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Sammanfattning 

Denna uppsats bygger på en observationsstudie. Under två veckor observerades en 

forskargrupp vid en av de prekliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Under 

observationen var forskargruppen med om en organisatorisk flytt till en medvetet 

utformad byggnad med en tänkt vision gällande ökad interaktion och samarbete. Genom 

att studera rummet ur ett sociologiskt perspektiv var syftet att se vad mer som kan 

påverka beteende utöver den rumsliga utformningen. Rummets påverkanseffekt 

undersöktes genom studiet av samspelet mellan rummets strategiska utformning och de 

observerade forskarnas beteende. Studien utgick från följande två frågeställningar: Hur 

tar sig visionen med Biomedicum i uttryck i den strategiska utformningen av 

byggnaden? samt Hur gör forskarna för att markera territorium i en ny miljö?. För att 

besvara frågeställningarna användes ett teoretiskt ramverk bestående av Actor-Network 

Theory samt Kärrholms teori om territorium och territoriella produktionsformer som 

kompletterades med Certeaus definitioner av strategi och taktik. Utifrån observationen 

kunde vi se exempel på två olika produktionsformer gällande territorium: territoriell 

strategi samt territoriell taktik. Den territoriella strategin kunde vi se exempel på i 

utformningen av Biomedicum. Regler kring användandet av rummet och rummets 

utformning användes för att främja målet med Biomedicum, vilket bland annat 

formulerats som att möjliggöra samarbete mellan forskare. Från forskarnas sida kunde 

vi se olika exempel på territoriell taktik. Den slutsats vi kunde dra av vårt resultat är att 

det inte endast är det rumsliga som påverkar. Rummet hade visserligen en stark 

påverkanseffekt men forskarna kunde kringgå den genom territoriell taktik. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Organisationsförändringar är ett vanligt fenomen i dagens samhälle. På senare tid har vi sett 

exempel på flera större organisatoriska förändringar av mer eller mindre lyckad karaktär, 

bland annat hos Polisen och Karolinska Sjukhuset (Dagens Nyheter, 2016; Sveriges Radio, 

2016; Svenska Dagbladet, 2017).Vår samtid är under ständig förändring, vilket tvingar 

företag och organisationer att vara flexibla och förändringsbenägna (Bergström, Marcus & 

Koch, 2010, s. 11). Omorganiseringar kan gå till på en mängd olika sätt, ett av dem är att byta 

miljö genom ombyggnation eller flytt. En ny byggnad ger nya handlingsmöjligheter, och 

genom en flexibel miljö finns möjligheten att vara flexibel. Den arkitektoniska utformningen 

är något som länge har studerats av både arkitekter och sociologer då byggnader förändrar 

beteende (jfr Gieryn, 2002; Steen & Koch, 2012). I takt med att vi lämnar industrisamhället 

och går mot ett mer kunskapsbaserat samhälle blir kunskapsproduktion och dess miljöer allt 

mer centrala resurser för vår samhällsekonomi (Bergström, Marcus & Koch, 2010, s. 7). Både 

fokus och intresse vänds därför mer mot dessa kunskapsmiljöer. Och vilka är mer i 

kunskapens centrum än universiteten och forskningsinstitutionerna?  

 

År 2013 påbörjades byggnationen av Biomedicum, något som skulle bli namnet på en av 

Karolinska Institutet kanske största omorganiseringar någonsin. Biomedicum är den byggnad 

som från och med våren 2018 blir ett av Europas största forskningslabb med sina cirka 65 000 

kvadratmeter (Biomedicum- Framtidens laboratorium, 2018). I Biomedicum ska Karolinska 

Institutets fem största prekliniska institutioner med olika forskningsinriktningar flytta in. 

Byggnaden kommer därmed samla en stor del av den experimentella forskningen på 

Karolinska Institutet. Dessa fem institutioner har tidigare varit frånskilda i olika byggnader på 

campus men från och med april 2018 kommer de arbeta under samma tak. Syftet med 

omorganiseringen beskrivs som att främja interaktion och samarbete mellan såväl forskarna 

som institutionerna. Biomedicum och dess design är utformad med tanken att skapa 

förutsättningar för interaktion och samarbete genom att ha många naturliga mötesplatser som 

ger goda möjligheter till samarbete och utbyte av kunskap och idéer (Biomedicum- 

Framtidens laboratorium, 2018) Syftet är integrerat i byggnadens design. 
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Biomedicum är ett exempel på en medvetet utformad byggnad med noggrant formulerade 

visioner gällande interaktion och samarbete. I den medvetna utformningen synliggörs tanken 

om att rummet är det som kommer att möjliggöra interaktion och samarbete. Men vad mer 

kan påverka forskarnas samarbete och interaktion än den rumsliga utformningen? Mot 

bakgrund av detta valde vi att genom en observationsstudie undersöka hur den medvetna 

utformningen påverkar forskarna.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera rummet ur ett sociologiskt perspektiv. Vi vill undersöka 

påverkanseffekt kopplat till rummet genom att studera samspelet mellan rummets strategiska 

utformning och forskarnas beteende.  

 

Vår studie kommer utgå från följande två frågeställningar:  

- Hur tar sig visionen med Biomedicum i uttryck i den strategiska utformningen av 

byggnaden? 

- Hur gör forskarna för att markera territorium i en ny miljö? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Den inledande delen ovan har redogjort för studiens bakgrund, syfte och frågeställningar. 

Vidare följer en presentation av ett urval av tidigare forskning som anses relevant för studien. 

I uppsatsens tredje avsnitt presenteras det teoretiska ramverk som använts i studien. Avsnittet 

inleds med en presentation av Actor-Network Theory (ANT) för att fortsätta med en 

redogörelse av Kärrholms teori om territorium samt en redogörelse av hans identifierade 

territoriella produktionsformer. Som komplement till Kärrholms produktionsformer används 

de Certeaus syn på strategi och taktik. Vidare i avsnittet definieras begreppet plats, rum och 

rumslighet för att sedan avslutas med en redogörelse för praktisk tillämpning av det teoretiska 

ramverket. Uppsatsens fjärde avsnitt inleds med en redogörelse för studiens metodologiska 

ansats: deltagande observation och short term-ethnography, samt en presentation av urval och 

insamling och analys av empirin. Det fjärde avsnittet avslutas i en problematisering av 

metodvalet samt studiens etiska aspekter. Metodkapitlet följs av en beskrivning av fältet, som 

syftar till att ge läsaren en djupare förförståelse för det fält som har studerats. Därefter 

sammanställs studiens empiri i ett resultat och analys-kapitel som följs av en avslutande 
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diskussion. Där diskuteras analys och resultat relaterat till studiens syfte och frågeställningar, 

valet av tidigare forskning, det teoretiska ramverket samt metodvalet. Avslutningsvis 

presenteras förslag till vidare forskning inom fältet.  
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2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning som är av relevans för vår studie. 

Inledningsvis presenteras studier gällande laboratoriets rumsliga utformning. Därefter följer 

en redogörelse av studier av territorium som fenomen och en redogörelse för hur definitionen 

har förändrats genom historien. Avslutningsvis beskrivs den kunskapslucka som vår studie 

ämnar bidra till. 

 

2.1 Att studera laboratorier och dess utformning 

Länge fanns en uppfattning hos forskare att naturvetenskapens tekniska kärna var frikopplad 

från sociala påverkansfaktorer (Knorr-Cetina & Mulkay, 1983, s. 11). Det ansågs därmed inte 

motiverat att studera naturvetenskapen utifrån ett sociologiskt perspektiv. Men i senare 

forskning har de sociala aspekterna börjat ses som integrerade i de tekniska komponenterna 

som utgör naturvetenskapens grund. Nutida etnografiska studier av naturvetenskapliga miljöer 

såsom laboratorier tenderar att dokumentera och lyfta de sociala aspekterna av det som 

observerats även om det inte var den ursprungliga tanken (Knorr-Cetina & Mulkay, 1983, s. 

11). Det har i nutida forskning blivit tydligt att forskning bedrivs i organisationer där det finns 

makt, ägande och intressen och där de sociala aspekterna i hög grad är betydelsefulla 

(Hasselberg, 2012, s. 172). De omständigheter som råder kring forskningen är med andra ord 

en väsentlig del av det resultat som skapas (Knorr-Cetina, 1983, s. 124).  

 

En sådan omständighet som studerats av bland annat Thomas F. Gieryn är laboratoriets 

utformning och vilken påverkan den har på såväl forskarna som den forskning som bedrivs 

(Gieryn, 2008, s. 797). Gieryn menar att de platser vi bygger kan liknas vid kloner, då de ser 

likadana ut oberoende av plats och syfte (Gieryn, 2000, s. 463). Att världen blir allt mer 

homogen och är något som återspeglas i den likartade utformningen av byggnader med olika 

syften, såsom shoppinggallerior, flygplatser och sjukhus (Kohler, 2002, s. 9). Denna 

homogenisering sker även i laboratoriets komplexa värld och likt andra byggnader måste även 

laboratoriets design förhålla sig till de arkitektoniska och tekniska konventioner som råder 

(Gieryn, 2008, s. 796-798).  
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Gieryn menar att studiet av laboratoriemiljöer tydligt visar hur byggnader kan bli ett uttryck 

för inneslutning och uteslutning. (Gieryn, 2000, s. 474). I sin artikel What buildings do (2002) 

använder sig Gieryn av Thomas J. Allen’s studie Communication networks in R & D 

Laboratories (1970) för att belysa hur laboratoriets arkitektur påverkar forskarna. Av de 

resultat som Allen lyfter i sin studie menar Gieryn att två är särskilt värda att uppmärksamma 

när det gäller byggnaders utformning och påverkan. Gieryn (2002) lyfter att vetenskapligt 

presterade är positivt associerat med antalet spontana interaktioner mellan forskare som 

arbetar i olika projekt eller olika grupper. Spontana interaktioner av sådant slag kan 

uppmuntras och möjliggöras genom byggnadens utformning. Bland annat genom att 

strategiskt placera interaktionsfrämjande element så som kaffemaskiner centralt i byggnaden 

(Gieryn, 2002, s. 46).  

 

Medan Hillier (2008) menar att utformningen, planeringen och designen av den byggda 

miljön handlar om att anpassa de fysiska och spatiala omgivningarna efter människors behov 

lyfter Gieryn (2000) att människor kan tvingas till interaktion genom byggnaders utformning. 

Såväl interaktion som segregation kan skapas genom design (Gieryn, 2000, s. 477; Gieryn, 

2002, s. 46). Laboratoriets utformning skapar eller hindrar tillträde, vilket vidare bestämmer 

hur, var och när medlemmarna rör sig och interagerar samt med vem. (Normark, 2015, s. 

169). Varje arkitektonisk design kan ses som en ritning över mänskligt beteende och sociala 

strukturer utöver att vara en ritning över byggnaden i sig. Vid utformningen av byggnader gör 

arkitekten en avvägning gällande vilka beteenden som måste tas med i beräkningen och vilka 

beteenden som kan vara formbara (Gieryn, 2002 s. 43). Även Steen och Koch (2012) 

argumenterar för att rummets utformning bestämmer ramarna för aktörernas 

handlingsutrymme och därmed blir både begränsande och främjande. De menar att rummets 

utformning påverkar möjligheterna till möten, relationer, kommunikation, förflyttning och 

beteende (Steen & Koch, 2012, s. 2-3). Steen & Koch lyfter bland annat visibilitet i rummet, 

att vara tillgänglig för ögat, och hur det påverkar beteende. Det behöver inte bara innebära ett 

öppet kontorslandskap utan även kan möjliggöras med hjälp av glasväggar. Visibiliteten 

underlättar kommunikation och samarbete, då det förenklar möjligheten att veta var 

organisationens medlemmar befinner sig (Steen & Koch, 2012, s. 2-3). Även Gieryn  (2008) 

diskuterar visibiliteten och dess effekt i laboratoriebyggnader. Han menar att utformningen av 

laboratoriet är ett sätt att tvinga forskarna att bli medvetna om vad som händer omkring dem 

och de projekt som kan vara potentiellt värdefulla. Det gör att forskarna därför kommer att 

samarbeta mer sinsemellan (Gieryn, s. 798) 
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Institutioner och verksamheter kopplas ofta ihop med sin byggnad, byggnaden etablerar och 

upprätthåller strukturer och funktioner (Bergström, Marcus & Koch, 2010, s. 6-9). Men 

Lynnes, Millwards, Haslams och Postmes (2007) studie av anställda i finansindustrin visade 

även på att rumsliga utformningar inte alltid skapar ett önskat resultat i termer av 

medarbetarnas beteende (Lynne, Millward, Haslam & Postmes, 2007, s. 557). Vi kan inte helt 

bortse från de involverade personerna, utan byggnader är, och blir, även vad vi gör med dem 

(Gieryn, 2008, s. 36-38). 

