att undersöka om 

deras nätverk förändras av närheten till varandra. Något de på KI också menar kommer ske i 

och med de nya lokalerna.  

 

Det som kan tas med från denna studie är hur forskare och grupper förhåller sig till andra 

grupper och hur deras nätverk fungerar. KI står just nu inför en stor omorganisering och det 

kan därför vara av intresse att göra en fördjupande studie i hur grupperna förhåller sig till 

varandra inom KI för att på bästa sätt förstå organisationen och anpassa förändringarna 

därefter.  
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9. Bilagor 

9.1 Missivbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

Participation in observation study 

 

We are currently studying human resource management and working life at Uppsala University.  

 

Currently, we are writing our bachelor thesis in Sociology with an orientation towards work, 

organization, and resources. Our thesis is a part of a project with the aim for a greater understanding of 

the practice in the preclinical institution at Karolinska Institutet. We will, therefore, follow your group 

during 2 weeks with the purpose of looking at culture and how this is expressed in groups.  

 

Participation is, of course, voluntary and can at any point without further explanations be ended. The 

collected material will be stored so that only we and our mentor will be able to access it. All notes will 

be anonymized. The study will be presented in form of an essay and during final seminars at Uppsala 

University. 

 

Student 

 

Telephone, Emma: 000 000 00 00 Telefon: Ellen 000 000 00 00, 

E-post: xx@xx.xx  E-mail.: xx@xx.xx 

 

Mentor: 

Daniel Normark, fil dr teknik- & vetenskapssociologi 

 

Telephone: 000 000 00 00 

E-mail: xx@xx.xx 
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9.2 Deklarering av arbetsuppdelning  
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