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Sammanfattning  

Karolinska Institutet (KI) är en kunskapsintensiv organisation som bedriver världsledande 

medicinsk forskning. Här blir frågor kring ägande och makt centrala då produktion av 

vetenskap är en bransch där det finns mycket prestige och ekonomiskt kapital att vinna. 

Utifrån läsning av kandidatuppsatser som gjorts på KI bildades ett intresse för att lyfta 

betydelsen av maktens påverkan på det vetenskapliga arbetet. Syftet med studien har varit att 

utöka förståelsen för hur makt manifesteras inom och mellan forskargrupper på KI. Detta har 

gjorts genom en kortvarig etnografisk studie under en veckas tid, då vi följt en forskargrupp i 

deras dagliga arbete. För att kunna styrka våra observationer har även material från tidigare 

studier gjorda inom samma fält, tillgodogjorts i samråd med handledaren. Forskningsfrågorna 

som studien utgått från är hur manifesteras makt inom och mellan forskargrupper samt vilken 

roll spelar kapital som valuta och medlare vid manifestation av makt. För att besvara våra 

forskningsfrågor har vi tillämpat Bruno Latours Actor-Network Theory (ANT) samt Pierre 

Bourdieus koncept kring olika kapitalformer. Genom vår observation kunde vi se hur 

teorierna kunde sammanföras för att förklara hur makt manifesteras och vilka aktörer som 

kom att spela stor roll i detta avseende. Resultatet av studien visar på att hur makt 

manifesteras mellan människor, till stor del formas av de så kallade icke-mänskliga aktörerna 

som finns inom det specifika fältet som studeras. Dessa aktörer menar vi främst är 

byggnadens utformning, den vetenskapliga och tekniska utrustningen, hyror och 

publikationer. Avslutningsvis har vi kunnat se att makt manifesteras genom att analysera den 

cykliska återinvesteringen av kapital. 
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1. Inledning 
Vetenskap och forskning har varit och är fortfarande, en central byggsten i vårt moderna 

sekulariserade samhälle. Det hjälper oss att förstå världen och hur vi kan förbättra den på 

olika sätt. Universiteten i Sverige har tre huvudsakliga uppgifter; att bedriva forskning, 

utbilda och “samverka med resten av samhället” (UKÄ, 2018). Forskningen har under 1900-

talet kommit att ha en alltmer central roll för universiteten och spelat en viktig roll för den 

professionella identitetens framväxt (Hasselberg, 2012: 19). 
 

I spetsen för professionell forskning finns Karolinska Institutet (KI) - ett världsledande 

medicinskt universitet som enskilt bedriver den största andelen akademisk medicinsk 

forskning i Sverige (Om KI, 2018). Samtidigt som denna ambition och förväntan, om att vara 

“ett ledande medicinskt universitet” finns, är KI en komplex organisation som består av 

många konstellationer och uppdelningar (Huldt, Norrving & Normark, 2013: 13; Bexell et. 

al., 2012: 13). Här finns en rad olika aktörer, vars skilda intressen kan vara svåra att balansera 

då prioriteringar mellan dem måste göras (Bexell et. al., 2009: 11f), vilket kan argumenteras 

skapar motsättningar mellan enheter, grupper och individer inom organisationen.  
 

Denna kunskapsintensiva organisation har under de senaste åren blivit flitigt omskriven i 

media. Skandaler gällande forskningsfusk från enskilda forskare och universitetets ledning 

har avlöst varandra (Ståhlberg, 2016; 2018). KI har även beskrivits som en arbetsplats vilken 

genomsyras av elitism, individualism och konkurrens (Bexell et. al., 2009: 21). Likt andra 

branscher där mycket pengar och prestige finns att vinna, blir frågor gällande ägande, 

intressen och makt centrala även på KI (Hasselberg, 2012: 174).  
 

Maktbegreppet har definierats, diskuterats och debatterats om under en lång tid inom 

sociologin. Begreppet har beskrivits som det mest omstridda inom samhällsvetenskapen där 

forskares uppfattningar om “maktens natur, betydelse och fördelning” är rakt motsatta i alla 

avseenden (Korpi, 1985: 59). Teknik och vetenskapsstudier har bland annat berört hur 

laboratoriums utformning påverkar forskningen och vilken inverkan teknik och annan 

materiell utrustning har för vetenskapsproduktion. Däremot är det sällan som makt, i både 

dess konstruktiva och destruktiva bemärkelse, tillåts vara det framträdande fenomenet som 

studeras, vilket är vårt mål med denna kandidatuppsats.  
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Denna studie är en av flera som gjorts inom ramen för ett större forskningsprojekt som leds av 

Daniel Normark. För att kunna studera makt på KI gavs tillgång till det material som samlats 

in under dessa tidigare studier. Resultatet som studien baseras på är dock insamlat genom en 

kortvarig etnografisk observation som utfördes under första veckan i december på 

Biomedicum.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att ge en utökad förståelse för hur makt manifesteras inom och mellan 

forskargrupper på Karolinska Institutet.  

 

Frågeställningar: 

• Hur manifesteras makt inom och mellan forskargrupper?   

• Vilken roll spelar kapital som valuta och medlare vid manifestation av makt?  
 

1.2 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju olika avsnitt. Efter detta inledande avsnitt som presenterat studiens 

problemformulering, syfte och frågeställningar kommer nästa avsnitt redogöra för studiens 

teoretiska ramverk. Att teori presenteras före tidigare forskning är en avvägning som gjorts 

eftersom den tidigare forskningen har starka teoretiska kopplingar och många likheter med 

vår studie. Därför underlättar det att få en inledande teoretisk förståelse inför läsningen av de 

studier som presenteras i tidigare forskning. I uppsatsens tredje avsnitt redovisas studier som 

gjorts inom området för att ge en bakgrund till det fenomen vi ämnar studera. Uppsatsens 

fjärde avsnitt behandlar den metod som använts för att samla in det empiriska materialet. 

Avsnitt fem beskriver forskningsfältet mer ingående för att ge läsaren en bättre förståelse för 

den miljö som studerats. Det sjätte avsnittet presenterar studiens resultat och analys, vilket i 

det avslutande kapitlet sedan diskuteras i relation till uppsatsens övriga delar. 
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2. Teori  
I följande avsnitt redovisas studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis presenteras Actor-

Network Theory (ANT), främst utifrån Bruno Latours perspektiv, som sedan kompletteras 

med Pierre Bourdieus koncept kring kapitalformer för att ge en tydligare definition av makt. 

Avslutningsvis diskuteras hur de något motsägelsefulla teorierna blir möjliga att förena. 
 

2.1 Actor-Network Theory (ANT)  
En av de framträdande förespråkarna av ANT är Bruno Latour, en fransk filosof, antropolog 

och sociolog. ANT är en omfattande teoribildning och kan även ses som ett metodologiskt 

tillvägagångssätt, vilket beror på att det snarare är en teori om hur man studerar det sociala, än 

en teori om det sociala (Latour, 2015: 170f).  
 

Det är mycket av den etablerade sociologin som Latour vill förkasta eller i alla fall 

omdefiniera i grunden. Latours perspektiv på världen kan härledas tillbaka till hans centrala 

argument om att “samhället är inte det som håller oss samman, det är vad som hålls samman” 

(Latour, 2012: 54). Som nämnt menar Latour att ANT är en teori, men också en metod, 

eftersom för att kunna studera och förstå omvärlden måste aktörer ges utrymme att uttrycka 

sig. Detta beror på att aktörernas handlingar, rörelser och flödet mellan dem är det som gör 

samhället, som i sig ”är det slutgiltiga resultatet av en process” (Latour, 2015: 170f, 82). 

Enligt Latour är det förbindelserna mellan aktörer som är samhället och dessa förbindelser är 

inte latenta utan måste hela tiden göras för att kunna upprätthållas. Latour förespråkar alltså 

en performativ definition av samhället (Latour, 2012: 49).  

2.1.1 Aktörer, aktanter, nätverk och verknät 
Ett av ANTs mest betydelsefulla bidrag till samhällsvetenskapen är att utöka listan över vilka 

aktörer som räknas som deltagare i handlingsnät (Latour, 2015: 91, Sayes, 2014: 135). Latour 

menar att ”varje ting som faktiskt förändrar ett tillstånd genom att göra skillnad är en aktör - 

eller, om den inte har någon gestalt än - en aktant” (Latour, 2015: 90). Utifrån ANTs 

perspektiv förespråkas att det måste etableras en acceptans för att kontinuiteten i handlings-

förlopp sällan består av kopplingar mellan människa till människa eller objekt till objekt, utan 

att kopplingarna snarare kommer gå i sicksack mellan dessa (Latour, 2015: 94f). Genom att 

inkludera aktörer och aktanter som på olika sätt tillför något i handlingskedjan, oavsett om de 



	 8	

är mänskliga eller icke-mänskliga, är det därmed möjligt att på ett mer utförligt sätt kunna 

beskriva verkligheten.  
 

Latour utvecklar resonemanget kring vad han räknar som en aktör genom betona att det är just 

handlingarna, och inte om aktören är mänsklig eller icke-mänsklig, som avgör om de bör 

inkluderas i handlingskedjan. Han menar att en mellanhand är något ”som transporterar 

betydelse eller kraft utan att omvandla detta” (Latour, 2005/2015: 54) medan en medlare är 

något som ”förvandlar, översätter, förvränger och modifierar den betydelse eller de element 

de ska bära” (Latour, 2015: 54f). Latour menar vidare att en bra ANT-beskrivning av 

verkligheten är när samtliga aktörer behandlas som medlare, och inte mellanhänder (Latour, 

2015: 155). Alltså, om exempelvis en byggnads utformning påverkar handlingskedjan, bör 

den inkluderas i analysen och behandlas som en aktör och medlare. Detta görs genom att i 

detalj redogöra för på vilka sätt byggnadens utformning tillför och påverkar handlingskedjan. 
 

Ett annat begrepp som Latour diskuterar är nätverk. Han menar att man egentligen borde kalla 

det “verknät” då det är själva verket, handlingen, rörelsen, flödet och förändringarna mellan 

aktörer som bör betonas (Latour, 2015: 171). Trots att Latour har ett ambivalent förhållande 

till begreppet nätverk erkänner han att det behövs ett ord som “betecknar översättningars 

flöde” (Latour, 2015: 158f). För att ge en tydligare bild av begreppet nätverk bör det ses i 

relation till hur Latour definierar begreppet social. Han menar att social bör ses som något 

flytande och att man ska förhålla sig till begreppet likt en vätska som endast blir synlig när 

nya förbindelser mellan olika aktörer uppstår (Latour, 2015: 83, 99). Latour menar att genom 

att använda ordet flytande blir förbindelser mellan olika aktörer därmed möjliga att analysera 

med fokus på cirkulationen dem emellan, snarare än på själva nätverket i sig (Latour, 2015: 

83). Social handling flyttas således vidare till “olika typer av aktörer som kan transportera 

handlingen längre via andra handlingsformer” (Latour, 2015: 89). Utifrån Jonny Holmström 

och Daniel Robeys (2005) beskrivning i kapitlet Inscribing Organizational Change with 

Information Technology förtydligas hur nätverk kan förstås. De menar att man utifrån ett 

ANT-perspektiv ser det som att människor och icke-mänskliga aktörer är sammanlänkade 

genom en väv av relationer som refereras till som ett aktörsnätverk (Holmström & Robey, 

2005: 167). I denna studie kommer vi använda nätverk och aktörsnätverk synonymt för att 

enkelt kunna hänvisa till de aktörer som vi anser är relevanta att studera vid den givna 

situationen i fältet.  
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Fortsättningsvis argumenterar Holmström och Robey (2005), likt Latour, för att objekt och 

teknik är viktiga att studera och inkludera i sin analys av verkligheten. Detta eftersom de 

stabiliserar aktörsnätverket och “håller de sociala relationerna på plats” när mänskliga aktörer 

inte är närvarande och utför dem (Latour, 2012: 274; Holmström & Robey, 2005: 167). 