 

2.2 Att studera territorium 

Territorium är ett fenomen som under lång tid studerats inom många olika discipliner. Tidiga 

definitioner betonade ofta gränsdragning och kretsade kring försvar och kontroll av ett 

specifikt område (Kärrholm, 2004, s. 38). Lynch beskrev territorium som specifika områden, 

kontrollerade av individer eller grupper, där vissa förväntade beteenden utövas (Lynch, 1968, 

s. 478). Året efter använde Rapoport begreppet territorium i sin bok House, Form and Culture 

(1969) för att beskriva människors behov av plats och identitet (Rapoport, 1969, s. 79). Även 

Irwing Altman lyfte människans behov av att sätta personlig prägel på en plats eller ett objekt 

som en central del i fenomenet (Altman, 1975, s. 107). Han menade vidare att det är viktigt 

för människor att kunna kommunicera ett sådant ägandeskap. Territoriell kontroll delegeras 

ofta till den byggda miljön, exempelvis till de väggar som hindrar eller möjliggör och de 

våningsplan som kan signalerar makthierarkier  (Kärrholm, 2004, s. 67; Gieryn, 2002, s. 46). 

Även Bell et.al (1996) lyfte ägandeskapen som en viktig del i den territoriella upplevelsen. De 

menade att territorium är en uppsättning beteenden och uppfattningar som grundar sig just i 

ett upplevt ägandeskap av en fysisk plats (Bell et.al, 1996, s. 304).  

 

Kärrholm (2004) menar att nutida studier ofta betonar vikten av att territoriet som fenomen 

innefattar komplexa beteendemönster (jfr Gieryn, 2002). I samband med detta konstaterande 

lyfter han även att studier av känslomässiga förhållanden och beteenden relaterade till en 

specifik plats sällan har bedrivits med territoriet som utgångspunkt utan snarare tagit avstamp 

i platsbegreppet (Kärrholm, 2004, s. 44). Vidare innebär det att territoriet främst har 

undersökts inom arkitekturen. I vår studie gör vi en ansats utifrån ett sociologiskt perspektiv 

för att studera rummets och territoriets beteendemässiga aspekter. Den tidigare forskning som 
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beskrivits ovan ämnar ge en djupare förståelse för hur laboratoriet som rum kan studeras ur 

såväl arkitektonisk som sociologisk synvinkel.   
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3. Teori 

I följande avsnitt redovisas det teoretiska ramverk som använts för att analysera studiens 

empiri. Inledningsvis presenteras Actor-Network Theory (ANT) med fokus på teorins 

nyckelbegrepp aktörer och nätverk. Därefter presenteras Kärrholms teori om territorium 

samt en redogörelse av hans identifierade territoriella produktionsformer. Som komplement 

till Kärrholms produktionsformer används de Certeaus syn på strategi och taktik. 

Avslutningsvis följer en beskrivning av hur det teoretiska ramverket kan tillämpas. 

 

3.1 Actor-Network Theory (ANT) 

Actor-Network Theory (ANT) är en mångfacetterad teori och bör kanske snarare ses som en 

metodologisk ansats. Detta då ANT inte försöker förklara varför något händer utan istället har 

en deskriptiv strävan (Law, 2008, s. 141). ANT möjliggör studier av det sociala samspelet 

bortom den människocentrerade synvinkeln (Jackson, 2015, s. 42). Studiet av människan och 

dess sociala relationer vidgas genom att inkludera även icke-mänskliga objekt. ANT fungerar 

som ett analytiskt redskap med vilket vi kan teoretisera, undersöka och förstå hur icke-

mänskliga ting påverkar det sociala samspelet och vidare den relationella dimensionen mellan 

människor och artefakter (Jackson, 2015, s. 29). Actor-Network Theory (ANT) är en 

empiristyrd teori. Det finns därför inte något generiskt metodologiskt tillvägagångssätt för att 

applicera ANT på situationer. Däremot finns det vissa nyckelbegrepp att anamma som är 

centrala inom teorin. 

  

Ett sådant nyckelbegrepp är ‘aktörer’. Aktörer definieras som den eller det som kan göra 

och/eller påverka något eller någon. Inom ANT är det inte relevant att skilja på mänskliga och 

icke-mänskliga aktörer. Detta då de har samma potential att påverka och agera och därmed 

suddas distinktionen mellan dem ut (Sayes, 2014 s. 135; Jackson, 2015 s. 31). Det innebär 

inte att icke-mänskliga aktörer tänker och agerar på samma sätt som mänskliga aktörer, men 

inom ANT anses de ha en påverkanseffekt på mänskliga aktörer med grund i sin fysiska 

struktur och design (Latour, 1992 s. 152). Vidare är de inte medel utan snarare medlare, precis 

som mänskliga aktörer (Latour, 1996, s. 24). Icke-mänskliga aktörer ses vidare inte som 

neutrala, utan definieras av den roll de har i en viss praktik (Kärrholm, 2004, s. 120).Vad en 

aktör är, eller inte är, är en empirisk fråga då ANT som tidigare nämnt är en empiristyrd teori 

(Latour, 1996, s. 37). 
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Inom ANT är det relationella som nämnt centralt, och ”nätverk” är ett centralt begrepp inom 

teorin. Begreppet nätverk syftar till de relationer som knyts mellan aktörer, både mänskliga 

och icke-mänsklig. Dessa relationer utgör det som inom teorin kallas för aktörs-nätverk. 

Nätverken är inte stabila i sin form då de konstrueras och rekonstrueras av sina aktörer genom 

en ständig interaktion (Law, 2008, s. 152). Att nätverket består av relationerna mellan aktörer 

innebär att ett nätverk aldrig kan existera utan dess aktörer. Nätverk kan konstrueras och se ut 

på olika sätt. Law liknar denna process med kedjor. Han beskriver att nätverk å ena sidan kan 

ha formen av långa kedjor och innefatta många aktörer men vara svagare i sin struktur. Å 

andra sidan menar han att nätverk kan formas som kortare men starkare kedjor och då 

innefatta färre aktörer, men som är desto mer obligatoriska för nätverket (Law, 2008, s. 152). 

 

3.2 Territorium 

Kärrholms definition av begreppet territorium har inga tydliga eller avgränsade krav då han 

menar att det är både problematiskt och komplicerat att formulera en generisk beskrivning. 

Han försöker istället ringa in territoriet som fenomen. Med grund i detta resonemang gör han 

två påståenden om territorium. Hans första påstående är att territorialitet är “en rumsligt 

avgränsad och verksam kontroll” (Kärrholm, 2004, s. 69). Territoriets rumsliga avgränsning 

kan innebära visuella avgränsningar, exempelvis väggar, men det behöver inte göra det. 

Territoriet är ingen absolut kategori och dess gränser behöver inte vara synliga för ögat. Den 

verksamma kontrollen behöver inte vara medveten i sin utformning, men den ger alltid en 

effekt (Kärrholm, 2004, s. 71-75). Kärrholm betonar i sitt resonemang att territorialitet i sig är 

ett resultat. Kärrholms andra påstående formulerar han som att “territorialitet representerar 

en rumsligt avgränsad institutionalisering” (Kärrholm, 2004, s. 75). Han definierar 

institutionalisering som etablerandet av en rumsligt avgränsad och specifik användning och 

menar att det är användningen av en plats som resulterar i territorium (Kärrholm, 2004, s. 75-

76).  

 

I sin redogörelse för territorium betonar Kärrholm att det handlar om ett fenomen som 

omfattar komplexa beteendemönster (Kärrholm, 2004, s. 30). Han lyfter dels att individer av 

naturen uppträder och agerar olika i olika typer av territorium. Vidare menar han även att 

individers beteenden kan påverkas genom att en förväntat användning tillskrivs en specifik 
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plats. På olika sätt bidrar rummet till att etablera och stabilisera beteendemönster (Kärrholm, 

2004, s. 70-73).  

 

När det gäller att markera territorium menar Kärrholm att det kan ske på olika sätt. För att 

kunna synliggöra den byggda miljöns roll i olika typer av territorialiseringar skiljer han på 

olika sätt att producera territorier. Han utgår från vilken typ av kontroll som mobiliseras samt 

hur den produceras. I sin avhandling presenterar han följande fyra produktionsformer, och 

betonar i samband med det att vi inte bör se dessa klassificeringar som stängda, utan att de 

kan kombineras och överlappa varandra (Kärrholm, 2004, s. 82-83; s. 97):   

 

 

(Kärrholm, 2004, s.86)  

 

Både territoriell strategi och territoriell taktik är riktade produktioner, vilket innebär att de har 

som syfte att begränsa ett områdes tillgänglighet (Kärrholm, 2004, s. 87). Det som skiljer dem 

åt är att den territoriella strategin manifesteras genom kontroll och/eller i form av regler 

medan den territoriella taktiken upprätthålls genom konkreta föremål och fysiska objekt. 

Territoriell taktik kan handla om ett sätt att uttrycka personliga intressen och den egna 

identiteten men det kan även röra sig om en mer oreflekterad metod för att garantera sin plats 

i ett rum (Kärrholm, 2004, s. 88-89).  

 

Vidare identifierar Kärrholm ytterligare två territoriella produktionsformer: territoriell 

association och -appropriation. Territoriell association innebär att en viss person eller grupp 

associeras till en plats eller ett område på grund av upprepat användande medan territoriell 

appropriation syftar till ett fokus på den grupp eller person som brukar samt känner en 

tillhörighet till området utan att göra några avsiktliga markeringar (Kärrholm, 2004, s. 91-93).  
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3.2.1 Strategi och taktik  

Kärrholms användning av taktik och strategi påminner i hög grad om de Certeaus användning 

av samma begrepp. I sin bok The practice of everyday life (1984) redogör de Certeau för 

begreppen som en del i att beskriva aktörers handlingsutrymme i olika maktförhållanden. de 

Certeau menar att strategier utförs av aktörer i organiserade maktstrukturer med syfte att sätta 

gränser och kontrollera beteenden. I det strategiska maktutövandet kommer makten uppifrån 

medan taktiker närmast går ut på att bemöta och parera dessa handlingar. Medan strategier 

handlar om att kontrollera beteenden för att i förlängningen skapa önskvärda institutioner 

syftar taktiken till isolerade handlingar och responser i givna situationer (de Certeau, 1984, s. 

34-39). 

 

3.2.2 Plats, rum och rumslighet 

Kärrholm menar att “rummet är och har också varit ett nyckelbegrepp inom arkitektur” 

(Kärrholm, 2004, s.17). Även i denna uppsats är rummet ett nyckelbegrepp. När vi i denna 

uppsats talar om plats, samt om rummet och det rumsliga, talar vi om den geografiska plats 

som har en materiell form och som tillskrivits mening och värde av människor. Vidare menar 

vi att plats gör. Plats är inte en setting eller kontext i vilket något sker utan en agent - en kraft 

med synbara och egna effekter på det sociala livet (Gieryn, 2000, s. 464-466) 

 

3.3 Territoriet, rummet och ANT - tillämpning av teoretiskt 

ramverk 

Vårt teoretiska ramverk utgörs av en kombination av ANT och Kärrholms teori om territoriet 

och territoriella produktionsformer med de Certeaus syn på strategi och taktik som 

komplement.  

 

 I en rumslig användning av ANT studerar vi hur ett visst rum, en plats eller ett territorium 

associeras med vissa betydelser (Kärrholm, 2004 s. 129). Rummet tillför en egen betydelse 

utöver att bära på andras. Det kan vara ett redskap för interaktion och ha en tvingande effekt 

(Kärrholm, 2004, s. 133-134).  

 

När vi studerar territoriet inom ANT menar Kärrholm (2004) att det finns två olika synsätt att 

förhålla sig till. Territoriet kan dels ses som en aktör i sig som är en del i ett större nätverk. 

Fokus ligger då på det som territoriet gör (Kärrholm, 2004, s. 131). Men det går även att se 
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själva territoriet som ett nätverk. Med grund i vår empiri har vi i vår studie använt oss av den 

sistnämnda synen på territorium. När territoriet ses som ett nätverk ligger fokus på hur 

territoriet som sådant är en effekt av olika aktörer. Territoriet som nätverk blir starkare 

antingen genom att knyta an till ett stort antal aktörer eller genom att knyta an till få men icke 

utbytbara aktörer (Kärrholm, 2004, s. 125; jfr Law, 2008). Det relevanta när vi ser territoriet 

som ett nätverk är att studera vilka aktörer det är som ingår i nätverket (Kärrholm, 2004, s. 

135). 
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4. Metod  

I följande avsnitt redogörs det för studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis 

presenteras studiens metodologiska ansats: deltagande observation, samt en motivering av 

vald metod. Det följs av en beskrivning av short-term ethnography och varför det är relevant 

för studien. Vidare presenteras studiens urval samt en beskrivning av insamling och analys av  

empirin. Begränsningar med metodvalet berörs sedan tillsammans med författarnas 

förförståelse. Avslutningsvis redogörs det studiens reliabilitet och validitet samt etik. 

 

4.1 Metodologisk ansats 

I studien görs en kvalitativ etnografisk ansats genom deltagande observationer. Enligt 

Lalander är en grundförutsättning för att en studie ska vara etnografisk att forskaren “försöker 

närma sig den andres perspektiv på tillvaron” (Lalander, 2015, s 93; jfr. Pink & Morgan 2013, 

s. 351). Valet av metod utgår från studiens syfte och frågeställning.  Då studiens syfte var att 

undersöka påverkanseffekt kopplat till rummet genom att studera samspelet mellan rummets 

strategiska utformning och forskarnas beteende ansågs metoden vara lämplig. Genom 

deltagande observation får vi direkt tillträde till sociala processer och sociala samspel som 

intervjuundersökningar bara kan ge andrahandskunskap om (Repstad, Fløistad, Kjeldstadli, & 

O'Gorman, 2007, s. 23). Vidare ville vi undersöka hur forskarna markerar territorium i den 

nya miljön. Kärrholm menar att det är användningen av en plats som resulterar i territorium 

(Kärrholm, 2004, s. 75-76). Genom att observationer får vi tillgång till aktörernas faktiska 

beteenden (Bell, 2016, s. 224). 

 

4.1.1 Short-term ethnography  

Då vi genomförde en kortare etnografisk studie hämtade vi inspiration från Sarah Pink och 

Jennifer Morgans artikel Short-term Ethnography: Intense routes to knowing (2013). Pink och 

Morgan (2013) argumenterar för att kortare etnografiska studier inte ger ytliga utan snarare 

fokuserade resultat. I sin artikel redogör de för olika kvaliteter som de menar är typiska, om 

än inte specifika, för studier som utgår från short-term ethnography (Pink & Morgan, 2013, s. 

153). Även Bell (2015) skriver om fördelarna med att genomföra kortare observationer. Hon 

menar att det under längre observationsstudier finns en risk att forskaren lär känna de 

personer som observeras och därmed har svårt att hålla sig objektiv och då riskerar att missa 
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viktiga detaljer. Under kortare observationsstudier finns det inte tid att komma för nära sina 

informanter vilket underlättar för forskaren att vara objektiv (Bell, 2016, s. 225-226).   

 

I klassiska etnografiska studier väntar forskaren generellt sett på att saker ska ske (Pink & 

Morgan, 2013, s. 153). I kortare observationsstudier finns det inte sådana tidsmässiga 

förutsättningar. Forskaren placerar sig istället aktivt i händelsernas centrum och väntar inte 

heller på att bli accepterad i fältet, utan tar själv initiativ till kontakt och interaktion. 

Tidsbegränsningen i kortare observationer innebär även att det inte finns tid för forskaren att 

skolas in i miljön och lära sig praktikerna allt efter som. I korta observationsstudier använder 

istället forskaren i större utsträckning sina egna förkunskaper och erfarenheter för att förstå 

fältet (Pink & Morgan, 2013, s. 155-156). För att komma närmare vårt fält innan vi 

genomförde vår studie läste vi därför på om Karolinska Institutet och Biomedicum. Detta 

skapar dock ett möjligt problem i form av hur vår förförståelse påverkade vår undersökning, 

vilket behandlas senare i avsnittet. 

 

Vidare menar Pink och Morgan (2013) att short-term ethnography kännetecknas av att 

forskaren måste hålla teorin och frågeställningarna i åtanke i högre grad under observationen 

än under mer långvariga etnografiska studier. Detta då forskaren i en kortare etnografisk 

studie har en mer begränsad tid på sig för att finna relevant och intressant empiri (Pink & 

Morgan, 2013, s. 155). Det leder till att insamlingen av empiri och analysprocessen är tätt 

sammanflätade vilket i sin tur innebär ett högre fokus under observationerna. Vikten av att ta 

pauser från fältet och processa materialet mot teorin blir därför stor och något som bör ske 

genomgående under observationen (Pink & Morgan, 2013, s. 158). Med grund i detta 

genomfördes observationerna under halvdagar, och den andra halvan av dagen ägnades åt att 

gå igenom materialet mot bakgrund av vårt teoretiska ramverk.  

 

I sin artikel förespråkar Pink och Morgan att kombinera informella intervjuer med 

observationsstudier (2013). De menar att en kombination av de två tillvägagångssätten 

möjliggör en bredare bild av fenomenet som undersöks. Genom samtal med aktörerna kan vi 

få tillgång till deras tolkningar och uppfattningar om de händelser som har observerats. Att 

använda informella intervjuer som ett komplement till deltagande observation kan ge mer 

relevant information om människors faktiska beteende och deras interaktion med sin miljö än 

formella intervjuer (Kvale, 1997, s. 84). Förhoppningen med att addera informella intervjuer 
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till observationsstudien var att få en inblick i varför människor gör som de gör (Repstad, 

Fløistad, Kjeldstadli, & O'Gorman, 2007, s. 67). 

 

4.2 Urval  

Då denna studie syftar till att studera den organisatoriska flytten till Biomedicum är 

populationen därmed de fem prekliniska institutioner som berörs av denna flytt.  

 

Inom etnografin används begreppet gatekeeper för att beskriva den person som ger forskaren 

tillträde till fältet (Lalander, 2015, s. 105). I denna studie var vår gatekeeper vår handledare, 

Daniel Normark. Genom Daniel Normark kom vi i kontakt med den forskargrupp vi 

observerade under den två veckor långa studien. Under avsnittet Beskrivning av fältet följer 

en närmare beskrivning av den forskargrupp vi observerade samt av våra nyckelinformanter. 

 

4.3 Insamling av empiri  

Vid observationen fördes fältanteckningar. Inledningsvis hade vi ett brett fokus, vilket innebar 

att det var extra viktigt att så mycket som möjligt antecknades. Detta då vi från början inte 

visste vad som skulle kunna komma att vara betydelsefullt och viktigt (Lalander, 2015, s. 

108). Allt eftersom började vi vara mer fokuserade och specifika i våra observationer. Då vår 

observationsstudie som tidigare nämnt var tidsbegränsat var det av vikt att en fokusering 

gjordes så snabbt som möjligt för att undvika att slösa bort tid på “onödiga” anteckningar 

(Pink & Morgan, 2013, s. 157). För att säkerställa att vårt material var användbart utgick vi 

från de sex frågor som Aspers menar att ett meningsfullt material ska kunna ge svar på: (1) 

vad som sker; (2) när det sker; (3) var det sker; (4) med (av) vem det sker; (5) hur det sker och 

avslutningsvis (6) varför det sker (Aspers, 2011, s. 123).    

 

Då vi strävade efter att få ett så fylligt material som möjligt tog vi anteckningar som hade 

karaktären av att vara såväl observationsanteckningar, som teoretiska-, reflekterande- och 

självreflekterande anteckningar (Lalander, 2015, s. 110-111). Att inte endast anteckna det som 

observeras, utan även de tankar och reflektioner som uppkommer under observationens gång, 

ger ett djup till fältanteckningarna och i förlängningen även till analysen. Sådana reflektioner 

kan även hjälpa till med att knyta samman de olika delarna i fältanteckningarna till en helhet 

(jfr Aspers, 2011 s. 85; Lalander, 2015, s. 113).    
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4.4 Analys av empiri 

Under våra observationer gjorde vi löpande en sortering av våra fältanteckningar. Att 

sorteringen skedde parallellt med observationerna ligger i linje med den nära kopplingen 

mellan empiri, teori och analys som kännetecknar kortare etnografiska studier (Pink & 

Morgan, 2013, s. 155). I en välfungerande etnografisk studie sker analysen mer eller mindre 

parallellt med fältarbetet och insikten om vad som är mer eller mindre relevant framkommer 

under studiens gång (Aspers, 2011,, s. 127). 

 

Sorteringen skedde genom att vi tillsammans gick igenom och kodade våra fältanteckningar 

dag för dag, i direkt samband med att observationen ägde rum. Att koda våra fältanteckningar 

var ett sätt att bemöta det som Rennstam och Wästerfors (2015) benämner som 

kaosproblemet: att ha ett omfattande, brokigt och svåröverskådligt material (Rennstam & 

Wästerfors, 2015, s. 221) . Vi inledde med en öppen kodning där materialet kommenterades 

spontant för att sedan övergå till en mer fokuserad kodning (Rennstam & Wästerfors, 2015, s. 

224). Detta då vi tidigt kunde se tydliga mönster i våra fältanteckningar. Ett sådant mönster 

var exempelvis att vi båda gjort anteckningar gällande vad vi då kallade för “revir” vilket kom 

att leda till studiet av territorium.  

 

Genom att parallellt med observationen sortera och koda vårt material kunde vi när vi 

genomfört våra observationer snabbt gå över till att tematisera våra fältanteckningar. 

Tematiseringen kan ses som en växelverkan mellan teori och empiri  (Aspers, 2011, s. 169). 

Vi drog paralleller från vår empiri till vårt teoretiska ramverk och använde vedertagna 

begrepp inom ramverket för att dela in vårt material i olika delar - teman. De två teman vi 

kunde urskilja var territoriell strategi och territoriell taktik. 

 

4.5 Begränsningar med metodvalet 

En kritik som ofta riktas mot deltagande observationer är att det kan vara svårt för forskaren 

att frikoppla sig från sin studie. Detta då forskaren själv är det främsta redskapet i 

genomförandet av observationen. Resultatet baseras med andra ord enbart på en tolkning 

gjord av observatören gällande det som observerats (Bell, 2016, s. 223). Det är därmed en 

omöjlighet att två forskare som observerar samma händelse gör identiska anteckningar, även 

om de facto har observerat samma situation. Observatörerna kommer att ha olika fokus och 

uppfatta händelser på olika sätt och som ett resultat av detta kommer både deras minnesbilder 
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och anteckningar att skilja sig åt. Som observatör filtrerar vi det som sker och det är 

oundvikligt att lägga in den egna tolkningen i materialet, vilket gör att det alltid handlar om en 

subjektiv tolkning. Det är då fördelaktigt att vara två personer som både genomför 

observationerna och tillsammans bearbeta materialet, då ensamma observatörer inte sällan 

riskerar att anklagas för tolkningsfel eller skevheter (Bell, 2016, s. 219). Att vara två 

observatörer minskar vidare risken för att snöa in för mycket och enbart ser det man vill se.  

 

En annan kritik som brukar riktas mot short-term ethnography handlar om att risken är större 

att observationen avgränsas och fokuseras för tidigt, vilket kan leda till att viktiga detaljer 

eller andra intressant aspekter av en frågeställning förbises (Pink & Morgan, 2013, s. 156). 