Holmström och Robey menar att eftersom IT har en alltmer framträdande roll i organisationer 

och är alltmer komplext utformade, bör man studera vilka ekonomiska och sociala 

konsekvenser de har på organisationer (Holmström & Robey, 2005: 165f). För att beskriva 

och förstå hur IT-system påverkar, och påverkas av organisationens intressen, använder 

författarna sig av begreppet inscription som framöver kommer översätts till inskription. De 

menar att genom inskription inbäddas mänskliga aktörers intressen i tekniska artefakter och 

därmed inkluderas dessa intressen i aktörsnätverket. Holmström och Robey lyfter att IT-

system är speciellt intressanta artefakter i detta avseende eftersom de vanligtvis är så pass 

komplext uppbyggda att de kan dölja beslutsprocesser och sociala intressen som systemet 

egentligen representerar (Holmström & Robey, 2005: 169). 
 

2.1.2 Samhällets byggstenar 
Latour (2012) menar att samhällets sociala strukturer är uppbyggda av enheter, egenskaper, 

form, valuta, tidsfördröjning och grad av reciprocitet. Enheter är de grupperingar eller delar 

av samhället som människor kan vara en del av, exempelvis som att vara en egen individ, men 

också del av en familj samtidigt som man tillhör en viss samhällsklass. Dessa enheter är 

försedda med egenskaper som till exempel att vara självisk, girig eller social. Form innebär 

att relationerna mellan dessa enheter kan vara utformade på olika sätt, exempelvis som ett 

utbyte eller utnyttjande. Vidare menar Latour att enheterna, deras egenskaper och formen på 

relationen avgör vilken valuta som värderas eller värdesätts i relationen, till exempel energi, 

kunskap, pengar eller makt. Med tidsfördröjning menas den tid inom vilken dessa värderingar 

görs, som en generation, ett år eller en dag. Slutligen innebär grad av reciprocitet vad som 

anses vara en acceptabel nivå av utbyte eller ömsesidighet i relationerna, som exempelvis en 

gengäld, byte ett mot ett eller ett allmänt byte (Latour, 2012: 47). Hur samhället är utformat 

är, enligt Latour, resultatet av variationerna mellan dessa ovan nämnda begrepp. Denna studie 

kommer främst att använda begreppen grad av reciprocitet samt valuta, eftersom de är 

relevanta för att kunna belysa hur olika relationer inom och mellan forskargrupperna kan 

förstås och förklaras. Resterande begrepp presenterades ovan för att göra Latours bild av 

samhället rättvis.  
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2.2 Makt som fenomen och begrepp  
Maktbegreppet har under lång tid definierats och diskuterats flitigt inom sociologin. Walter 

Korpi menar att begreppet är det mest omstridda inom samhällsvetenskapen där forskares 

uppfattningar om “maktens natur, betydelse och fördelning” är rakt motsatta i alla avseenden 

(Korpi, 1985:59). Oftast görs en distinktion mellan makt som dispositionellt, vilket innebär att 

det ses om en kapacitet eller förmåga som man har, till skillnad från maktutövning eller makt 

i användning (Korpi, 1985: 64), alltså som något performativt.  
 

Latour menar att “problemet med makt kan rymmas i följande paradox: när du helt enkelt har 

makt (…) händer ingenting och du är maktlös; när du utövar makt (…) utför andra handlingen 

och inte du” (Latour, 2012: 41). Makt i Latours mening är performativt och görs eller utförs 

inte av den person som är tillskriven makt i en viss situation, utan av de människor som finns 

i relation till denna person och deras handlingar (Latour, 2012: 51, 41). Latour förespråkar en 

upp och ned vändning av begreppet makt och att det bör behandlas som en konsekvens av 

kollektivt handlande, istället för en orsak till kollektivt handlande (Latour, 2012: 49).  
 

För att kunna behandla maktutövande som en effekt snarare än en orsak presenterar Latour 

översättningsmodellen som förklarar hur en order, ett yrkande eller en artefakt sprids i tid och 

rum (Latour, 2012: 42). Kortfattat menar Latour att exempelvis en order sprids via en kedja 

av aktörer som på olika sätt modifierar eller översätter denna order i strävan att dessa ska nå 

sina egna olika mål. Latour skriver att makthavare som inte inser att det finns många olika 

orsaker för andra människor att lyda deras order, eller helt enkelt göra motsatsen, riskerar att 

först när de förlorat sin makt inse att makten utgjordes just av alla de andras viljor (Latour, 

2012: 44f). Han menar även att om makt ska kunna utövas under en längre tid måste den 

förlita sig på mer än sociala förbindelser, och om maktförhållanden endast hade mobiliserats 

eller samlats kring sociala förmågor hade dessa bara varit kortvariga och obeständiga 

interaktioner (Latour, 2015: 84f).  
 

Latour har kritiserats för att ignorera idén om att strukturella förutsättningar finns under en 

längre tid och påverkar aktörer (Albert & Kleinman, 2011: 265). Mathieu Albert och Daniel 

Lee Kleinman (2011) menar i sin artikel Bringing Pierre Bourdieu to Science and Technology 

Studies att det är uppenbart att ANTs konstruktion av nätverk gör det möjligt för vissa aktörer 

att agera på bekostnad av andra. Dessutom anser de att Latours teoretiska ramverk inte kan 

förklara varifrån den ursprungliga källan till konflikter mellan olika aktörer kommer ifrån. 
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Författarna argumenterar för att Pierre Bourdieus teorier har mycket att tillföra vid studier av 

teknik och vetenskap eftersom man i dessa slags studier sällan har lyft maktens plats inom det 

vetenskapliga fältet (Albert & Kleinman, 2011: 263ff).  
 

2.3 Kapital som maktmedel   
Sociologen Pierre Bourdieu menar att olika former av kapital kan omvandlas till makt (Hess, 

2011: 334) det vill säga att man inte behöver utöva makt för att ha makt. Utifrån Bourdieus 

studier av det franska samhället menar han att det finns tre dominanta typer av resurser som 

fungerar som kapital i det sociala utrymmet; ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (Albert 

& Kleinman, 2011: 267).  
 

I förenklade termer refererar ekonomiskt kapital till mängden pengar och materiella resurser 

som man äger, kulturellt kapital betecknar de kulturella resurserna man har, ofta förstått i 

termer av utbildningsmässiga kvalifikationer och kunskaper inom fältet, och socialt kapital är 

förstått som nätverket av människor som man har tillgång till och kan mobilisera för att uppnå 

personliga mål och motiv (Albert & Kleinman, 2011: 267; Hess, 2011: 334). Dessa former av 

kapital är, enligt Bourdieu, utbytbara mot varandra och genom att utöka sin kapitalvolym får 

individer, grupper eller samhällsklasser, mer makt inom det fält som studeras (ibid). 
 

Konceptet om kapital och struktur är centralt för Bourdieus idéer om maktskillnader mellan 

grupper inom den sociala sfären och hans förståelse av fält (Albert & Kleinman, 2011: 266f). 

Bourdieu behandlar det vetenskapliga fältet som vilket annat fält som helst, alltså som en 

arena inom vilken aktörer kämpar för makt (ibid). David J. Hess skriver i Bourdieu and 

Science and Technology Studies: Toward a Reflexive Sociology (2011) att Bourdieu menar på 

att sociala fält, liksom vetenskapliga fält, kännetecknas av de olika typer och volymer av 

kapital som innehas av individerna inom fältet och hur de strategiskt handlar med dessa 

kapital (Hess, 2011: 334).   
 

Om man summerar Bourdieus teori står sociala relationer i fokus. För att beskriva detta 

använder han framför allt begreppet habitus som syftar till att förklara de olika handlingar, 

beteende- och tankemönster som individer format i olika sociala fält och sammanhang. 

Habitus, i sin tur, formas i så kallade sociala “konkurrensfält” där individers sociala 

ställningar står i konkurrens gentemot varandra. För att kunna avancera i ett sådant fält måste 

individerna i gruppen ta till sig olika typer av kapitalformer, vilket i sig innebär att vissa 
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ritualer måste utföras av individen för att hen ska kunna nå högre ställning i gruppen. För att 

erhålla vinster inom gruppen behöver man göra vissa insatser, som sedan kommer leda till ett 

erkännande, detta erkännande måste i sin tur ske på rätt sätt och det finns vissa symboler och 

villkor som avgör detta. Individen ska alltså transformera sina kapitalresurser till en del av sitt 

habitus, sitt sätt att agera, handla och tänka inom gruppen (Månson, 2003: 409f).  
 

För att utöka sin volym av vetenskapligt kapital kan man enligt Bourdieu antingen tillämpa 

succession strategy eller subversion strategy. Genom att följa succession strategy, accepterar 

man som junior forskare det regelverk som formats av seniora forskare och den rådande 

hierarki vilken forskarsamhället är format utefter, för att på sikt anskaffa sig mer 

vetenskapligt kapital. Genom att istället tillämpa subversion strategy försöker man istället 

som junior forskare bryta mot de satta reglerna och den etablerade strukturen för att forma en 

ny ordning och hierarki (Albert & Kleinman, 2011: 269).  
 

2.4 Tillämpning av teoretiskt ramverk  
I valet av teori har vi valt att framför allt tillämpa Bruno Latours Actor-Network Theory 

(ANT) men även komplettera detta ramverk med delar av Pierre Bourdieus perspektiv. Detta 

för att skapa kunna förstå olika aspekter av hur makt manifesteras inom och mellan 

forskargrupper på Biomedicum.  
 

Latours Actor-Network Theory (ANT) används eftersom både mänskliga och icke-mänskliga 

aktörer inkluderas i studerandet och analysen av verkligheten (Latour, 2012; 2015). Detta blir 

viktigt vid studier av kunskapsintensiva organisationer och laboratoriemiljöer då teknisk och 

vetenskaplig utrustning är nödvändiga när man bedriver naturvetenskaplig forskning. Vidare, 

anser vi att den performativa definitionen av makt som fenomen är användbar i denna studie 

eftersom det genom observation går att studera hur de olika aktörerna agerar i relation till 

varandra inom nätverket och hur de påverkar handlingskedjan. 
 