Etnografiska studier innebär ofta att forskaren under bearbetningen av materialet upptäcker att 

detaljer som först inte tycktes viktiga visar sig vara avgörande för analysen (Bell, 2016 s. 

221). Med anledning av detta är det viktigt att sträva efter ett fylligt material. Det innebär som 

tidigare nämnt att forskaren genomgående under observationen antecknar så mycket som 

möjligt och så utförligt som möjligt, vilket också innefattar att anteckna känslor, tankar och 

varför man uppfattar något som man gör (Bell, 2016, s. 223). 

 

4.5.1 Förförståelse  

I etnografiska studier använder vi som forskare vår förförståelse, bland annat i form av de 

teoretiska begrepp vi besitter kunskap om, för att sortera i våra observationer (Lalander, 2015, 

s. 109). Under korta observationsstudier använder forskaren, som tidigare nämnt, i större 

utsträckning sina egna förkunskaper och erfarenheter för att förstå fältet och förförståelsen är 

därmed en viktig förutsättning (Pink & Morgan, 2013, s. 156). Denna förståelse består samt 

styrs av såväl hur vi ser på vår omvärld och förstår vår vardag som av de kunskaper vi 

förvärvat under vår utbildning och under de förberedelser som gjorts inför observationen 

(Law, 2004, s. 107). Observationen är inte en “upptäcktsresa” som börjar med ett oskrivet 

blad, vi är begränsade till att enbart kunna beskriva omvärlden på ett sätt som är färgat av vår 

egen förförståelse, kultur och tidigare erfarenheter (Denscombe, 2016, s. 136).  

 

Att vara medveten om den egna förförståelsen är viktigt för att inte bli för subjektiv eller skev 

i sin tolkning, och ger en perspektivmedvetenhet hos forskaren. Men att redovisa all 

förförståelse är givetvis varken möjligt eller eftersträvansvärt (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013, s. 47) Även i denna studie tar vi som forskare med oss vår tidigare erfarenhet in i vår 

observation på Karolinska Institutet. Innan observationen fick vi en bild av KI kommunicerad 
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från vår handledare Daniel Normark. Vidare har vi även tagit del av material från KI’s egna 

kommunikationsavdelning gällande utformningen av Biomedicum (Biomedicum - Framtidens 

laboratorium, 2018). Utöver det har vi som studenter på Program med inriktning mot 

personal- och arbetslivsfrågor med inriktning sociologi vid Uppsala Universitet även ett 

synsätt som är influerat av de kunskaper vi har förvärvat i vår utbildning. Samtliga 

förkunskaper ligger till grund för hur vi förstår och tolkar observationerna.  

 

Vår förförståelse är en nödvändig förutsättning för att det material som skapas under 

observationerna ska vara användbart. Den ligger till grund för hur vi ska analysera och tolka 

resultatet och är behjälplig när vi vill finna nya mönster och mening i vårt material (Hammar 

Chiriac & Einarsson, 2013, s. 47) Men det är viktigt att vara medveten om samt 

problematisera i vilken grad och på vilket sätt förförståelsen påverkar oss under 

observationens gång. Om teorin och våra förförståelser styr för mycket blir vi begränsade och 

riskerar att få ett alltför snävt synfält (Lalander, 2015, s. 109).  

 

Även under kodningen av det insamlade materialet påverkar vår förförståelse i viss 

utsträckning. Som tidigare beskrivit användes inledningsvis en öppen, empiristyrd kodning. 

Men som Charmaz beskriver det är analytikerns blick alltid teoretiskt informerad (Charmaz, 

2002, s. 683). Med detta menas att vår förförståelse styr sorteringen och vilka mönster som vi 

utläser från materialet. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet syftar till en studien konsistens (Kvale, 1997, s. 213). Ett annat sätt att 

uttrycka det är att reliabilitet handlar om en studies tillförlitlighet. Enligt Denscombe (2016) 

är en studies tillförlitlighet alltid starkt knuten till att forskningen är frikopplad från forskaren 

och att studien är replikerbar. Men som nämnt är deltagande observationer i allra högsta grad 

beroende av forskarens “jag” och det blir därför svårt för en annan forskare att både replikera 

studien och att undersöka tillförlitligheten (Denscombe, 2016, s. 311). Resultatet blir även 

svårt att generalisera utifrån undersökningen, mycket på grund av forskarens centrala roll i 

forskningsprocessen och att man undersöker en föränderlig miljö en viss tidpunkt. Det är som 

förklarat en begränsning med vald metod men då det finns inte heller en mer fördelaktig 

metod för att undersöka vald frågeställning. Man kan därför påtala att det inte är lämpligt att 

applicera de standardiserade kriterierna för både tillförlitlighet och generaliserbarhet på 
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observationsstudier. Syftet med studien inte är inte heller att den ska vara generaliserbar, utan 

snarare kunna uttala sig om en specifik miljö i en specifik situation (Denscombe, 2016, s. 

315-316). 

 

Att tala om reliabilitet i kvalitativa sammanhang är därför inte lika relevant som att tala om en 

studies transparens. En studies transparens inverkar nämligen på dess trovärdighet eller 

tillförlitlighet. Ett kännetecken hos god forskning är att det ska gå att diskutera samt kritisera 

den (Svensson & Ahrne, 2015, s. 25). Enligt Hammar Chiriac & Einarsson (2013) är även ett 

resonemang av förförståelsen relevant för studiens transparens. Förförståelsen ligger som 

tidigare nämnt till grund till hur analysen av materialet har gått till samt hur resultatet ska bör 

tolkas. Genom att forskaren redovisar den egna förförståelsen och visar på en medvetenhet 

om hur den kan komma att påverka studien ökar studiens transparens (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013, s. 47)   

 

Validitet syftar till hur väl vi undersöker det vi har för avsikt att mäta (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013 s. 49). I Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) beskriver Kvale det som 

att validitet är synonymt med att ifrågasätta. Genom att ständigt återkomma till frågan om vad 

vi gör och varför vi gör det ser vi till att det som undersöks är det som vi faktiskt avser 

studera. Vidare menar Kvale även att validiteten i en kvalitativ studie kan stärkas genom att 

forskaren har ett kritiskt förhållningssätt till såväl sin analys som till ämnet som helhet (Kvale, 

1997, s. 218-219). Det är viktigt att ha distans till den egna analysen och komma ihåg att det 

aldrig finns några entydiga tolkningar att göra, utan det är alltid en subjektiv tolkning vi gör 

(Boréus, 2015, s. 174). 

 

4.7 Etiska överväganden 

Under studiens gång har vi genomgående tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer 

som formulerats av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011). De fyra principerna har av 

Vetenskapsrådet konkretiseras i fyra huvudregler: (1) informationskravet; (2) 

samtyckeskravet, (3) konfidentialitetskravet samt; (4) nyttjandekravet. Dessa fyra huvudregler 

har använts som riktmärken vid utformningen samt genomförandet av vår studie.  

 

Informationskravet och samtyckeskravet bemöttes redan i det missivbrev vi skickade ut till 

den berörda forskargruppen på Karolinska Institutet. Brevet formulerades inledningsvis på 
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svenska, men då vi i samband med det fick reda på att det enbart var forskningsgruppledaren 

talade svenska formulerade vi om brevet på engelska. Detta för att alla berörda skulle kunna 

ta del av informationen. I missivbrevet (se bilaga 1) behandlades även frågan gällande 

deltagarnas konfidentialitet. Vi var även noga med att informera om att materialet kan komma 

att användas i andra efterföljande studier.  

 

Men även om vi försökt se till att samtliga fyra krav tillgodosetts tidigt i studien i samband 

med missivbrevet så har vi även genomgående haft dem i åtanke under studiens gång. Detta 

då forskningsetiska överväganden inte är frågor som kan lösas, utan snarare 

osäkerhetsområden som ständigt bör uppmärksammas och reflekteras över (Kvale, 1997, s. 

104). Under de samtal med våra informanter som haft karaktären av informella intervjuer har 

vi även där lyft att deras medverkan är frivillig. Vi beskrev även hur vi i vår fortsatta 

bearbetning av materialet skulle skriva om forskarna så att utomstående inte skulle kunna 

förstå vilka personer det handlar om. När vi genomfört vår studie har även vi genomgående 

reflekterat över huruvida vi själva känner att vi har visat respekt och hänsyn gentemot 

informanterna. 
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5. Beskrivning av fältet 

Följande avsnitt syftar till att ge läsaren en mer övergripande förförståelse om den miljö och 

fält där observationsstudien har utförts. Det kommer här redogöras för de delar som anses 

vara av vikt att känna till för analysen. Inledningsvis kommer en övergripande presentation 

om Karolinska Institutet, därefter följer en beskrivning av de lokaler den observerade 

forskargruppen satt i innan flytten. Sedan beskrivs Biomedicum och avslutningsvis beskrivs 

den forskargrupp vi observerat och våra huvudinformanter i övergripande drag. 

 

5.1. Karolinska institutet och anledningen till flytten  

Karolinska Institutet (KI) är ett av de världsledande medicinska universiteten. Karolinska 

Institutet står för den största andelen av medicinsk akademisk forskning i Sverige. Vidare har 

Karolinska Institutet även det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige 

(Biomedicum- Framtidens laboratorium, 2018).  

 

Den experimentella forskningen växter allt mer och Karolinska institutet behöver expandera 

för att tillgodose institutionernas behov. År 2013 inleddes uppförandet av Biomedicum: en 

byggnad som ska inhysa fem olika forskargrupper som tidigare varit utspridda över campus 

(Biomedicum- Framtidens laboratorium, 2018). Forskargrupperna kommer från fem olika 

institutioner; institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi; institutionen för 

medicinsk biokemi och biofysik; institutionen för fysiologi och farmakologi; institutionen för 

neurovetenskap; och institutionen för cell- och molekylärbiologi. Biomedicum stod klar för 

inflytt under våren 2018 (Biomedicum- Framtidens laboratorium, 2018).  

 

Syftet med Biomedicum är att främja interaktion och nya samarbeten, men också att 

uppdatera laboratoriet och skapa en gemensam infrastruktur (Biomedicum - Framtidens 

laboratorium, 2018). I förlängningen hoppas KI anamma gemensamma normer och ett 

samarbete över gränserna, både intern i Biomedicum och transnationellt. Det kommer i 

praktiken innebära öppna kontorslandskap och små kontor nära labben där de olika 

institutionerna kommer att samsas om det gemensamma utrymmet (Biomedicum - Framtidens 

laboratorium, 2018). 
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5.2 Innan flytten - De tidigare lokalerna  

Innan flytten satt den observerade forskargruppen på bottenplanet i ett fyravåningshus. 

Avdelningen utgörs av en lång korridor. Avdelningen var egentligen avsedd för fyra 

forskargrupper, men det var bara vår forskargrupp samt en till grupp som delade på utrymmet. 

På höger sida i korridoren låg forskarnas kontorsrum. I vår grupp delade tre masterstudenter 

på ett av rummen och två doktorander på ett rum. De två forskningsledarna satt i varsitt eget 

kontor medan de övriga gruppmedlemmarna satt två och två eller tre och tre. Väggarna i såväl 

forskningsledarens som gruppmedlemmarnas kontor var täckta av hyllor. Hyllorna var 

belamrade, men inte bara av böcker och forskningspärmar. Sida vid sida trängdes en mängd 

prydnadssaker och personliga tillhörigheter.  

 

På den vänstra sidan i korridorens mitt låg labbet som de båda forskargrupperna delade på. 

Labb-bänkarna var grupperade fyra och fyra med hyllor i mitten. Samtliga hyllplan var fyllda 

med laborationsutrustning med undantag för det nedersta hyllplanet som var i ögonhöjd. 

Forskningsledaren i vår grupp förklarade under vår första dag att de medvetet hade strävat 

efter att labbet skulle kännas öppet. Genom att lämna det nedersta hyllplanet tomt gick det att 

ha uppsikt över labbet från alla vinklar, både i sittande och stående läge. 