Som nämnt har Latour kritiserats för att förneka att strukturella förutsättningar finns under en 

längre tid och påverkar aktörer samt att ANTs konstruktion av nätverk gör det möjligt för 

vissa aktörer att agera på bekostnad av andra (Albert & Kleinman, 2011: 263ff). Vi anser att 

för att kunna utöka förståelsen för hur makt manifesteras måste därför Bourdieus koncept 

kring kapitalformer på det vetenskapliga fältet inkluderas i vårt teoretiska ramverk. Detta för 

att kunna förklara maktskillnader mellan grupper på fältet. Vidare är de olika formerna av 
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kapital enligt Bourdieu utbytbara mellan varandra, exempelvis kulturellt mot ekonomiskt, och 

det är genom denna ackumulation av kapital som grupper får mer makt (Albert & Kleinman, 

2011: 267; Hess, 2011: 334).  
 

Vår förståelse av begreppet makt i denna studie är att dess manifestation blir synlig när 

kapital ackumuleras eller utbyts mellan olika aktörer i handlingskedjan. Förutsättningarna för 

att ackumulera och utbyta kapital formas av de förbindelser som finns mellan aktörerna i 

aktörsnätverket. Den valuta som Latour menar översätts och omvandlas mellan olika aktörer 

menar vi i vissa fall är de olika kapitalformer som definierats av Bourdieu.  
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3. Tidigare forskning   
I följande kapitel kommer tidigare forskning presenteras. Urvalet av artiklar baseras på en 

bedömning av vad vi anser är relevant kunskap för att skapa nödvändig förförståelse för de 

olika delar av forskningsområdet som berörs i denna studie. Forskningsöversikten kommer 

inledningsvis presentera studier av byggnaders utformning och territorium. Därefter redovisas 

forskning som gjorts om teknikens plats inom det vetenskapliga fältet. Efter det följer studier 

av laboratorium med fokus resultat kring publikationens centrala roll för forskare. 

Avslutningsvis presenteras vad studier om Karolinska Institutet tidigare har visat på.  
 

3.1 Byggnadens utformning 
Som nämnt i föregående avsnitt är det viktigt att inkludera alla aktörer som tillför något, även 

icke-mänskliga, vid studier gjorda utifrån ett ANT-perspektiv (Latour, 2015: 90f, Sayes, 

2014: 135). Nedan presenteras studier som visar på att byggnaden är en sådan slags aktör 

eftersom dess utformning påverkar handlingsutrymmet för individerna inom fältet.  
 

I Laboratory Design for Post-fordist Science (2008) diskuterar Thomas F. Gieryn 

utformningen av laboratoriebyggnaden för biomedicinsk vetenskap på Stanford University, 

Clark Center. Byggnaden är utformad på ett sätt som gör att det rumsliga, såväl utrustning 

som grupper, kan arrangeras för att främja samarbeten och interaktion. Gieryn (2008) 

beskriver att få saker kan pågå i det skymda på Clark Center, exempelvis finns inga dörrar i 

laboratorierna för att kunna avgränsa sig från andra forskare. Dessutom kan allmänheten 

observera arbetet genom fönster som vetter mot en innergård (Gieryn, 2008: 96ff). Vidare 

beskriver Gieryn i What Buildings Do (2002) hur byggnadens utformning spelar roll för 

forskning och menar på att det finns många empiriska bevis som visar på att byggnadens 

arkitektur påverkar den sociala interaktionen mellan forskarna (Gieryn, 2002: 46). Gieryn 

beskriver Thomas J. Allen’s studie, Communication Networks in R&D Laboratories (1970), 

vilket är en tioårig studie av stora forsknings- och utvecklings-organisationer (FoU alt. R&D). 

Gieryn (2002) menar att Allen sammankopplar laboratoriernas och kontorens utformning till 

förekomsten av spontana möten och den faktiska prestationen inom forskningen. Allen menar 

att antalet spontana möten med forskare som arbetar med andra slags projekt främjar idé- och 

kunskapsutbyte och därför är dessa möten positivt associerade med prestation. För att skapa 

dessa chanser till kommunikation kan utrustning, exempelvis kaffemaskiner och 
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kopieringsmaskiner, placeras strategiskt i byggnaden för att uppmuntra interaktion (Gieryn, 

2002: 46).   
 

Även Mattias Kärrholm (2004) menar att byggnadens utformning har stor betydelse för hur 

makt manifesteras och hur territorium skapas inom ett avgränsat område. I sin avhandling 

Arkitekturens territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och gestaltning i stadens 

offentliga rum (2004) studerar Kärrholm hur den territoriella maktutövningen kan beskrivas. 

Han redogör för hur territorialitet kan ses som en kombination av försvar och aktiv kontroll av 

ett område (Kärrholm, 2004: 10, 38f). Kärrholm lyfter Irwin Altmans indelningar av olika 

slags territorium, primära, sekundära och offentliga, för att förklara hur kontroll och försvar 

av ett visst område kan se ut. Det primära territoriet är av psykologisk karaktär och involverar 

exempelvis hemmet - en plats där man har vistats under en lång tidsperiod och kopplar till en 

enstaka individ. Det sekundära territoriet är mer lättillgängligt för allmänheten - exempelvis 

en restaurang där man är stamgäst. Det offentliga är miljöer av flyktigare slag, exempelvis ett 

säte i ett tåg, där det sker en mer påtaglig aktiv kontroll och försvar för att markera sitt 

territorium (Kärrholm, 2004: 42f). Gällande diskussionen om territorium menar Kärrholm att  

identitet har kommit att bli en central faktor. Han menar på att man ofta skapar en starka 

känslomässiga band till en plats där man känner tillhörighet, att man kan identifiera sig med 

platsen och tingen i fråga (Kärrholm, 2004: 44). Avslutningsvis, menar Kärrholm (2004) på 

att territoriet är en konsekvens av en manifesterad maktutövning i ett avgränsat område och 

att territoriet är en aktör i sig. Alltså menar han på att de faktiska händelser och handlingar 

som uttrycks av individerna inom territoriet är det som upprätthåller och möjliggör en vidare 

produktion av den territoriella ordningen inom det avgränsade området (Kärrholm, 2004: 80).  
 

3.2 Teknikens plats inom det vetenskapliga fältet  
Nedan presenteras studier som visar hur vetenskaplig och teknisk utrustning spelar en viktig 

roll inom kunskapsintensiva organisationer och specifikt laboratorium.  
 

I kapitlet Artifacts Rule! How Organizing Happens in Open Source Software Projects (2005) 

argumenterar Giovan Francesco Lanzara och Michèle Morner för att det är viktigt att 

inkludera teknologi vid analyser av nätverk som utgörs av mänskliga och icke-mänskliga 

aktanter och aktörer (Lanzara & Morner, 2005: 89; Latour, 2012: 274; Holmström & Robey, 

20015: 167). Likt Holmström och Robeys (2005) studie Inscribing Organizational Change 
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with Information Technology som tagits upp tidigare, använder Lanzara och Morner 

begreppet inskription. Genom inskription blir artefakter innehavare av mänsklig agens och 

därmed kan de ersätta människor i att utföra handlingar och utgöra funktioner i komplexa 

nätverk bestående av mänskliga och icke-mänskliga aktörer (Lanzara & Morner, 2005: 72f; 

Holmström & Robey: 168ff). De menar att tekniska system har en stabiliserande effekt på 

processerna och relationerna inom nätverket. Om dessa tekniska system utelämnas, blir det 

svårt att förklara samordningen och det kollektiva handlandet inom nätverket (Lanzara & 

Morner, 2005: 89). Slutligen menar Lanzara och Morner att teknologi kan ersätta formella 

organisationsstrukturer och regler genom att skriva in stora komponenter av kollektivt 

mänsklig makt eller agens i IT-system (Lanzara & Morner, 2005: 67).  
 

I The Making of Valid Data: People and Machines in Genetic Research Practice (2006) av 

Corinna Kruse studeras hur korrekt, säker och pålitlig data skapas i laboratorium samt de 

roller som människor och maskiner blir tilldelade i denna process (Kruse, 2006: 10). Kruse 

menar att maskiner har en viktig funktion vid produktion av korrekt och pålitlig data. De 

används för att minska osäkerheten samt eliminera subjektiviteten i resultaten för att kunna nå 

säkra resultat (Kruse, 2006: 168). Fortsättningsvis diskuterar Kruse (2006) skillnaden mellan 

maskiner och människor i laboratorium genom att lyfta skillnaden mellan intentionality och 

agency, vilka här översättas till avsikt och agens. Agens har definierats som förmågan att 

utföra en handling men Kruse menar att det bör avgränsas till förmågan att utföra en handling 

på egen hand, vilket blir viktigt vid differentieringen av aktörer i laboratorium. Informanter i 

hennes studie beskrev att maskiner utför arbetsuppgifter eftersom de är byggda och 

programmerade till att göra dem och inte eftersom de har en egen avsikt med arbetet (Kruse, 

2006: 132). Enligt Kruse har alltså både maskiner och människor agens, men endast 

människor har som avsikt att utföra handlingar. 
 

3.3 Publikationens centrala roll för forskning 
Ylva Hasselbergs menar i sin avhandling Vetenskap som arbete (2012) att publiceringar är ett 

väsentligt verktyg för erhålla makt inom forskargruppen och i forskarsfären (Hasselberg, 

2012: 157). Vidare skriver Kruse (2006) att framgång, inom det vetenskapliga samhället eller 

gemenskapen, mäts i antalet publicerade artiklar och statusen på tidskriften som dessa 

publiceras i (Kruse, 2006: 26, Latour & Woolgar, 1986: kap 5). Denna syn på framgång 

menar hon även kan påverka statusen inom laboratoriet och kanske etablera en skillnad i 
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status mellan doktorander och postdoktorala studenter, vilka producerar artiklar och 

publiceringar, i relation till medarbetare i laboratoriet som inte förväntas eller faktiskt 

publicerar artiklar. Alltså, skillnader i senioritet och utbildning samt arbetsfördelning inom 

laboratoriet kan leda till skillnader i status och påverka arbetsrelationer (Kruse, 2006: 25f).  
 

Fortsättningsvis är Laboratory Life (1986) av Bruno Latour och Steve Woolgar en tvåårig 

ANT-studie av ett laboratorium. Författarna ger en utförlig beskrivning av det vetenskapliga 

arbetet och ser till samtliga aspekter i miljön för att ge en heltäckande förklaring av det som 

faktiskt händer på fältet. I avsnittet Literary Inscription beskriver Latour och Woolgar (1986) 

hur centralt dokument i olika former är för de som arbetar i laboratoriet. Nästan helt utan 

undantag handlade alla diskussioner och kortare utbyten som observerades i laboratoriet om 

en eller flera artiklar som tidigare publicerats (Latour & Woolgar, 1986: 52).  
 

Tobias Rees menar i sin studie Concept Work and Collaboration in the Anthropology of the 

Contemporary (2007) att det finns två olika typer av samarbeten inom arbetet i forskar- 

världen. Den första typen av samarbete innebär att man tillsammans producerar publiceringar 

och forskning, medan den andra typen innebär att man tillsammans med andra forskare 

reflekterar och utvecklar koncept för respektive forskares egna arbete (Rees, 2007: 4). Latour 

och Woolgar (1986) menar å andra sidan att forskare är intresserade av varandra, inte för att 

de är tvingande av ett speciellt normsystem där man ska bekräfta varandras prestationer och 

insatser, utan eftersom de behöver varandra för att öka den egna produktionen av trovärdig 

information (Latour & Woolgar, 1986: 202f).  
 