 

5.3 Efter flytten – Biomedicum   

Det finns enbart en in- och utgång till Biomedicum. Innanför glasdörrarna finns en stor entré 

med reception och cafeteria i en stor öppen sal med högt i tak. Runt denna öppning mitt i 

byggnaden kan man se alla de elva våningsplanen. Tack vare att samtliga dörrar och väggar är 

av glas blir det ett betydande ljusinsläpp i entrén. För att få vidare tillträde till hissarna upp till 

labbet och resten av byggnaden måste både forskare och besökare passera genom två stycken 

spärrar som hindrar obehöriga. Där krävs det ett passerkort med en personlig kod för att 

komma igenom.  

 

När hissdörrarna öppnas kommer vi ut i ett gemensamt fikarum med tillhörande kaffemaskin. 

Byggnaden har utformats med en mängd gemensamma ytor som är avsedda för paus och 

interaktion mellan forskarna från de olika institutionerna. På varje våningsplan finns två 

fikarum och två lounge-delar och utspritt på hela våningsplanet finns det även mindre 

sittplatser. För att komma in i labbet krävs återigen passerkortet. Kontorsplatserna är byggda i 

grupper om åtta platser och forskningsledaren har ett eget kontor. Varje kontorsplats har två 
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hyllplan ovanför skrivbordet och ett skåp för personliga tillhörigheter. Väggarna är även här 

nästan uteslutande gjorda av glas, vilket möjliggör att alla i forskargruppen och ledare har 

insyn till varandra. Även väggarna som vetter ut mot det allmänna utrymmet på våningsplanet 

är gjorda av glas, vilket gör att resterande personer i byggnaden kan se in i kontoret. Det finns 

ett stort gemensamt labb, men vår forskargrupp har även ett mindre labb till sitt förfogande. 

Platserna i labbet är aktivitetsbaserade och ingen av forskarna har därmed en personlig plats. 

De delar labbet med samma forskargrupp som i den tidigare byggnaden. Högst upp i 

byggnaden finns det två gemensamma lunchmatsalar. 

 

5.4 Forskargruppen 

I vår studie observerades en forskargrupp på en av de fem prekliniska institutionerna på KI. 

Forskargruppen bestod av sex personer: forskningsledaren, två doktorander samt tre 

masterstudenter.  

 

Vi slogs tidigt under observationen av att stämningen i gruppen var god. Trots den något 

ansträngande situation som en flytt innebär hade gruppmedlemmarna ett glatt humör och alla 

hjälptes åt med det som behövdes. Det var tydligt att de tyckte om att vara i varandras 

sällskap, då de pratade och skrattade mycket med varandra. De hade koll på varandras 

personliga liv vilket blev tydligt när de samtalade. De ställde frågor till varandra gällande 

deras fritid och hänvisade även till tidigare ämnen av personligt slag. Gruppmedlemmarna 

berättade också att de brukar umgås med varandra på fritiden, det innefattar även 

forskningsledaren. Denna gruppkänsla syntes även i labbet, då de hade en mängd personliga 

tillhörigheter från deras fritid och tidigare liv. De hade också ett gemensamt så kallat 

“labbmuseum”, som inkluderade föremål som symboliserade saker som gruppen har gjort 

tillsammans. Det var även föremål som hade blivit internt skämt mellan forskarna, exempelvis 

en klippdocka av Einstein.  
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Av dessa sex gruppmedlemmar kom två att bli särskilt värdefulla för oss i rollen som 

informanter. Anledningen till att dessa medlemmar kom att bli våra nyckelinformanter var för 

att de hade varit där längst och därmed kunde ge värdefull insikt om bland annat hur det hade 

fungerat i de gamla lokalerna. De kunde därmed även dela med sig av tankar om eventuella 

förändringar i samband med flytten. I vår uppsats kommer dessa informanter benämnas som:  

 

Informant 1 

Informant 2 
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6. Resultat & analys  

I följande avsnitt redovisas studiens resultat och analys. Avsnittet är uppdelat i tre teman. 

Inledningsvis presenteras ett urval av texter publicerade av Karolinska Institutet som avser 

synliggöra målet med Biomedicums utformning. Därefter följer en redogörelse för de olika 

territoriella strategier som vi i våra observationer kunde se användes för att målet skulle 

uppnås. Avslutningsvis beskrivs de sätt på vilka forskarna och vår forskargrupp svarade på 

dessa territoriella strategier med hjälp av territoriell taktik. 

 

6.1. Utformningen av Biomedicum  

I vår studie ville vi innan vår observation studera visionen bakom utformningen av 

Biomedicum. Byggnader har ingen egen röst, men det finns talespersoner som kan uttala sig 

om det formulerade målet med samt syftet bakom den arkitektoniska utformningen. För att ta 

del av dessa röster läste vi den information Karolinska Institutet själva har publicerat gällande 

Biomedicum. På Karolinska Institutets hemsida kunde vi läsa att “byggnadens utformning 

syftar till att skapa naturliga mötesplatser och främja samarbete mellan institutioner och 

forskare” (Biomedicum - Framtidens laboratorium, 2018). Att  Biomedicum har utrustats med 

en gemensam infrastruktur, vilket innebär att lokalerna är utformade som aktivitetsbaserade 

kontorslandskap, beskrivs som ett led i detta. I utdraget synliggörs ett antagande om att 

forskarna kommer börja interagera per automatik i samband med uppförandet av 

gemensamma ytor.  Vidare synliggörs även ett antagande om att en ökad interaktion naturligt 

kommer leda till ett ökat samarbete.  

 

De gemensamma ytorna tas upp återkommande i texterna som KI publicerat om Biomedicum. 

Det beskrivs som att “Biomedicum är utformad med målet att skapa en flexibel, tillgänglig 

och funktionell arbetsmiljö med många naturliga mötesplatser för interaktion mellan forskare 

från olika institutioner” (Biomedicum - Framtidens laboratorium, 2018). Vi ser citatet som ett 

tydligt exempel på hur Biomedicum tillskrivs handlingsmöjligheter. Det är byggnaden som 

“ska”. Ansvaret för det resultat som eftersträvas läggs på byggnaden i sig. Det går att uttyda 

ett antagande om att integration och samarbete naturligt kommer uppstå i Biomedicum tack 

vare lokalernas utformning.  
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Utifrån ANT kan vi här se rummet Biomedicum som en tydlig aktör. Enligt ANT är aktörer 

den eller det som har påverkanseffekt, vilket som tidigare nämnt innebär att det inte enbart är 

människor som ses som aktörer utan även objekt (Jackson, 2015 s. 31). Rummet tillskrivs här 

en tydlig påverkanseffekt: det är rummets utformning som ska se till att målet med 

Biomedicum uppfylls.  

 

Efter att ha tagit del av de formulerade målen med Biomedicum studerade vi i våra 

observationer hur man i utformningen av Biomedicum hade gått tillväga för att det faktiskt 

skulle uppnås. I samtal med vår forskargrupp lyfte de flertalet gånger, både sakligt men även 

ibland oroligt, olika regler som de hört skulle gälla på Biomedicum. Vi gjorde snabbt 

tolkningen av att syftet med Biomedicum framgångsrikt förmedlats till forskarna som själva 

lyfte just samverkan och integration som viktiga orsaker till flytten i våra samtal. Att syftet 

med Biomedicum formulerats i termer av ordningsregler tolkade vi som ett exempel på 

territoriell strategi. 

 

6.2 Territoriell Strategi  

Med territoriell strategi avses en riktad produktion som är avsiktligt planerad med syfte att 

begränsa ett områdes tillgänglighet. Den territoriella strategin manifesteras i form av regler 

och/eller genom kontroll (Kärrholm, 2004, s. 87-89). 

 

6.2.1 Territoriell strategi genom regler  

Under vår första dag får vi tillfälle att prata en längre stund med Informant 2 på 

kontorsrummet som hen delar med två andra i forskargruppen. Vi pratar mycket om hur 

informanten tror att det kommer att bli när gruppen är på plats i Biomedicum och samtalet  

handlar till stor del om reglerna gällande hur de ska sitta på Biomedicum. Det informanten 

nämner är regler gällande bland annat på vilken plats medlemmarna i gruppen fysiskt ska 

sitta, med vilka ifrån den egna forskargruppen samt var på Biomedicum gruppen är placerad 

och vilka andra forskargrupper som de ska sitta gemensamt med. Vi bevittnar även följande 

händelse: 

 

Forskargruppen samlas för att studera en ritning av Biomedicum. När samtalet avslutas frågar vi 

informant 1 vad det handlade om och hen berättar att det gällde regler kring hur forskargruppen ska 

sitta. Det kommer finnas fler platser i deras del av kontoret än antal medlemmar i forskargruppen och 
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därför kommer de sitta med två forskare från en annan grupp. Vilka personer det blir har de ännu inte 

fått reda på utan det blir en överraskning först på Biomedicum.  

 

Reglerna kring hur forskargruppen ska sitta är redan bestämda och det är inte något forskarna 

kan påverka eller ha några invändningar om. Att antalet platser är fler än gruppen tolkar vi 

som ett avsiktligt försök att blanda upp de olika forskargrupperna.  Då forskargruppen nu 

kommer sitta i samma rum som ytterligare två personer från en annan forskargrupp blir det en 

naturlig del att personerna interagerar på daglig basis och på sikt bygger nya relationer med 

personer från andra forskargrupper. I utdraget ovan blir det tydligt att forskarnas sociala 

samvaro kommer påverkas av den fysiska utformningen av rummet då reglerna bestämmer 

med vilka de ska sitta. 

 

På det sättet får rummet och dess regler en tvingande effekt på forskarna. Vi tolkar reglerna 

gällande platserna som en avsiktligt planerad territoriell strategi. Enligt Kärrholm kan 

territoriell strategi manifesteras genom regler. Dessa regler syftar till att ha påverkanseffekt på 

forskargruppens territorium genom att påverka deras sociala samvaro. Detta stärker vår 

tolkning av reglerna som en territoriell strategi då de Certeau menar att strategier utförs med 

syfte att sätta gränser och kontrollera beteenden (de Certeau, 1984, s. 36-37). Med grund i 

ANT tolkar vi detta som ett avsiktligt försök att vidga och forma nya aktör-nätverk hos 

forskarna genom att med hjälp av rummets utformning främja nya interaktioner mellan 

forskarna. Nätverk bildas genom interaktion mellan aktörer och vi tolkar strategin som ett 

försök till att skapa den typ av nätverk som Law liknar vid långa kedjor. Detta då vi ser en 

strävan efter att inkludera fler aktörer i aktör-nätverket (Law, 2008, s. 149-152). Reglerna 

kring platserna skapar möjligheter till nya nätverk.  

 

Forskargruppen blir inte längre en isolerad enhet, nu måste de sitta med andra forskare från 

forskargruppen. Som nämnt i empirin är reglerna något som forskarna fick reda på några 

dagar innan flytten, vilket också minskar möjligheten för dem att komma med några 

invändningar då tiden är knapp. Enligt de Certeau kommer det strategiska maktutövandet 

uppifrån, något som också synliggörs då vi upplevde stämningen i gruppen under mötet som 

lågmäld men ingen kom med några invändningar (de Certeau, 1984, s. 37).  

 

Under våra observationer kunde vi även se andra tydliga exempel på hur regler användes som 

en typ av territoriell strategi. Under ett samtal med en av våra informanter får vi ta del av de 
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regler gällande hur mycket forskarna själva får ta med sig från de gamla labben till 

Biomedicum. Det resulterade i följande utdrag från vår första dag i det gamla labbet: 

 

Det står flyttlådor i princip överallt, men de innehåller främst forskningsrelaterade saker. Informant 2 

berättar att de enbart får tre mindre flyttlådor per person för de individuella sakerna. Vår informant 

beskriver detta som problematiskt, då det finns så mycket saker hen vill ha med att det skulle behövas 

säkert åtta lådor. Det är upp till var och en vad de tre lådorna fylls med, det kan röra sig om pärmar med 

forskningsmaterial, böcker och liknande men även saker som sätter personlig prägel. “Den magnetiska 

klippdockan av Einstein till exempel -han ska givetvis packas ned“ säger informanten. Hen lägger till: 

“Det ska ju synas att det är vårt labb!”  

 

Det som tydligt framgår i vårt samtal med Informant 2 att hen tycker att tre lådor är väldigt 

lite, vilket även bekräftas av resterande gruppmedlemmar. Flyttlådorna är dessutom mindre än 

vanliga flyttkartonger. Det blir även tydligt att tre lådor är lite när vi får se hur mycket 

individuella saker varje forskare har, både av det personliga och forskningsmässiga slaget. 

Begränsningen av antalet lådor innebär att forskarna blir tvungna att rensa och välja bland 

sina saker. Det är mycket som inte kommer kunna följa med till Biomedicum.  

 

Att det finns så tydliga bestämmelser tolkar vi på två sätt. För det första påverkar reglerna 

kring antalet flyttlådor forskarna på ett tvingande sätt. Det som får plats i tre lådor är enbart 

det som får tas med till Biomedicum, något som även tvingar forskarna att vara selektiva i vad 

de tar med sig. Utifrån Kärrholm (2004) tolkar vi reglerna kring antalet flyttlådor som en 

territoriell strategi för att kontrollera forskarnas territorium. Territorium kan manifesteras med 

konkreta objekt, och genom att begränsa antalet objekt begränsas territoriet (Kärrholm, 2004, 

s. 88). Vi ser det som en åtgärd med syfte att begränsa forskarna från att ha möjligheten att ta 

med sig allt för mycket till Biomedicum. De tvingas också att skala ner på de personliga 

tillhörigheterna, då saker relaterade till den egna forskningen måste prioriteras att packas ner i 

lådorna. Genom att lådorna har denna påverkanseffekt på forskarna ser vi dem som icke-

mänskliga aktörer enligt ANT (Jackson, 2015, s. 31). Det framgår under samtal med forskarna 

att deras upplevda anledning till begränsningen är att de har för mycket “onödiga saker” och 

att det är dessa saker som ska rensas bort i samband med flytten. Den territoriella strategin 

begränsar möjligheten att ta med sig dessa “onödiga saker” genom att enbart tillåta forskarna 

tre flyttlådor var.  
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Under vår rundvandring på Biomedicum såg vi ytterligare exempel på territoriell strategi. När 

Informant 1 visade oss runt under vår första dag fick vi se de två lunchrummen på översta 

våningen, vilket ledde till följande utdrag från våra fältanteckningar: 

 

Vår informant 1 berättar att de egentligen inte får äta på kontoret, något som var vanliga i de tidigare 

lokalerna, utan att de nu måste äta i lunchrummen. “Det är väl främst för att vi ska träffas och interagera 

mer med varandra. I vårt gamla labb kunde det gå flera år utan att jag träffade på vissa av mina 

kollegor”, berättar Informant 1“Det finns ju fördelar med att springa på varandra. Kanske föds det 

någon gemensam forskningsidé över lunchen. Så kan det faktiskt gå till ibland, man ses och börja 

snacka forskning liksom.” 

 

Vår informant berättar här att det finns tvingande regler gällande var forskarna ska inta sin 

lunch. Genom ett förbud att äta på kontoret tvingas forskarna upp i de gemensamma 

lunchrummen där resterande forskare också befinner sig. Det möjliggör kontakt med fler 

forskare än den egna forskargruppen eller de som sitter på samma våningsplan. Vår informant 

beskriver vidare att forskningsidéer kan väckas över en lunch eller kaffe vilket på sikt kan bli 

startskottet på ett gemensamt forskningsprojekt och vidare samarbete.  

 

Utifrån vår informants berättelse tolkar vi det som att det bakomliggande syftet med reglerna 

kring lunchrummen är att interaktionen mellan forskarna ska öka. Utifrån ANT kan vi tolka 

lunchrummen som en aktör som påverkar forskarnas interaktion (Kärrholm, 2004, s. 17). Vi 

ser då hur lunchrummen påverkar forskarnas nätverk, då det i lunchrummen ges utrymme att 

träffa andra forskare man kanske inte springer på i vanliga fall. Genom att de springer på 

andra kollegor skapas möjligheter till att knyta nya kontakter och forma nya nätverk. Även 

detta kan ses som ett försök till att skapa den typ av nätverk som Law (2008) liknar vid långa 

kedjor (Law, 2008, s. 149-152). Dessa nätverkskedjor innefattar fler aktörer och skapar 

därmed möjligheter till att skapa fler forskningssamarbeten. 

 

6.2.2 Territoriell strategi genom kontroll 

I våra observationer kunde vi se att forskarnas beteenden kan påverkas även utan formulerade 

regler. Detta blev tydligt under vår första dag på Biomedicum då Informant 1 ber oss att sms:a 

när vi är på plats så hen kan komma ner och släppa upp oss i byggnaden. När vi kommer in i 

Biomedicum blir vi förvånade över att “släppa upp oss” inte innebar att öppna ytterdörren av 

artighet, utan något helt annat: 
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För att vi ska få tillgång till hissarna i byggnaden måste vår informant dra sitt passerkort samt slå en 

personlig kod på fyra siffror för att släppa in oss en och en genom två höga glasspärrar som automatiskt 

öppnas och stängs. Spärrar liknar de som är vanliga i kollektivtrafiken i Stockholm. Utan ett passerkort 

är de mycket svåra att ta sig igenom, då de är tillräckligt höga för att inte kunna klättra eller hoppa över. 

Dörrarna öppnas dessutom mycket snabbt och stängs desto snabbare. Först innanför spärrarna får vi 

tillgång hissarna som leder upp till labben och kontoren. 

 

Som besökande observatörer upplevde vi att spärrarna bidrog till känslan av att labbet är 

avgränsat från allmänheten. Det gjordes tydligt en avgränsning mellan de som är behöriga och 

de som inte är det. Vidare fanns det endast två spärrar för in- och utpassering, vilket gjorde att 

det märktes tydligt när någon gick in eller ut. Känslan av att labbet är avgränsat förstärktes 

även av att det i anslutning till hissarna fanns en bemannad reception med utsikt mot 

spärrarna.  

 

Utifrån ANT blir spärrarna ett tydligt exempel på en icke-mänsklig aktör som påverkar 

forskarna, och i det här fallet även allmänheten. Vi ser det som en territoriell strategi för att 

kontrollera forskarnas territorium, genom en medveten avgränsning av rummet och dess 

aktörer (Kärrholm, 2004, s. 69). Enligt Law (2008) är en av effekterna med en tydlig 

avgränsning i territoriet att det ger en stärkande effekt i aktör-nätverket. I detta fall handlar det 

om att bygga nätverk med färre men utvalda aktörer, vilket Law (2008) liknar vid korta med 

starka nätverkskedjor. Genom att tydliggöra vilka aktörer som ska ingå i nätverket ses 

nätverket som stabilt (Law, 2008, s. 147-152).  

 

Under studiens gång observerade vi ytterligare ett exempel på hur forskarnas beteenden kunde 

påverkas utan formaliserade regler. På vår rundvandring med informant 1 under vår första dag 

på Biomedicum slås vi av att i princip alla väggar utgörs av glas. 

 

“Biomedicum är som ett akvarium!” säger Informant 1 “Det är ju toppen då man enkelt kan se vart de 

andra är, det blir liksom lättare att komma förbi spontant om man vill prata forskning eller fråga om 

något. Men det blir inget mer Youtube-tittande på jobbet nu” skojar vår informant. “Nu när de andra 

faktiskt kan se vad jag gör.”  

 

Tack vare glasväggarna blir det enkelt att få inblick i princip hela Biomedicum. Oavsett om 

du befinner dig på kontorsplatsen eller ute i den allmänna korridoren kan forskarna observeras 

i arbetet, eller i en paus. Glasväggarna underlättar inte enbart att se vart de andra forskarna 
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befinner sig, utan även vad de gör. Med hjälp av ANT kan vi som tidigare nämnt undersöka 

hur objekt påverkar människor och deras beteende.  

 

Baserat på empirin ovan tolkar vi glasväggarna på två sätt. För det första tolkar vi det som att 

glasväggarna kommer underlätta och möjliggöra interaktion mellan forskarna. Vårt antagande 

grundar sig i uttalandet från Informant 1 gällande att det nu kommer vara lättare att veta vart 

de andra forskarna befinner sig. Det är något som kan tänkas förenkla samarbetet mellan 

forskare och på sikt skapa fler chanser. Som tidigare nämnt skapar interaktion möjligheter att 

bygga och utvidga nätverk och glasväggarna underlättar denna interaktion.   

 

För det andra tolkar vi användningen av glasväggar som ett sätt att hindra forskarna från att 

själva avgränsa det egna territoriet. Med glasväggarna finns inte längre en visuell avgränsning 

mellan forskargrupperna utan det är nu enkelt att se vem som befinner sig var. Den aspekten 

av glasväggarna bidrar till ökad interaktion mellan forskarna.   

 

6.3. Territoriell taktik  

Precis som territoriell strategi är territoriell taktik är riktad produktion (Kärrholm, 2004, s. 

87). Den territoriella taktiken upprätthålls genom konkreta föremål och fysiska objekt. 

Territoriell taktik kan å ena sidan handla om ett sätt att uttrycka personliga intressen och den 

egna identiteten men det kan även röra sig om en mer oreflekterad metod för att garantera sin 

plats i ett rum (Kärrholm, 2004, s. 88-89).  

 

Under vår första dag fick vi möjlighet att prata enskilt med några av gruppmedlemmarna. När 

vi frågar vad de tror att den största förändringen kommer bli med flytten nämner flera att de 

kommer sakna den personliga känslan i deras nuvarande kontor. Vi slås av att vår grupp har 

mycket personliga tillhörigheter, både vid sina egna kontorsplatser och i laboratoriet.  

 

På namntavlorna utanför kontorsrummen står forskarnas smeknamn skrivna. I taket i labbet hänger en 

discokula och på en av bänkarna står en radio. På väggarna sitter utskrifter av humoristiska bilder, och 

på ett av kylskåpen sitter en magnetisk klippdocka som ser ut som Einstein. På en av hyllorna ovanför 

står en samling udda föremål: bland annat en burk Bullens korv, och en bit tårta. Informant 2 berättar att 

det är deras “labbmuseum”. När vi frågar vad sakerna symboliserar får vi roliga historier återberättade 

om saker som forskargruppen har gjort gemensamt. Tårtan är från födelsedagsfirandet de hade när deras 

forskningsledare fyllde jämnt, och burken med korv är från en fest de hade på kontoret.  
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Medlemmarnas identitet och deras personliga intressen uttrycks tydligt med de personliga 

sakerna. I ytterligare samtal med informanterna framgår det att dessa intressen är som något 

de har gemensamt. De olika föremålen bidrar till att skapa en personlig känsla i det annars 

opersonligt utformade labbet. Dessa föremål ger dock fler effekter än att ge rummen en 

personlig känsla. Även när vår grupp inte själva var närvarande i labbet var det tydligt vilka 

platser som är “deras”. De egna platserna markerades bland annat med humoristiska 

klisterlappar på bänkarna och små prydnadssaker på hyllorna. I laboratoriet blev det tydligt att 

de personliga tillhörigheterna styrde hur forskarna placerar sig i rummet. De satte sig inte på 

“någon annans plats”.  

Vi tolkar de personliga föremålen som ett sätt för gruppen att markera sitt territorium. Att 

använda konkreta föremål för att manifestera sitt territorium visar som tidigare nämnt på 

territoriell taktik (Kärrholm, 2004, s. 89). Det kan vara ett sätt att uttrycka personliga intressen 

och den egna identiteten vilket avgränsar territoriet, det blir tydligt då varje föremål var 

förknippat med en historia som vittnade om en hög känsla av grupptillhörighet. Varje objekt i 

“labbmuseet” symboliserade ett gemensamt minne som vittnade om att gruppen har en stark 

sammanhållning. Det kan även handla om en mer oreflekterad metod för att garantera sin 

plats i ett rum vilket blev synligt i de delar av korridoren som vår grupp delade med den andra 

forskargruppen (Kärrholm, 2004, s. 88). Som tidigare nämnt var det tydligt vems plats som 

var vems och vidare att ingen satte sig på någon annans plats. 