För att förklara vad som driver forskare att bedriva professionell forskning menar Latour och 

Woolgar att man kan studera hur forskare beskriver sina beteenden (Latour & Woolgar, 1986: 

189). Författarna menar att forskarna använde ekonomiska metaforer för att prata om credit, 

som kan översättas till erkännande, inflytande, beröm eller ära. Credit kan användas på fyra 

olika sätt; den kan utbytas, delas, stjälas och ackumuleras eller slösas bort. Dessa olika 

användande menar författarna indikerar på att credit har samma karaktärsdrag som en valuta 

inom vetenskapen. Latour och Woolgar betonar dock att credit inte enskilt bör ses som en 

förklaring till forskares beteende utan snarare som en bidragande motiverande faktor (Latour 

& Woolgar, 1986: 192f).  
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Vidare presenterar Latour och Woolgar (1986) modellen cycle of credit eller cycle of 

credibility som gör det möjligt att beskriva och analysera den vetenskapliga karriären. 

Modellen visar på hur översättning och omvandling av en slags kapitalform till en annan är 

nödvändig för att en forskare ska kunna ta sig fram på fältet. De menar att credit kan 

återinvesteras likt en valuta och omvandlas till andra tillgångar som är viktiga inom det 

vetenskapliga fältet. Exempelvis forskningsmedel som i sin tur kan omvandlas till att få 

tillgång till utrustning genom att få en forskningsplats på en forskningsinstitution. Genom att 

utgå från att forskare är engagerade i sökandet efter credibility är det möjligt att kunna 

förklara både deras olika intressen samt processen inom vilken en form av credit omvandlas 

till en annan (Latour & Woolgar, 1986: 200f).  
 

Även Karin Knorr-Cetina ser den vetenskapliga karriären som cyklisk i Scientific 

communities or transepistemic arenas of research? (1982). Hon menar att utifrån aktörernas 

synvinkel är dessa cykler inbäddade i ömsesidiga relationer eller resource relationships, 

eftersom båda parterna i relationen besitter resurser som den andra parten vill kunna utnyttja. 

Hon menar att resursutbytet blir extra intressant när aktörerna som involveras har olika status 

i systemet och att det då skapas en maktdimension (Knorr-Cetina, 1982: 120; Hasselberg, 

2012: 150).  
 

3.4 Studier av Karolinska Institutet (KI)  
I Från läkarskola till medicinskt universitet (2013) presenterar Inger Huldt, Daniel Normark 

och Bengt Norrving KIs historiska utveckling mellan åren 1953-2012. Författarna menar att 

gemenskapen på KI har förändrats över tid och använder sig av antropologen Mary Douglas 

modell för att analysera skapandet av hierarkier och roller inom organisationen (Huldt, 

Normark & Norrving, 2013: 112). Huldt, Normark och Norrving menar att när KI bildades år 

1810 var det som en klubb där en liten grupp styrde, vilken präglades av maktspel mellan 

professorerna gällande kolliderande ämnestraditioner och ordning i hierarkin. Det fanns då en 

tydlig gränsdragning mellan “vi” och ”dem” som var förekommande inom såväl som mellan 

grupper. På grund av olika organisatoriska förändringar har KI gått från att ses som klubb med 

en stark gruppkänsla och många yttre gränser, men med platt struktur, till att ses som en 

församling med tydlig struktur. Författarna menar att KI numera kan liknas vid ett hotell som 

präglas av en platt struktur och svag gruppkänsla eller kluster med segregerade grupper med 

tydlig struktur och svag gruppkänsla (Huldt, Normark, & Norrving, 2013: 112).  
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Att styra KI (2009) är en intern utredning av KI som gjordes av Marita Hilliges, Göran Bexell 

och Leij Lindfors på uppdrag av dåvarande rektor. Författarna menar att forsknings- 

verksamhetens finansiering gör att själva universitetet är utformat som ett forskarhotell 

(Bexell et. al., 2009: 14ff). Då forskningen till stor del är externfinansierad gör det att 

framstående forskare inte behöver, eller känner sig skyldiga att, bidra till verksamheten som 

helhet. Det lyfts även att det finns statusskillnader mellan forskargrupper samt mellan 

utbildnings- och forskningsverksamheten. Vidare menar författarna att KI kännetecknas som 

ett universitet med starka elitistiska drag, och att detta är eftersträvansvärt, men det ger också 

upphov till en universitetskultur som präglas av brist på generositet. Lojaliteten är framför allt 

riktad mot den egna specifika verksamheten och i kontrast är den bristande gentemot 

universitetet i stort samt gällande dess principer och strategier (Bexell et. al., 2009: 21). 

Utifrån denna beskrivning tyder det på att det fortfarande fanns en uppdelning mellan “vi och 

dem” på KI då det finns slitningar mellan intresset för den gemensamma respektive den egna 

verksamheten.  
 

Hasselbergs (2012) avhandling är en komparativ fallstudie av KI och Uppsala universitet som 

ger en omfattande redovisning av hur strukturer, mekanismer och arbetets organisering i 

längden påverkar hur forskare ser på relationen till varandra och hur de agerar mot varandra. 

Hasselberg (2012) menar att forskningen till hög grad är individualistisk och prestations- 

beroende. Det råder konkurrens och ett ständigt jämförande forskare emellan, där var och en 

ansvarar för sin egen framtid (Hasselberg, 2012: 149). I organisationen finns, trots den 

individualistiska och konkurrenspräglade miljön, en organisation med makt, ägande och 

intressen där de sociala relationerna är väsentliga. De yngre forskarna befinner sig i en 

beroendeställning till de mer seniora forskarna, då de har deras framtid i sina händer, vilket 

tar uttryck när de juniora konkurrerar om erkännandet från sin gruppledare för att lyckas 

(Hasselberg, 2012: 172; 226). 
 

Hasselberg beskriver vidare att det inom forskargrupper på KI kan finnas konkurrens om 

projekt och därigenom även om resultat och meriter, vilket då ligger till grund för många 

konflikter inom grupper (Hasselberg, 2012: 203). Frågan om makt centreras i många fall till 

den egna forskargruppen. Det står klart vem som bestämmer inom gruppen, men de formella 

beslutsstrukturerna kan upplevas vara på långt avstånd från detta (Hasselberg, 2012: 220ff). 

De seniora forskarna och professorerna besitter mycket makt i organisationen, men utöver 
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detta är den administrativa chefen en stark maktprofil, då personen har ansvar för ekonomin 

och på så vis till viss utsträckning kan påverka de enskilda forskargruppernas ekonomi vad 

gäller exempelvis rekrytering och huruvida vissa grupper blir “rika” eller “fattiga” (ibid). 

Denna struktur och ojämlikhet mellan de rika och fattiga grupperna utjämnas dock genom att 

de rika grupperna delar med sig av sina medel till de fattiga, framför allt i de fall då de fattiga 

grupperna har unga gruppledare (Hasselberg, 2012: 227).   
 

Hasselberg (2012) menar att inom det vetenskapliga fältet, likt andra branscher, råder ett 

förhållande mellan det kulturella kapitalet (förmågor, anseende, resultat etc.) och det 

ekonomiska kapitalet (Hasselberg, 2012: 92). Något som ökar det kulturella kapitalet, och 

därigenom också makten, är till exempel erbjudande om att arbeta utomlands. Den 

ekonomiska ersättningen kan här komma i andrahand, trots att denna skulle kunna vara högre 

än i den lokala miljön. Att få ett ”fint” erbjudande ses som ärofyllt och visar på den 

individuella forskarens utvaldhet (Hasselberg, 2012: 113). Hasselberg skriver att enligt 

Bourdieu skulle detta kunna anses öka kulturella kapitalet, och kapitalet i sig skulle kunna 

sägas öka ytterligare om vederbörande tackar nej till detta på grund av moral och en icke-

prioritering av ekonomi. Alltså skulle ett avböjande till erbjudandet vittna om god karaktär 

och kapitalstyrka (Hasselberg, 2012: 113). 
 

En väg för att få bra publikationer är att få delta i en grupp med en ”bra gruppledare” 

(Hasselberg, 2012: 157). För att bli framgångsrik inom forskaryrket och i den akademiska 

världen är dock inte publiceringarna allt – trots att det är ”det man tjänar pengar på” enligt 

många (Hasselberg, 2012: 76). Man måste också klara av det sociala spelet, de konstruktioner 

och den diplomati som krävs för att bli en del av eliten som existerar inom forskarvärlden. 

Däribland ingår att vara utåtriktad, gärna en frontfigur för det säte där man är situerad – det 

gäller att agera socialt inte bara inom, utan även utanför sin grupp för bli en del av den 

nationella, vetenskapliga eliten (Hasselberg, 2012:81).  
 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis har vi presenterat studier som är tätt anknutna till vårt teoretiska 

ramverk. Kunskap inom de områden som tagits upp här krävs för att förstå KI som 

kunskapsintensiv organisation. De studier som presenterats i detta avsnitt anser vi visar olika 

aspekter av hur makt kan manifesteras inom organisationer vars verksamhet kretsar kring 
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vetenskapsproduktion. Däremot saknas ett perspektiv som visar på hur dessa mekanismer 

påverkar makt inom organisationen, både i dess destruktiva och konstruktiva bemärkelse. Vi 

menar att byggnadens utformning, den tekniska och vetenskapliga utrustningen samt 

publikationerna är centrala inom det vetenskapliga fältet, även på KI. Därför kommer dessa 

aktörer inkluderas i analysen av vårt resultat för att ge en mer övergripande bild av hur makt 

manifesteras inom och mellan forskargrupper. 
 

Latour och Woolgars (1986) modell cycle of credit menar vi i vissa fall kan avse de 

kapitalformer som Hasselberg (2012) menar finns och har betydelse inom det vetenskapliga 

samhället. Hon beskriver likt Bourdieu att de olika formerna av kapital är utbytbara mellan 

varandra, exempelvis kulturellt mot ekonomiskt, och det är genom denna ackumulation av 

kapital som forskarna kan få mer makt (Hasselberg, 2012: 92, 113; Albert & Kleinman, 2011: 

267; Hess, 2011: 334). För att kunna studera och öka förståelsen för hur makt manifesteras 

måste empirin, eller helt enkelt verkligheten, vara utgångspunkten, vilket leder oss vidare till 

hur det empiriska materialet insamlats i denna studie.  
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4. Metod 
I detta avsnitt redogörs tillvägagångssättet vid insamlingen av det empiriska materialet. Först 

presenteras och motiveras valet av metodologisk ansats i relation till studiens syfte. Därefter 

redovisas hur bearbetningen av materialet har gjorts där kodningen samt analysförfarandet 

beskrivs detaljerat för att värna om transparens. Därefter diskuteras de begränsningar och 

överväganden som gjorts. Slutligen diskuteras förfarandet kring förförståelse, reflexivitet och 

etiska överväganden samt studiens reliabilitet och validitet.  
 

4.1 Metodologisk ansats  
Studiens empiriska material har samlats in genom deltagande observationer med en kvalitativ 

etnografisk ansats och informella intervjuer. Som komplement har även material från tidigare 

studier gjorda på KI använts, vilket redogörs och diskuteras senare i detta avsnitt.  
 

Aspers (2011) menar att man som etnograf avser att förstå människors i deras naturliga miljö 

eller kontext, utifrån den mening de själva tillskriver denna. Vid etnografier görs detta genom 

mellanmänskliga metoder och deltagande observationer (Aspers, 2011: 245). Även Lalander 

(2015) menar att etnografins grundförutsättning är “att man försöker närma sig den andres 

perspektiv på tillvaron” (Lalander, 2015: 93). Valet av metod har gjorts utifrån intresset att 

studera hur makt manifesteras inom och mellan forskargrupper på Biomedicum, KI. 

Vardagslivets “rutinmässiga och normala aspekter” blir därför av särskilt intresse då det är 

just i arbetets kontext som informanternas handlingar samt relation till varandra, görs möjliga 

att studera (Denscombe, 2016: 125f).  
 

Hur makt manifesteras blir möjligt att studera genom etnografiska observationer då metoden 

möjliggör att studera informanternas omedvetna beteendemönster i deras naturliga miljö. Det 

hade inte varit möjligt att få tillgång till liknande information om detta sociala fenomen 

genom exempelvis arrangerade intervjuer, eftersom i sådana situationer blir forskareffekten 

desto mer framträdande. Själva dynamiken mellan parterna vid en intervjusituation kan 

påverka vilka frågor som är möjliga att ställa men också hur informanter svarar (David & 

Sutton, 2016: 117f). Informanternas svar kanske snarare färgas av vad de tror att forskaren 

vill få reda på, eller att de i sina svar själva presenterar en analys av sina handlingsmönster. 

Eftersom syftet med denna studie är att utöka kunskapen om hur makt manifesteras inom och 
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mellan forskargrupper på KI är just informanternas handlingsmönster vad vi intresserar oss 

för att analysera.  

4.1.1 Short-term ethnography  
Då etnografier vanligtvis utförs under en avsevärt längre tid än vad som har varit möjligt 

inom ramen för vår studie har vi hämtat inspiration från Sarah Pink & Jennie Morgans artikel 

Short-Term Ethnography: Intense Routes to Knowing (2013). De argumenterar för att 

kortvariga etnografier inte ska ses som ett resultat av en tidsmässig begränsning utan snarare 

som ett effektivt grepp som banar väg för alternativa former av kunskap, både om 

informanterna och miljön vilka dessa är en del av (Pink & Morgan, 2013:359). Vid 

etnografier som genomförs under en kortare tid spelar intensitet en nyckelroll i tre olika 

avseenden; vid själva mötet med forskningsfältets informanter, vid den etnografiska och 

teoretiska dialogen samt vid bearbetningen av materialet efter fältarbetet (Pink & Morgan, 

2013:359). 
 

Författarna lyfter att traditionella etnografier tenderar att karaktäriseras av mycket väntetid för 

forskaren (Pink & Morgan, 2013:355). Vid kortare etnografiska studier måste forskaren direkt 

från start placera sig i händelsernas centrum och själv skapa kontakt och interagera med 

informanterna för att kunna maximera chanserna att samla in tillräcklig mängd data som är 

relevant för studien (Pink & Morgan, 2013:355). För att skapa kontexter som gör det möjligt 

att studera det man som forskare är intresserad av menar författarna att man kan använda mer 

ingripande metoder i kombination med observationer (Pink & Morgan, 2013:352). Eftersom 

vi var öppet deltagande vid samtliga observationstillfällen kunde vi också interagera med 

informanterna genom informella intervjuer.  
 

Då vi ämnar undersöka hur makt manifesteras lämpar sig kortvarig etnografi bättre än den 

traditionella etnografin, eftersom det handlar om att studera den praktiska aktiviteten, alltså 

vad människor faktiskt gör när de rör sig på fältet. Fokus ligger också på vad Pink och 

Morgan kallar det icke-presentabla, vilket syftar till de osynliga, tysta, sensoriska och kända 

elementen i vardagen (Pink & Morgan, 2013:353). Eftersom vi söker att förstå makt, är det 

användbart att inte bara passivt observera fältet, utan att som forskare även skapa kortvariga 

interaktioner som drar nytta av den intensitet, empati och den pågående etnografiska, 

analytiska och teoretiska dialogen som produceras vid den kortvariga tidsperioden på fältet 

(Pink & Morgan, 2013:353).   
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Enligt Pink och Morgan är etnografistuidier ett tillvägagångssätt för att intensivt utforska 

människors liv och de menar att vid en kortvarig observation bör forskarens fokus vara 

skarpare (Pink & Morgan, 2013: 352, 257). I vår studie blev detta möjligt då vi fick tillgång 

till tidigare etnografiska studiers fältanteckningar som gjorts på KI innan vi besökte fältet. 

Genom att ta del av dessa anteckningar kunde vi förbereda vårt tillvägagångssätt inför när vi 

väl befann oss på plats.  
 

Vidare menar Pink och Morgan att forskningsfrågorna måste besvaras desto mer bestämt vid 

kortare etnografiska studier samt att datainsamling och analys bör göras sammanflätade. Trots 

att intensitet och beslutsamhet betonas av författarna menar de att det ges utrymme för 

flexibilitet gällande frågeställningar vid kortvariga etnografier (Pink & Morgan, 2013:357). 

Slutligen, är det viktigt att behålla en intensitet i den etnografisk-teoretiska dialogen, vilket 

innebär att involvera teoretiska frågor i relation till etnografin. För att kunna göra detta bör 

även forskaren spendera viss tid utanför fältet och skriva parallellt medan studien genomförs 

(Pink & Morgan, 2013:357). Genom att dela upp observationstillfällena i olika pass gjordes 

detta möjligt. På så vis kunde vi även bearbeta och diskutera fältanteckningarna i relation till 

studiens syfte och vår teori.  
 

4.1.2 Tillgodogörande av tidigare material  
I dialog med vår handledare Daniel Normark gavs tillgång till fältanteckningar som gjorts av 

tidigare studenter inom ramen för hans större forskningsprojekt som denna studie är en del av. 

Då detta material har insamlats från samma fält men av olika personer vid skilda tillfällen, 

varierar informanterna och de specifika miljöer som etnografierna gjorts i. Denna aspekt 

påverkar vår studie eftersom detaljer som hade kunnat vara relevanta för just vår studie 

möjligtvis kan ha fallit bort vid tidigare insamling och bearbetning, vilket kan påverka 

helhetsintrycket av materialet. Vidare kan vi inte fullständigt garantera att vad som sägs i 

anteckningarna faktiskt har inträffat eller redogöra för att tillvägagångssättet motsvarar 

verkligheten. Däremot skall det poängteras att allt material som är underlag för denna studie 

har gjorts med Daniel Normark som handledare, vars slutgiltiga syfte med att låta studenter 

utföra etnografier på KI är för att detta material ska användas i hans framtida bok om KIs 

förändringsarbete. Det ligger därför i både hans och tidigare studenters intresse att producera 

material som är sanningsenligt och relevant för deras studier. Något som även bör poängteras 
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är att allt material som samlats in av av oss och andra studenter gjorts med snarlik eller exakt 

samma metodologiska överväganden vilket gör informationen lika tillförlitlig.  

4.2 Urval  
Eftersom Daniel Normark har kontakter på KI blev han en grindvakt till fältet vi var 

intresserade av att studera. En grindvakt är någon som har större erfarenhet av den specifika 

organisationens slutna eller privata rum som man vill få tillgång till (David & Sutton, 2011: 

142). Vidare blev även kontaktpersonen som godkände studien också en grindvakt, eftersom 

han hade stor kunskap om fältet. Kontaktpersonens samtycke till vår närvaro legitimerade vår 

observation av forskargruppen även för de andra informanterna. David och Sutton (2011) 

poängterar däremot att grindvaktens position eller roll inom gruppen kan påverka möjligheten 

till att skapa kontakter på andra nivåer inom fältet, exempelvis med andra forskare (David & 

Sutton, 2011: 143). Detta var något vi tog i beaktande då balansgången som det innebär att 

skapa kontakter vid en etnografisk studie påverkar förutsättningarna och möjligheterna för 

hela studien (ibid). När vi rörde oss på fältet försökte vi därför att inte bli alltför bundna till 

denna grindvakt och visade intresse samt respekt för samtliga informanter. 

4.3 Datainsamling  
Vid öppna etnografiska observationer är det möjligt att använda sig av anteckningsblock eller 

en mobil för att kunna notera händelseförlopp eller annat som är av intresse, speciellt med 

tanke på att de som blir observerade är medvetna om observationen. Men dessa situationer är 

inte helt oproblematiska då själva kärnan med fältstudier är att undersöka vad människor 

egentligen gör, vilket förutsätter att människor beter sig ”naturligt i sina vardagliga 

omständigheter även i en forskares närvaro” (David & Sutton, 2011: 138). Därför är det 

viktigt att inte vara för uppenbar med att man noterar något som sker just i stunden, eftersom 

medvetenheten av att ett visst agerande blir noterat kan göra att de observerade beter sig 

konstgjort, eller iallafall inte så kallat ”naturligt” (David & Sutton, 2011: 145). Detta var 

något vi tog hänsyn till vid vår studie då informanterna verkade bli självmedvetna när vi 

antecknade mycket under ett samtal. Istället skrevs bara kortare meningar eller enstaka ord 

ner i anteckningsblock. Som David och Sutton skriver var det alltså av olika omständigheter 

inte är möjligt att anteckna i direkt anslutning till en händelse eller konversation. Eftersom vi 

var två personer vid observationerna blev det enklare att återge händelserna korrekt i dialog 

med varandra kort efter att situationen inträffade. Alltså noterade vi allt vi såg så snart tillfälle 

gavs under samma dag (David & Sutton, 2011: 145). Vi gjorde även så kallade fullständiga 
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anteckningar dagligen kort efter observationen där vi utvecklade, lade till och beskrev mer 

detaljerat de händelser som hade noterats för att kunna redogöra för “händelser och människor 

samt förhållandet mellan dem” (David & Sutton, 2011: 146).  

4.3.1 De tidigare studiernas datainsamling  
Som tidigare nämnt har material i form av fältanteckningar från tidigare studier använts i 

denna studie. Detta material har samlats in av studenter som skrivit uppsatser i sociologi med 

inriktning mot arbetsliv, organisation och personal på kandidatnivå. Utifrån vår läsning av 

deras uppsatser och anteckningar, samt i dialog med vår handledare, framgår att även de har 

gjort kortvariga etnografiska studier med informella intervjuer samt fört fältanteckningar på 

liknande sätt som vi har gjort. Innan vi fick tillträde till fältet var det dock svårt att bearbeta 

och analysera deras anteckningar. För att kunna referera till de andras anteckningar är det 

nödvändigt att kunna placera dessa i rätt kontext, varför det är avgörande att vi själva besökt 

samma fält. Genom att vi utförde observationer på samma fält i liknande miljö, kunde vi 

efteråt förstå de företeelser som även ägde rum under våra egna observationer på fältet.  