Vi märkte tidigt att de personliga tillhörigheterna var väldigt viktiga för gruppen. Hur viktiga 

de var blev extra tydligt i efter flytten, vilket illustreras i följande utdrag: 

 

Gruppen har tagit med sig mycket av de personliga tillhörigheterna från det gamla labbet till 

Biomedicum. Detta trots att de pratade mycket om reglerna mot detta innan flytten ägde rum. Pokalen 

är uppställd, discokulan är med i labbet och även radion. Ovanför en av informanternas skrivbord står 

delar av “labbmuseet” uppställt.  

 

I ett samtal med Informant 1 får vi veta att efter de känsliga kemikalierna och utrustningen var 

de personliga tillhörigheterna det första som packades upp. Det var viktigt för gruppen att 

känna sig som hemma i det nya labbet och att det skulle synas att det var deras labb. Det som 

var mat, tårtan och korven, fick dock inte följa med på grund av reglerna för mat på kontoret. 

Men antalet saker har inte minskat, utan några nya har istället tillkommit. 
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Empirin visar att den territoriella taktiken som anammades i det tidigare labbet har följt med 

till Biomedicum. Vi tolkar det som att det inte bara är minnessakerna i sig som är viktiga utan 

även antalet saker. När forskarna inte längre fick ha kvar burken med Bullens korv och 

födelsedagstårtan såg de till att ersätta dessa med andra minnessaker.  

Utifrån ANT kan vi förklara detta genom Kärrholms syn på territoriet som ett nätverk. Han 

menar att territoriet som nätverk blir stabilare ju fler aktörer som knyts an till det (Kärrholm, 

2004, s. 125). Att forskarna “fyller på” med minnessaker efter flytten för att komma upp i 

samma antal som innan flytten ser vi därmed som ett försök till att bibehålla styrkan i sitt 

aktör-nätverk. Vidare kan vi även se det som en motreaktion på strategin med de uppsatta 

reglerna och restriktionerna gällande de personliga sakerna. Forskarnas motreaktion blir ett 

tydligt exempel på det de Certeau beskriver som taktik: ett sätt att bemöta och parera 

strategiskt maktutövande (de Certeau, 1984, s. 37).  

När vi ser territoriet som ett nätverk kan vi även förstå varför forskarna var så snabba med att 

packa upp sina personliga saker. Kärrholm menar att territoriets makt beror på hur många 

aktörer som knyts an till det (Kärrholm, 2004, s.136). För att kunna manifestera sitt 

territorium behöver forskarna kunna visa på att deras territorium är starkt, och för att göra det 

behöver deras icke-mänskliga aktörer vara synliga för de andra grupperna.  

Som tidigare nämnt är Biomedicum utformat för att främja samverkan och möten mellan 

forskare. Det återspeglas både i de regler som beskrivits tidigare och även i byggnadens 

arkitektur. Men trots de åtgärder som vidtagits för att uppnå det tänkta syftet kunde vi under 

vår observation på Biomedicum se hur forskarna med hjälp av objekt gick emot rummets 

tvingande effekt. 

 

På varje våningsplan finns två mindre fikarum med en kaffeautomat och några bord. Informant 1 säger 

att hen tror att fikarummen kommer att bli lunchrum på sikt, även fast de inte “får” äta lunch där enligt 

reglerna. Redan dagen efter flytten har några  av forskarna tagit dit mikrovågsugnar och kylskåp. 

 

Biomedicums matsalar utformades för att forskare från samtliga våningsplan skulle mötas och 

interagera. Som nämnt kan vi tolka det som att tanken bakom den rumsliga utformningen var 

att forskarna skulle vidga sina aktör-nätverk. Men forskarnas reaktion på detta skapar en 

annan effekt. De anpassade sig varken till rummets tvingande effekt eller till de uppsatta 

reglerna, utan hittade nya vägar för att etablera ett eget territorium. Genom att placera 
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mikrovågsugnarna och kylarna i de mindre fikarummen skapas ett sätt att undgå att äta lunch i 

det gemensamma lunchrummet.  Istället för att knyta nya kontakter och då vidga sitt befintliga 

aktör-nätverk använde forskarna mikrovågsugnarna och kylskåpen för att bibehålla de 

befintliga aktör-nätverken. Det blir ytterligare ett exempel på de nätverk Law (2008) liknar 

vid korta men starkare kedjor som innefattar färre aktörer, men som är desto mer obligatoriska 

för nätverket (Law, 2008, s. 152). Att begränsa det egna territoriet blir en viktig del i att 

bibehålla sin ursprungliga, korta nätverkskedja.  

Under vår tid på Biomedicum såg vi även andra sätt på vilka forskarna trotsade rummets 

tvingande effekt, vilket illustreras i följande utdrag.  

En forskargrupp verkar redan efter två dagar ha tröttnat på glasväggarnas insyn. De har satt upp 

flaggor på de glasväggar som vetter ut mot det allmänna utrymmet. Flaggorna är så stora att de 

täcker hela väggen från golv till tak. 

 

Syftet med utformningen av Biomedicum var som tidigare nämnt bland annat att skapa 

samverkan och främja interaktion mellan forskarna. Kopplat till ANT såg vi glasväggarna 

som en icke-mänsklig aktör som möjliggjorde detta. Men genom att hänga upp flaggor har 

forskarna förhindrat glasväggarnas påverkanseffekt. Det blir en tydlig territoriell taktik och 

respons på rummets strategiska utformning (de Certeau, 1984, s. 37). Forskarna markerar sitt 

territorium genom att de avsiktligt begränsa och avgränsa tillgängligheten till det egna 

laboratoriet (Kärrholm, 2004, s. 87). 

 

6.4. Sammanfattning resultat och analys  

I vår observationsstudie kunde vi se exempel på två av Kärrholms identifierade 

produktionsformer gällande territorium med hjälp av de Certeau definitioner av de relaterade 

begreppen.  

I utformningen av Biomedicum kunde vi se exempel på territoriell strategi (Kärrholm, 2004, 

s. 89). Regler och rummets utformning användes för att främja målet med Biomedicum, vilket 

bland annat formulerats som att möjliggöra samarbete mellan forskare. Forskarnas territorium 

begränsades och kontrollerades genom regler gällande forskargruppens platser samt det 

tillåtna antalet flyttlådor som forskarna fick ta med sig till Biomedicum. Vidare begränsade 

rummets utformning forskarnas territorium på olika sätt, bland annat genom uppförandet av 
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spärrar vid hissen, de två gemensamma lunchrummen med tillhörande regler samt genom 

användandet av glasväggar.  

Från forskarnas sida kunde vi se exempel på Kärrholms två olika typer av territoriell taktik 

(Kärrholm, 2004, s. 88). Gällande den territoriella taktiken som ett uttryck för den personliga 

identiteten kunde vi se det ta sig uttryck i form av gruppens plats och i hur vår forskargrupp 

markerade sitt territorium både i det gemensamma labbet i sina gamla lokaler och även efter 

flytten till Biomedicum. Den territoriella taktiken som en mer oreflekterad metod för att 

markera sin plats i ett rum kunde vi se i hur samtliga forskare markerade sitt territorium inne 

på Biomedicum, både gentemot andra forskargrupper men även mot “rummet” som aktör.  

Den slutsats vi drar av vårt resultat är att det inte endast är det rumsliga som påverkar. 

Rummet som aktör har visserligen en stark påverkanseffekt, men genom territoriell taktik kan 

forskarna kringgå den. Det visar tydligt på att även andra aktörer har stark påverkanseffekt. 
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7. Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en summering av studiens resultat i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter diskuteras summeringen av resultatet i förhållande till det urval av 

tidigare forskning som gjorts samt till studiens teoretiska ramverk. Vidare sätts studiens 

resultat i relation till de metodologiska val som gjorts. Avsnittet avslutas med förslag till 

framtida forskning inom ämnet. 

 

7.1 Summering av resultatet i förhållande till syfte och 

frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka påverkanseffekt kopplat till rummet genom att studera 

samspelet mellan rummets strategiska utformning och forskarnas beteende. För att undersöka 

detta formulerades följande två frågeställningar:  

 

- Hur tar sig visionen med Biomedicum i uttryck i den strategiska utformningen av 

byggnaden? 

- Hur gör forskarna för att markera territorium i en ny miljö? 

 

För att studera detta genomfördes en observationsstudie av en forskargrupp på en av 

Karolinska Institutets prekliniska institutioner. Då vi observerade forskarna såväl före som 

efter flytten kunde vi se hur deras beteende påverkades i bytet av miljö. I tolkningen av vårt 

empiriska material kunde vi utifrån vårt teoretiska ramverk behandla frågeställningarna på det 

sätt som redovisas nedan.   

 

Den första frågeställningen syftade till att undersöka Biomedicums formulerade vision samt 

hur den tog sig i uttryck i den strategiska utformningen av rummet. För att studera syftet med 

den arkitektoniska utformningen läste vi innan vår observation ett urval av texter publicerade 

av Karolinska Institutet gällande det. Det vi utläste var att Biomedicums utformning var tänkt 

att främja samverkan och interaktion mellan forskare, för att på så sätt bidra till framtida 

forskning. I vår observationsstudie studerade vi sedan på vilka sätt vi kunde se Biomedicums 

vision i utformningen av det byggda rummet. I rummet såg vi exempelvis användandet av 

glasväggar och gemensamma lunchrum som medel för att främja nätverksbyggande och 
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interaktion mellan forskare. Vidare kunde vi även se hur den tänkta användningen av rummet 

manifesterades genom kontroll i form av regler gällande forskargruppens platser samt det 

tillåtna antalet flyttlådor som forskarna fick ta med sig till Biomedicum och även regler kring 

användandet av det allmänna rummet som sådant. Mot bakgrund av vårt teoretiska ramverk 

kunde vi i vår empiri se detta som exempel på territoriell strategi, då de uppsatta reglerna 

syftade till att på olika sätt kontrollera och begränsa forskarnas territorium (Kärrholm, 2004, 

s. 89). I vår observation blev det tydligt att dessa territoriella strategier kunde kopplas till de 

Certeaus formulerade definition av strategi. Vi kunde se att maktutövandet kom uppifrån med 

syfte att kontrollera beteenden (de Certeau, 1984, s. 36-37). 

 

Den andra frågeställningen syftade till att undersöka hur forskarna markerade territorium i 

den nya miljön. I analysen använde vi oss av vårt empiriska material från såväl innan som 

efter flytten. Detta då vi redan innan flytten ägde rum blev intresserade av hur vår 

forskargrupp använde personliga föremål för att markera sin plats i rummet. Även efter flytten 

använde forskarna de personliga föremålen för att markera sin plats i det gemensamma 

rummet, vilket vi därmed såg som ett tydligt exempel på territoriell taktik. Efter flytten kunde 

vi även se hur vår forskargrupp samt de övriga forskarna på Biomedicum använde objekt för 

att markera sitt territorium. Vi kunde se att sättet de gjorde detta på gick emot Biomedicums 

formulerade vision. Forskarna använde objekt för att möjliggöra en annan användning av 

rummet än vad som var tänkt: exempelvis genom att ställa upp mikrovågsugnar i fikarummen 

för att på så sätt undvika att äta i de gemensamma lunchrummen. Vi såg detta som ett 

exempel på den taktik som formulerats av de Certeau då han menar att taktiker närmast går ut 

på att bemöta och parera strategier (de Certeau, 1984, s. 37). 

 

7.2 Resultat och analys i relation till tidigare forskning 

Tidigare forskning kring laboratoriets utformning har visat att den arkitektoniska 

utformningen i hög grad påverkar medlemmarnas handlingar (Normark, 2015, s. 169). Studier 

har visat att laboratoriets utformning ofta är skapad för att främja eller hindra tillträde vilket i 

förlängningen gör att labbet bestämmer hur, var och med vem forskarna interagerar (Gieryn, 

2000, s. 477; Gieryn, 2002, s. 46; Normark, 2015, s. 169). Biomedicums lunchrum blev i vår 

studie ett tydligt exempel på hur byggnadens utformning kan “tvinga” till interaktion. Detta 

då det enbart fanns två platser att äta lunch på i Biomedicum (Gieryn, 2000, s. 477). Gieryn 

(2000) menar att en plats alltid tillskrivs mening, och i vår studie var  lunchrummen inte bara 
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en plats avsedd för att inta dagens lunch utan även en plats menad för interaktion och socialt 

samspel.  