De andras fältanteckningar skulle aldrig kunna ersätta våra egna, utan fungerar endast som 

referens och komplement för att styrka våra observerade mönster.  

4.4 Dataanalys  
Då vi har gjort en kvalitativ studie har processerna kring datainsamling och dataanalys 

överlappat varandra. Som David och Sutton (2011) skriver är, vid etnografiska studier, 

passande att bygga teorin utifrån det empiriska materialet snarare än att man i förväg bygger 

upp ett teoretiskt ramverk som sedan prövas i eller på fältet (David & Sutton, 2011:146).  

 

Som tidigare nämnt genomförde vi en kortvarig etnografisk studie vilket gjorde att 

datainsamling och analys gjordes sammanflätat. Genom att vi delade upp observationerna i 

pass kunde vi diskutera vårt material med varandra och därmed påbörjades analysen medan 

studien genomfördes (Pink & Morgan, 2013:357). Att ha denna typ av induktiva 

teoribyggande ställer höga krav på forskares reflexivitet, och därför är fullständiga och 

välskrivna fältanteckningar otroligt viktiga (David & Sutton, 2011:146).  

4.4.1 Kodning  
För att analysera vårt material har vi arbetat med kodning, en av de mest väsentliga momenten 

i det kvalitativa analysarbetet. Kodning går ut på att dela in textmaterialet i olika teman, 
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exempelvis ord, innebörder och uttryck i det insamlade materialet. Varje upprepning av 

specifika teman markeras, för att man sedan ska kunna upptäcka eventuella mönster och 

samband kring vad som sker när dessa förekomster uppkommer (David & Sutton, 2011: 266). 

Vårt insamlade material i form av fältanteckningar inklusive anteckningar från våra 

informella intervjuer är kodade i ett gemensamt dokument, där vi tillsammans har kodat 

samband. Vid utförandet av studien har vi utöver våra anteckningar fört dagbok, för att 

dokumentera våra tankegångar och på så vis kunna undvika att byta riktning i vår forskning 

och förstå våra anteckningar med högre grad insikt (David & Sutton, 2011: 267f). 
 

4.5 Metodologiska överväganden och begränsningar 
I artikeln Ten Lies of Ethnography av Gary Alan Fine (1993) beskrivs och diskuteras baksidan 

av etnografiskt arbete. Fine har själv genomfört en rad olika etnografier och menar att det 

etnografiska arbetet innebär konstanta kompromisser gällande idealbilden av forskningens 

etiska standarder (Fine, 1993: 267).  
 

Gällande lögnen om ärlighet menar Fine att de riktlinjer som finns kring informerat samtycke 

inte är möjliga att uppnå fullt ut eftersom de står i direkt kontrast till etnografers strävan om 

att studera en “ren” verklighet (Fine, 1993: 274). Om informanterna är medvetna om studiens 

syfte är det sannolikt att deras svar eller beteenden blir snedvridna (Fine, 1993:274). För att 

kunna hantera denna konflikt menar Fine att man kan använda sig av olika strategier varav vi 

valt att använda så kallad Shallow Cover vilket innebär att man tillkännager studiens 

intentioner, men är vag när det gäller studiens syfte (Fine, 1993: 276). När våra informanter 

undrade vad vi studerade svarade vi att studien fokuserade på hur interaktioner och 

samarbeten fungerade inom och mellan forskargrupper, vilket inte var en lögn utan snarare ett 

undanhållande av den totala sanningen. Fine förtydligar att han med “att inte vara ärlig” 

menar att etnografer skyler den totala informationen de besitter för att öka sannolikheten för 

att bli accepterade av informanterna (Fine, 1993: 275). Denna teknik var av stor vikt för att vi 

skulle kunna balansera rollen som öppna observatörer och  få tillträde till fältet, samtidigt som 

informanternas beteende eller svar inte blev alltför snedvridna. Däremot är valen kring hur 

mycket och vilka slags förklaringar man delar med sig av (gällande en studie) något som görs 

utifrån en maktposition och genom kontroll av information (Fine, 1993: 276). Samtidigt 

menar Fine att skillnaden mellan att vara informerad och oinformerad är oklar och att all 

forskning är hemlig på vissa sätt eftersom man aldrig kan veta allt (Fine, 1993: 277).  
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Vidare kommer den etnografiska bilden kommer alltid sakna detaljer och nyanser. Fine menar 

att man inte ska haka upp kritiken på forskares varierande skicklighet i utförande av 

etnografiska studier utan att det är viktigt att erkänna att förmågan att vara helt medveten är 

ofullkomlig. Dessutom kan allt tolkas och förstås på olika sätt och att missförstå härstammar 

från inte från inkompetens utan från skicklighet inom andra områden (Fine, 1993: 279). Fine 

menar att genom att bli varse dessa illusioner och tillkortakommanden så kan man både 

producera bättre etnografiska studier än tidigare och samtidigt inse och acceptera att en del av 

vår erhållna data är ser ut som den gör till följd av dessa begränsningar (Fine, 1993: 289).  
 

4.5.1 Förförståelse och reflexivitet 

Det är omöjligt att ha en helt induktiv ansats och därför är det viktigt att man som forskare 

reflekterar över vilka teoretiska förväntningar, förförståelser och tidigare erfarenheter som 

påverkar ens förmåga att förstå och tolka omvärlden (David & Sutton, 2011:146f). Innan vi 

fick tillträde till fältet läste vi om hur makt definieras och diskuteras av olika sociologer. 

Genom att skapa en tydligare bild av maktbegreppet ansåg vi att registrering, hantering och 

bearbetning av vår data skulle underlättas. Däremot är det viktigt att inte vara alltför styrd vid 

explorativ forskning, som etnografiska studier ändå är, eftersom man i förväg inte kan vara 

säker på exakt vad man kommer finna intressant på fältet (David & Sutton, 2011: 106).  
 

Som förberedelse hade kunskap inhämtats från tidigare studier om KI och fältanteckningar 

från tidigare studier hade bearbetats. Detta gav oss en viss förförståelse för KI som fält. Detta 

ökade vikten av att kontinuerligt arbeta med reflexiviteten kring vår studie och ha i åtanke att 

inte bli alltför styrda av vår inhämtade förkunskap vid dels insamlingen men också 

bearbetningen av data. Däremot bör det återigen poängteras att KI som organisation är mycket 

komplex och som delvis redovisats i tidigare forskning, finns mängder av intressanta aspekter 

att studera utifrån en rad olika problemformuleringar och perspektiv. Därför kan denna 

förkunskap snarare ses som en introduktion till det komplexa sammanhang som vi har fått ta 

del av.  
 

4.6 Etiska överväganden 

Det är viktigt att ta hänsyn till individskyddskravet och forskningskravet när man bedriver 

forskning. Forskningskravet innebär att forskningen sker kvalitativt på ett sätt som bidrar till 
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en utveckling av den befintliga kunskapen i samhället. Individskyddskravet försäkrar att 

forskningen inte sker på någon individs bekostnad (Vetenskapsrådet, 2018:5). Då vi varit 

intresserade av att studera hur makt manifesteras har vi varit måna om att undersöka 

fenomenet i dess konstruktiva och destruktiva bemärkelse snarare än att peka ut och fokusera 

på enskilda individer. För att kunna säkerställa de etiska riktlinjerna har vi utgått från fyra 

huvudkrav likt en checklista och kommer nedan presentera hur vi hanterat informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018:6).  
 

Informationskravet innebär att forskaren är skyldig att informera de berörda i 

forskningsstudien om undersökningens syfte. Som deltagare i projektet ska man av 

forskningsledaren ha blivit informerad om både vilka villkor som gäller och ges information 

om vilken uppgift man som deltagare eller uppgiftslämnare har i projektet. Vidare ska 

informationen belysa att studien är frivillig och att deltagarna har rätt att avbryta medverkan 

när som helst. Informationen ska omfatta samtlig information som rimligen skulle kunna 

påverka viljan att delta i studien. I samband med vår studie skickade vi ut ett missivbrev med 

information om villkor för studien till deltagarna i forskargruppen. Vi kunde dock inte ge 

ingående detaljerad information om syftet, utan fick beskriva detta i stora drag 

(Vetenskapsrådet, 2018:7). Detta skedde för att förhindra att detaljerad information skulle 

kunna påverka deltagarnas beteende under observationen, vilket i sin tur skulle kunna ge oss 

ett snedvridet resultat som det skulle vara omöjligt att dra giltiga slutsatser från och även göra 

det oanvändbart i framtida forskning. Vi använde därför oss av en så kallad shallow cover 

vilken diskuterats i ett avsnitt ovan.  
 

Nyttjandekravet innebär i sin tur att information från deltagaren endast får användas i 

forskningssyfte och inte ges ut i några icke-vetenskapliga sammanhang. Personliga uppgifter 

och information om deltagarna får inte heller användas som beslutsunderlag eller för åtgärder 

som skulle kunna innebära en direkt påverkan på den enskilde deltagaren om inte denne har 

gett sitt medgivande i en sådan situation (Vetenskapsrådet, 2018: 14). Vi har uppfyllt 

nyttjandekravet, då all insamling av data endast använts i syfte att bidra till rådande 

forskningsprojekt på KI lett av Daniel Normark.  
 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska hanteras på ett sätt som gör att 

oberättigade inte kan ta del av dessa. Även personal i studien som är i kontakt med känsliga 

uppgifter om enskilda identifierbara individer ska underteckna dokument gällande 
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tystnadsplikt. Vi har också enligt kravet behandlat de uppgifter som sparats på ett sätt som gör 

att utomstående inte kan identifiera deltagarna (Vetenskapsrådet, 2018: 12). Vi har i vårt 

arbete sparat all vår insamlade data och information på ett USB-minne, som vi förvarar om 

någon av deltagarna skulle vilja begära ut sin personliga information i framtiden.   
 

Samtyckeskravet i en undersökning innebär att deltagare har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Undersökningsledaren ska inhämta deltagarnas samtycke, och de har rätt att 

bestämma om och hur länge de vill medverka i projektet. Undersökningsdeltagarna ska 

dessutom, utan negativa påföljder, kunna avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet, 

2018: 9f). Efter att genom missivbrevet ha delat information om studien enligt 

informationskravet, inhämtade vi informanternas samtycke att medverka i studien.  

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

I den kortvariga etnografiska studien har vi tagit reliabiliteten och validiteten i 

beaktning.  Margaret D. LeCompt och Judith Preissle Goetz skriver i Problems of Reliability 

and Validity in Ethnographic Research (1982) om hur man i etnografiska studier bör 

reflektera kring hur tillvägagångssättet påverkar studiens tillförlitlighet och relevans.   
 

Vid utförandet av etnografiska studier hotas reliabiliteten eftersom detta visar på i vilken 

utsträckning som en studie kan replikeras med samma slags metod (LeCompt & Goetz, 1982: 

43). Sociala kontexter inte är statiska, vilket gör att det blir om än viktigare att ha 

reliabiliteten i åtanke. Vår studie bygger på vår upplevelse av verkligheten snarare än 

verkligheten själv, och vid en annan tidpunkt skulle verkligheten kunna tolkas på ett annat sätt 

av en annan forskare (ibid). Inom kvalitativ forskning är det dock just tolkningen av 

verkligheten som är det vetenskapliga bidraget och därför handlar reliabilitet snarare om 

tillförlitlighet vilket den interna reliabiliteten handlar om. Alltså att vi i studien drar samma 

slutsatser och analyserar vårt material på samma sätt (LeCompt & Goetz, 1982: 41). Vi hade 

en reflekterande diskussion efter varje observationstillfälle följt av att vi gemensamt tolkade 

och analyserade vår data vilket gjorde att våra slutsatser överensstämde.  
 

Även validitet delas upp som intern och extern. Den interna validiteten talar om till vilken 

grad vårt resultat stämmer överens med verkligheten, och den externa validiteten mäter 

huruvida resultatet är generaliserbart till en större mängd. Vi har kunnat se mönster av 
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manifestationer av makt under vår observation, men har ett förhållandevis ganska litet 

underlag i vår egen studie för att till en hög grad kunna generalisera detta i en större kontext, 

vilket i sig hotar den externa validiteten (LeCompt & Goetz, 1982:50). Vi har dock, som 

tidigare nämnt, även bearbetat material insamlat av andra studenter vilket stärker validiteten 

såväl som reliabiliteten, då en större mängd data hjälper oss att dra fler giltiga slutsatser.  
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5. Setting 

I detta avsnitt beskrivs olika aspekter gällande fältet som studerats mer ingående för att ge en 

bättre förståelse innan resultatet och analysen presenteras. Först introduceras Karolinska 

Institutet (KI) och Biomedicum. Därefter förklaras publikationens roll i forskarsamhället, för 

att avslutningsvis ge nödvändig information om forskargruppen som vi har observerat.  
 

5.1 Karolinska Institutet och Biomedicum  

Karolinska Institutet (KI) grundades år 1810 och är ett världsledande medicinskt universitet. 

KI står för det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige samtidigt som de enskilt 

bedriver den största andelen medicinsk akademisk forskning i landet. Styrelsen på KI har 

dessutom förtroendet att årligen dela ut Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Vidare har KI en 

stark koppling till omvärlden och bedriver samarbete med många internationella universitet 

och företag inom biotekniska och biomedicinska området. KIs omsättning var år 2017 6890 

miljoner kronor. År 2017 hade KI 5 405 anställda samt ett stort antal oavlönade docenter, 

stipendiater och gästforskare som inte hade formell anställning på KI (Om KI, 2018).  
 

Biomedicum ansamlar majoriteten av KIs forskare inom experimentell forskning och utgör ett 

av Europas modernaste forskningslaboratorium. Byggnationen av Biomedicum startades 2013 

och pågick till 2018, då ca 1600 medarbetare flyttade in under april månad. Byggnaden, som 

ritats av C.F. Møller Architects, är utformad på ett sätt som ska ge rätt förutsättningar för att 

möjliggöra interaktion, samarbete och idéutbyte mellan forskare. Detta görs genom 

utplacering av gemensamma mötesplatser och genom en strategisk planlösning som möjliggör 

att dyrbar utrustning kan användas av flera forskargrupper, vilket på ett kostnadseffektivt sätt 

också menas leda till goda resultat (Biomedicum - Framtidens laboratorium, 2018).    
 

5.2 Publikationer och peer review   
Publikationen av forskningsresultat är stommen i det vetenskapliga arbetet. För att publicera 

artikeln måste den få vara peer reviewed, så kallat fackgranskad. Detta innebär att den 

granskas av en vetenskaplig bedömare för att få det vetenskapliga samhällets godkännande 

och acceptans för att kunna klassas som kunskap. För att uppfylla de vetenskapliga kraven 

granskas artikeln från metodologiska, källkritiska och argumentativa synvinklar 

(Vetenskapsrådet, 2018).  
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Hasselberg beskriver att man som forskare utan publikationer inte har några meriter att bygga 

sin karriär på och att man genom goda publikationer kan kalla sig framgångsrik (Hasselberg, 

2012:150). Hon skriver även att ordningen som medförfattarna till en vetenskaplig artikel 

presenteras i har en stor betydelse inom forskarsamhället då ordningen på namnen speglar 

arbetsinsatsen, ägande och makt (Hasselberg, 2012: 153). Vidare skriver Hasselberg att de 

viktigaste positionerna i raden av författarnamn är det första, vilket är namnet på personen 

som gjort störst del av arbetet, och det sista namnet, som egentligen ska vara den person som 

anses ha bidragit med den grundläggande idén. Däremot är det sista namnet i realiteten oftast 

den person som betalar för forskningsprojektet, alltså forskningsledaren (Hasselberg, 2012: 

151f). Hasselberg menar också att om det är någon annan än just forskningsledaren som står 

som sista namn har det skett en förhandling inom själva forskargruppen eller mellan andra 

grupper och forskare som varit involverade (Hasselberg, 2012: 152).  
 

Det råder stor konkurrens i det vetenskapliga fältet då vetenskapen har växt oerhört vad gäller 

såväl tidskrifter som texter och aktörer (Hasselberg, 2012:41). Hasselberg förklarar att det 

finns olika typer av konkurrens inom fältet, man vill som forskare dels vara först med ett 

framsteg, både internationellt och mellan forskargrupper. Det råder också konkurrens om 

finansiella medel mellan forskargrupper, men också mellan enskilda gruppledare. En annan 

typ av konkurrens berör stipendier och tjänster, det finns ett begränsat antal tjänster och då 

krävs tillräckliga meriter. Även en mer individfokuserad konkurrens förekommer mellan 

forskare som jobbar inom samma projekt och den konkurrensen visar sig i mer social from 

genom interaktioner (Hasselberg, 2012:197).  

5.3 Den observerade forskargruppen   
Den forskargrupp vi har observerat är en del av de fem institutionerna på Biomedicum, KI. 

Vid tiden för vår observation hade forskargruppen precis fått en artikel publicerad, vilket 

gjorde att de befann sig i en relativt lugn period. Medlemmarna arbetade självständigt med 

individuella projekt och infann sig generellt sett på kontoret mellan nio och fyra. Stämningen 

i gruppen var varm och tillåtande. För det mesta satt gruppmedlemmarna koncentrerat med 

sina individuella uppgifter, men småpratade och skämtade lite med varandra då och då.   
 

Gruppen var av internationell prägel då medlemmarna kommer från spridda delar av världen, 

varför engelska användes som främsta språk i arbetet. Vi initierade ofta kontakt med 
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gruppmedlemmarna och eftersom arbetstempot var lugnt under tiden vi observerade, tog 

deltagarna sig tid att konversera och svara på våra frågor. Utöver medlemmarna i gruppen 

som vi observerade, hade vi även flera informella intervjuer med en informant från en annan 

forskargrupp men som arbetade inom samma kontorskvarter.  
 

Informanter i forskargruppen vi studerade: 

Informant 1: Professor, Principal Investigator (PI) och gruppledare 

Informant 2: Postdoc (postdoktoral tjänst) 

Informant 3: Postdoc (postdoktoral tjänst) 

Informant 4: PhD student (doktorand)  

Informant 5: PhD student (doktorand)  
 

Informant från annan forskargrupp: 

Informant 6: Forskningsassistent  
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6. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat presenteras och analyseras. Avsnittet är indelat i två 

delar där det första ämnar visa på vilka förutsättningar som finns i miljön på KI. Här 

redovisas hur byggnadens utformning, utrustningen och hyrorna påverkar hur makt 

manifesteras mellan forskarna. I den andra delen av avsnittet analyseras på vilka sätt 

publikationen fungerar som en medlare. Här visas hur publikationer kan ses som maktmedel 

då de kan översätta socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Avsnittet avslutas sedan med en 

sammanfattning av det analyserade materialet.  

6.1 Icke-mänskliga aktörer och omständigheter 

Som nämnt ovan kommer det in denna del ges en beskrivning av miljön och hur icke-

mänskliga aktörer påverkar hur makt kan manifesteras inom och mellan forskargrupper.  

Först ges en beskrivning av hur planlösningen ser ut och hur detta exponerar forskarnas 

arbete. Därefter diskuteras effekterna som den vetenskapliga utrustningens placering och 

hyrans uppdelningar har på forskarnas handlingsutrymme.  
 

6.1.1 Byggnadens utformning  
I denna del visar vi på hur byggnaden och dess utformning, styr i viss mån vilka handlingar 

som kan ske inom och mellan grupperna. Eftersom byggnaden påverkar och tillför något till 

handlingskedjan inom och mellan forskargrupperna bör byggnaden utifrån ett ANT-

perspektiv ses som en icke-mänsklig aktör och medlare i sammanhanget och därför inkluderas 

i analysen (Latour, 2015: 54). Byggnaden och utformningen utgör ett avgränsat område där 

makt manifesteras, vilket som konsekvens gör att det skapas ett territorium som även det är en 

aktör i sig (Kärrholm, 2004: 80).  

 

Figur X-Y.  Biomedicum, Karolinska Institutet 2016-11-09 
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Totalt finns det tio våningar i byggnaden och ovan visas ett exempel på hur planlösningen kan 

se ut på en våning, se figuren till höger (Y). Den vänstra figuren (X) visar på hur 

institutionerna kan vara placerade på ett våningsplan för att främja gränsöverskridande 

samarbete. Längs med byggnadens ytterväggar är kontorskvarter utplacerade och det finns 

glasväggar som vetter in mot ljusgården, vilket gör det möjligt för allmänheten att iaktta 

diverse laboratorieaktiviteter. På ljusgården finns ett kafé och sittplatser i anslutning till 

reception och entré, vilken även allmänheten har tillträde till. För att få tillgång till övriga 

våningar krävs passerkort med personlig kod som endast behöriga kan tillförskaffa sig.  
 

I hörnen av varje våning återfinns gemensamma utrymmen där det finns tillgång till 

sittplatser, mikrovågsugnar och kaffemaskiner. I vissa av dessa områden finns tv-skärmar som 

tillgodoser medarbetarna med aktuell information om vad som sker på institutet, exempelvis 

seminarietillfällen, föreläsningar eller disputationer. Dessa utrymmen upplevs som en 

blandning mellan lunchrum och sällskapsyta då det finns gott om sittplatser. Dessa områden 

är placerade i hörnen av våningsplanet med angränsande fönsterväggar som gör att man kan 

se in i laboratorium och därför lätt iaktta de som utför experiment. När vi vid ett tillfälle sitter 

i ett sådant utrymme och samtalar med Informant 4 uttrycker han att han föredrar att vi inte 

sitter med ansiktet mot laboratoriet, då han inte tycker om att känna sig iakttagen när han själv 

laborerar och vill visa de andra forskarna samma respekt.  
 