 

Detta ligger i linje med de informationstexter som KI publicerat om byggnationen. I texterna 

var det formulerat som att det var Biomedicum som skulle bidra till ökat samarbete och 

samverkan mellan forskare (jrf. Biomedicum - Framtidens laboratorium, 2018). Antagandet 

om att det är rummet som “ska” går i linje med Gieryns tanke om att plats gör och att plats är 

inte en setting eller kontext i vilket något sker utan en agent och en kraft med synbara och 

egna effekter på det sociala livet (Gieryn, 2000, s. 466). 

 

I våra observationer kunde vi se att Biomedicum på olika sätt utformats med syfte att såväl 

inkludera som exkludera. Ett tydligt exempel på detta var spärrarna som begränsade tillträdet 

till hissarna i Biomedicum. Normark (2015) menar att laboratoriets utformning kan 

möjliggöra eller hindra tillträde till en plats vilket detta blev ett tydligt exempel på.  

 

Vidare kunde även se hur den utbredda användningen av glasväggar låg i linje med 

Biomedicums syfte, då Gieryn (2008) menar att användningen av glasväggar bidrar till just 

interaktion och samverkan mellan forskare (Gieryn, 2008, s. 801). Visibiliteten i ett rum har 

även i andra studier visat sig kunna underlätta samarbete och kommunikation, då 

medarbetarna kan se vart de andra i organisationen befinner sig (Steen & Koch, 2012, s. 2-3). 

Användningen av glasväggar som ett medel för att främja interaktion är därmed lätt att 

motivera utifrån tidigare forskning. Men Gieryn (2008) lyfter att glasväggar även kan utgöra 

en form av tvingande kontroll. Att använda glasväggar i utformningen av laboratoriet 

resulterar i att forskarna nästintill tvingas att bli medvetna om vad som händer omkring dem 

och om projekt som kan vara potentiellt värdefulla (Gieryn, 2008, s. 801) Med hjälp av 

Gieryn studie kunde vi förstå hur glasväggarna som aktör kan påverka forskarna och deras 

interaktion och samspel på olika sätt. 

 

Vi kunde även se tecken på att byggnader är och blir vad de involverade personerna gör med 

dem (Gieryn, 2008, s. 36-38). Precis som Lynnes, Millwards, Haslams och Postmes (2007) 

fann i sin studie av finansindustrin kunde vi se att rummets utformning inte alltid resulterar i 

önskvärda beteenden hos medarbetarna  (Lynne, Millward, Haslam & Postmes, 2007, s. 557). 

Vår empiri står därmed i kontrast till Gieryns (2000) uttalande om att människor kan tvingas 

till interaktion genom byggnaders utformning. Biomedicums matsalar utformades för att 
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forskare från samtliga våningsplan skulle mötas och interagera men forskarna anpassade sig 

inte utan vidare utan använde objekt för att istället anpassa rummet efter sina egna önskemål. 

Det knyter därmed an till det Kärrholm konstaterande om att nutida studier av territorium och 

av rummet ofta omfattar komplexa beteendemönster (Kärrholm, 2004, s. 30).  

 

I vår studie gjorde vi en ansats utifrån ett sociologiskt perspektiv för att studera territoriet. 

Kärrholm menar att det finns en kunskapslucka gällande studier av känslomässiga 

förhållanden och beteenden relaterade till en specifik plats med territoriet som utgångspunkt 

(Kärrholm, 2004, s. 44). I vår studie har vi kunnat observera det beteendemässiga i relation till 

territoriet. 

 

7.3 Resultat och analys i relation till teori 

I vår studie har vi använt oss av två teorier: Actor-Network Theory (ANT) samt Kärrholms 

(2004) teori om territoriella produktionssätt kompletterat med de Certeaus definition av 

begreppen taktik och strategi.  

 

När vi med hjälp av ANT väljer att belysa och lyfta vissa aktörer och nätverk resulterar det i 

att andra hamnar i skymundan (Kärrholm, 2004, s. 139). En begränsning med teorin är att det 

ständigt görs ett, ibland omedvetet, val av aktörer och att det är omöjligt att inkludera samtliga 

möjliga aktörer i en analys (Kärrholm, 2004, s. 137). Likt Kärrholm har vi dock valt att se det 

som att världen är allt för komplicerad för att fångas med en modell, och att det viktiga är att 

vara medveten om att det kan finnas fler möjliga aspekter av verkligheten. Kärrholm menar 

att det handlar om att försöka hitta de aktörer som stabiliserar territoriet när vi studerar 

territoriet som nätverk vilket vi strävat efter i vår studie. 

 

Som tidigare nämnt ger ANT ett mer deskriptivt än förklarande resultat. Vi kan enbart förstå 

och undersöka hur olika aktörer påverkar varandra och det sociala samspelet, men vi kan inte 

svara på varför. 
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7.4 Resultat och analys i relation till metod 

Vi har i denna studie undersökt påverkanseffekt kopplat till rummet genom att studera 

samspelet mellan rummets strategiska utformning och forskarnas beteende.  Genom att 

observera forskargruppen under denna flytt har vi sett hur de har förhållit sig till varandra och 

huruvida det stämde överens med Biomedicums uttalade vision. Observation som metod 

svarar på frågan hur, men har svårare att svara på varför. Genom att använda informella 

intervjuer som ett komplement till våra observationer försökte vi komplettera det vi såg med 

informanternas egna upplevelser. Faktum kvarstår dock att vi hade kunnat få ett annat resultat 

om vi valt en annan metod.  

 

Vidare ägde vår studie rum under en begränsad tidperiod som kan te sig kort för klassiska 

observationsstudier. En risk med short-term ethnography är som tidigare nämnt att 

observationen riskerar att avgränsas och fokuseras för tidigt, vilket kan leda till att viktiga 

detaljer eller andra intressant aspekter av en frågeställning förbises (Pink & Morgan, 2013 s. 

153).  Det vi observerade hade kanske inte tett sig lika viktigt om vi var där under en längre 

period. Vårt resultat påverkas således av den tidsperiod vi observerar. 

 

7.5 Förslag till framtida forskning 

I vår studie har vi studerat rummet ur ett sociologiskt perspektiv. Vi undersökte hur rummets 

strategiska utformning påverkade forskarnas beteende. Vi kunde se att rummet hade en 

påverkanseffekt men att även andra aktörer spelar en avgörande roll. Vidare såg vi även att 

forskarna utövade en territoriell taktik som respons på den strategiska utformningen, bland 

annat genom att markera territorium med personliga objekt. Rummet är vad det görs till 

(Gieryn, 2000, s. 466).  

 

Vi har identifierat vidare områden som vi anser vara av relevans att studera vidare: 

 

Inledningsvis, då vår observation främst fokuserar på en kort tid efter flytten finns det 

relevans att se huruvida forskarna fortsatte med sin territoriella taktik mot rummets tvingande 

effekt. Vi kan då anamma en förståelse för en organisatorisk flytt även på längre sikt.  

 

Vidare hade en längre studie kunnat studera forskarna under längre period efter flytten till 

Biomedicum. Då hade även ytterligare de två territoriella produktionsformen kunnat vara 
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möjliga att studera, territoriell appropriation och association. Dessa två är som nämnt av en 

oplanerad karaktär och uppstår ur sammanhanget genom brukandet av en plats. Det är något 

som först blir synligt efter en längre period. En fortsatt studie med ett längre tidsspann hade 

kunnat öka förståelsen för territoriets produktionsformer, inte enbart inom arkitekturens värld 

utan även inom sociologins.  

 

Vi såg tydligt exempel på den territoriella taktiken, då forskarna markerade territorium med 

hjälp av personliga objekt. Kärrholm lyfter att territoriell taktik även kan vara ett sätt att att 

uttrycka den egna identiteten (Kärrholm, 2004, s. 88). Dessa objekt fyller även en roll som 

identitetsskapande då det blev tydligt att gruppen ansåg att dessa objekt var speciella för deras 

grupptillhörighet. Den underliggande betydelsen och historien i objektet förstås enbart om du 

är medlem i gruppen, vilket avgränsar forskargruppens territorium. Vi ser detta som en tredje 

möjlig studie där det finns möjligheten att även undersöka denna aspekt av den territoriella 

taktiken. “Hur skapas och bibehålls forskargruppens identitet med hjälp av objekten?” samt 

“hur avgränsar forskargruppen sitt territorium med hjälp av de personliga objekt?” är 

forskningsfrågor med avstamp i identitetsskapande och territoriets produktionsformer som 

vore intressanta att studera vidare.  

 

Slutligen har vår studie utgått från ett teoretiskt ramverk som främst ger svar på frågan om 

“hur”. ANT är som nämnt en empiristyrd teori som främst ses som ett analytiskt redskap, 

något som givetvis påverkar vårt resultat. ANT fokuserar på relationer mellan aktörer och 

strävar efter att beskriva dessa, vilket således ger ett deskriptivt resultat. Hade ett annat 

teoretiskt ramverk applicerats i observationsstudien hade kanske frågan “varför” kunnat 

besvaras. Det är en fråga som många gånger väcktes under observationen, exempelvis varför 

forskarna visar ett motstånd mot det uttalade syftet att interagera och samarbeta mer? Varför 

accepterar de inte rummets tvingande påverkan? En fortsatt studie med syfte att förklara 

“varför” är något som kan ge en ökad förståelse för hur organisationsförändringar kan 

bedrivas med ett önskvärt resultat. En studie med fokus på “varför” hade även kunnat ge 

fortsatt bidrag till den kunskapslucka som vi i denna uppsats gjort en första ansats till att fylla 

genom att studera den beteendemässiga aspekten. Detta då en studie med fokus på “varför” 

kan undersöka de känslomässiga förhållandena relaterade till en specifik plats med territoriet 

som utgångspunkt (Kärrholm, 2004, s. 44). 
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Då vi rör oss mot ett mer kunskapsbaserat samhälle blir den kunskapsproducerande 

organisationen som KI utgör intressant att studera vidare. 
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9. Bilagor  

Bilaga 1. Missivbrev  

Hello, 

 

We would like to introduce ourselves, we are Linnea Savio and Martina Pettersson and study 

Human Resources at Uppsala University. We are studying our final semester at the program 

and are currently writing our graduate essay in sociology with a focus on organization and 

working life. We are about to do an observation study of the Karolinska Institute's preclinical 

research environments and will observe the research group for two weeks. 

 

We will investigate how the design of the room affects the working group and its cooperation 

and how this is affected by the major reorganizational – the relocation to the new laboratory 

(Biomedicum). The purpose is to investigate how an organizational change affects the group 

as well as how the space prevents and enables cooperation and interaction in a larger 

organization. 

 

Your participation is of course voluntary and you are entitled to cancel your participation at 

any time and without explanation. During the observation we will take field notes for our 

analysis and will carefully present our material so that no individual is named or identified in 

the study. 

 

If you have any questions, please feel free to contact us by person when we are at KI, or by 

email. Our email addresses are: xxx.xxx@xxx.com and xxx.xxx@xxx.se. 

 

Sincerely, 

Linnea and Martina 

 

Supervisor (and responsible of the documentation project) 

Daniel Normark, Philosophy of Science Sociology 

xxx.xxx@ki.se 

 

mailto:xxx.xxx@ki.se
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Bilaga 2 Deklarering    

Följande deklarering fylls i av författarna som skriver uppsats tillsammans och syftar till att 

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under arbetet. Nedan anges för var och en 

av uppsatsens delar och den procentuella arbetsfördelningen i uppsatsen.  

 

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning) 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 

Tidigare forskning 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

  

Teorikapitel 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 

Metodkapitel 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling, 

transkribering) 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 

Diskussionskapitel 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 

Bilagor 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 

Genomläsning av färdigt manus/korrektur 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      
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Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen) 

Författare 1:     50%      Författare 2:     50%      

 