  
Figur Z, Karolinska Institutet 2018-06-20 

 

Laboratorierna som vetter mot ljusgården visar total exponering av arbetet som sker, vilket vi 

under veckan för observationen noterade verkar bemötas på olika sätt. I vissa laboratorium 

hade man “tagit detta i egna händer” och satt upp affischer och utvikta kartonger för att täcka 

upp fönsterytan, vissa grupper hade även satt upp flaggor och andra typer av skynken för att 

hindra insyn.  
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Vid flytten till Biomedicum blandades grupper från olika forskningsområden och institutioner 

för att främja gränsöverskridande samarbete (Biomedicum, 2018). Inom kontorskvarteret har 

de olika forskargrupperna enskilda kontor men det finns bara “halva” väggar och inga dörrar 

som särskiljer grupperna, vilket skapar en känsla av ett öppet kontorslandskap format som en 

korridor. Trots att alla forskargrupper sitter i en gemensam korridor, upplever vi att ljudnivån 

är relativt låg när vi är på kontoret och anmärker detta. Se utdrag nedan.  
 

Vi frågar Informant 4 vad han tycker om att grupperna sitter så tätt och öppet 
tillsammans, varpå han svarar att han hade föredragit om man kunde stänga 
omkring sig eller om gruppen och att man kunde det i förra byggnaden. Han 
menar att det inte är så bra att man inte kan göra det här för att det kan vara svårt 
att koncentrera sig om många passerar eller pratar högt med varandra. Han säger 
att “Då brukar jag sätta i hörlurar. Jag har ändå lyckats sitta och skriva hela mitt 
arbete här så det har ju funkat ändå”. 

 
I utdraget kan vi se att det finns motstånd till öppen yta och iakttagelse från Informant 4. 

Bristen på avskildhet är något som uppmärksammats av forskarna sedan flytten och 

efterfrågan på avskildhet återfinns även i andra studiers fältanteckningar. Vi tolkar detta som 

att forskarna är måna om att få arbeta ifred, vilket inte gör den nya byggnaden idealisk. Detta 

innebär att forskarna måste skapa egna tillvägagångssätt för att kontrollera sitt område och 

försvara sin plats, som exempelvis genom att sätta upp affischer för att dölja sin aktivitet i 

laboratorierna. Desto mer “offentlig” en plats är desto mer aktiv kontroll sker och eftersom 

ytorna är så pass öppna och byggnaden så pass ny för de flesta, krävs rimligtvis en högre grad 

aktiv kontroll och försvar av sitt eget område än innan flytten (Kärrholm, 2004: 42f). 
 

Fortsättningsvis är gruppledarnas kontor små inglasade rum som finns i anslutning till resten 

av gruppmedlemmarnas kontorsplatser, vilket gör att forskningsledare såväl som grupp-

medlemmar enkelt kan ha uppsikt över varandras arbete. Utformningen av byggnaden är en 

aktör som har påverkat sättet som forskarna arbetar på, dels individuellt men även inom och 

mellan forskargrupperna. Utdraget nedan är från ett samtal med Informant 3 på kontoret 

angående hur de samarbetar och hjälper varandra inom gruppen:  
 

Vi frågar vad de gör på deras gruppmöten och Informant 3 berättar att man 
presenterar projekt som man har jobbat fram sedan senast, visar sina resultat samt 
ifrågasätter, hjälper och tipsar varandra om olika tekniker för att kunna förbättra 
sitt arbete nästa gång. Vi undrar om det känns lätt att ge varandra feedback på 
dessa möten och Informant 3 säger “Ja absolut! Det är mycket viktigt” vilket gör 
att vi frågar om hon inte tycker det är synd att de har möten så pass sällan. 
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Informant 3 berättar att sedan de flyttade till de nya lokalerna har det blivit lättare 
att få feedback lite hela tiden vilket hon menar är positivt. Det är mer som “Oh 
Informant 1 come here, I wanna show you something” säger Informant 3 och 
menar att han har alltid tid att titta och prata samt att hans dörr alltid är öppen. 
Informant 3 menar att även fast Informant 1 satt med dem förut också hade han 
mer av ett eget kontor då vilket gjorde det svårare att få direkt feedback. 

 
Detta utdrag visar på att utformningen av byggnaden och gruppledarnas kontor har ökat 

interaktionen inom forskargrupperna vilket var ett av de formulerade målen med flytten. 

Däremot verkar Informant 1s inställning till de nya kontoren vara något annorlunda: 
 

När vi pratar vidare med Informant 4 om byggnaden berättar han att Informant 1 
är missnöjd med flytten. Informant 1 hade varit stationerad i gamla byggnaden i 
ungefär 20 år och där hade han ett stort kontor med fönster.  

 
Utifrån detta utdrag kan vi dra paralleller till andra konversationer under observationen 

då Informant 1 med en ganska ironisk ton, kallar sitt rum för “akvariet” vid ett flertal 

tillfällen. Även Informant 3 berättar om hur flytten har påverkat gruppen och vad 

Informant 1 tycker om detta: 
 

Innan flytten hade de egna platser i ett laboratorium, säger Informant 3. Då tog 
Informant 1 hand om allting i laboratoriet. När de flyttade och började dela på 
platserna i laboratoriet med de andra grupperna, blev Informant 1 frustrerad. 
Informant 3 beskriver att Informant 1 reagerade starkt på att saker inte stod på 
“rätt plats”.  

 
Som vi ser i utdragen ovan ter sig byggnaden väcka känslor framför allt hos Informant 1, som 

arbetat i den tidigare byggnaden under 20 års tid. Rimligt är att Informant 1 kommit att 

identifiera sig med den tidigare byggnaden och territoriet inom denna. Vid sådan 

identifikation med plats, skapas ofta personliga band och man känner tillhörighet till såväl 

platsen som tingen inom denna, vilket i detta fall skulle kunna förklara den upplevda 

“oordningen” i laboratoriet och reaktionen på avsaknaden av fönster i kontoret (Kärrholm, 

2004: 44). 

6.1.2 Utrustning och hyror  
Anledningen till att det är intressant att studera hur utrustningen är placerad, fördelad och 

utformad på Biomedicum är eftersom icke-mänskliga aktörer påverkar handlingsutrymmet 

och kontrollen forskarna har över sitt eget arbete. För att knyta an till Latours aktörsnätverk 

ser vi kontorshyran som en aktant och medlare, liksom utrustningen som en aktör och 
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medlare, detta eftersom de båda påverkar och tillför ny betydelse handlingskedjan (Latour, 

2015: 54f). Nedan kommer vi visa exempel på hur dessa visade sig spela roll på fältet. 
 

Vid ett tillfälle infann sig Informant 1, Informant 4 och Informant 5 på kontoret. Informant 1 

behövde ett lösenord för att få tillgång till ett dataprogram som heter Klara och det 

framkommer då att ingen i gruppen som är på plats har möjlighet att logga in. Den enda som 

har eller hade tillgång är den doktorand som nu befinner sig utomlands på semester efter att 

hon slutfört sin PhD. Vid frågan om vad datasystemet innebär får vi responsen:  

 
Det är ett system där man kan se vilka kemikalier och substanser som alla 
forskargrupper har förklarar Informant 4. Han berättar att ingen i deras grupp har 
tillgång till den informationen längre och uttrycker det som att “they cut us off” 
när de flyttade in i den nya byggnaden. Han säger att de tidigare hade tillgång till 
datasystemet och om man såg att en annan grupp hade de kemikalier man behövde 
kunde man gå över till deras kontor och fråga om man fick ta lite av dem, vilket 
man oftast fick. Numera är det inte så utan det är bara enstaka personer som kan se 
vilka kemikalier alla grupper har och det finns även viss information om 
kemikalier och substanser som bara några enstaka grupper har tillgång till. 
Generellt har forskargrupperna endast tillgång till information om den egna 
gruppens kemikalier och substanser vilket inte uppskattas av Informant 4: “it’s 
stupid”. När vi frågar vad “they” hade för argument för att kapa av deras tillgång 
till systemet säger han att argumentet snarare var “to brush us off” men lägger till 
att han tror det handlar om att man måste ha tillstånd för att få använda och inneha 
vissa kemikalier och substanser. Han fortsätter berätta att ibland är det inte 
meningen att de ska veta vilka substanser andra grupper har.  

 
Utifrån informationen ovan tolkar vi det som att det finns ett övergripande IT-system som 

begränsar tillgängligheten om information kring substanser och kemikalier som innehas av de 

olika forskargrupperna. Tillgängligheten till denna information var tidigare större än i nuläget, 

vilket har begränsat kommunikationen och samarbetet sedan flytten och omorganiseringen. 

Klara-systemet består av olika mappar där gamla gruppmedlemmars data finns sparade. Varje 

grupp har en varsin mapp och kan nås av alla inom gruppen. Man har inte tillgång till andra 

forskargruppers mappar, vilket Informant 2 uttrycker skulle kunna bero på att:  
 

“Det är svårt rent administrativt och tekniskt att hantera den mängden 
material och antagligen är därför det är utformat på det sättet.’ Efter en 
längre paus lägger han till att ‘och du vill ju inte att din data ska läcka så att 
någon annan publicerar den’ ”.  
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Utformningen av Klara-systemet avgränsar och påverkar vad som är möjligt för forskarna att 

utföra med hjälp av systemet. Detta exempel visar på hur ett IT-program som genom sin 

integration i organisationen påverkar det inomorganisatoriska handlandet (Holmström & 

Robey, 2005: 165f). Vi tolkar det som att det har skett en inskription av mänskliga intressen 

till IT-systemet gällande hur informationen om substanser ska fördelas mellan grupperna. IT-

systemets utformning påverkar därmed hur forskarna kan agera mellan grupperna vad gäller 

fördelning av kemikalier och material. Informant 2 menar att det är bra att forskarnas 

vetenskapliga data inte är synliga för alla, för att då skulle någon annan kunna publicera hans 

resultat. Vi tolkar det som att IT-systemet, en icke-mänsklig aktör, fyller en funktion som 

efterfrågas av forskarna, de mänskliga aktörerna. Intresset om att inte dela med sig av sina 

vetenskapliga resultat har alltså inskripterats till IT-systemet och därför begränsas åtkomsten 

till andra gruppers mappar och information.  
 

Vidare, begränsas forskarnas handlingsutrymme eller kontrolleras av hur hyran och 

utrustningen fördelas på Biomedicum. Tanken med de nya lokalernas utformning var att 

förbättra möjligheterna till samarbeten mellan olika forskargrupper, varför man har placerat 

forskningsutrustning, exempelvis maskiner, i gemensamma utrymmen. Dessa gemensamma 

utrymmen betalar grupperna hyra för tillsammans. Nedan redovisas tre utdrag från vårt 

empiriska material där tre informanter beskriver hur hyran av lokalerna och utrustningen 

fördelas. Eftersom de sitter inom samma kvarter skulle man kunna tänka sig att deras 

beskrivningar är liknande men så är riktigt fallet. Vid ett samtal med Informant 6, som tillhör 

en större forskargrupp än den vi observerade, frågar vi honom huruvida de delade på 

utrustningen som finns i korridoren och får svaret nedan.  
 

Informant 6 berättar att den utrustning som är placerad på det delade utrymmet är 
sådan som de grupper som hyr lokal i samma korridor har gemensam tillgång till. 
Vi frågar om den utrustningen tillhör KI, varpå han med en något irriterad 
underton förklarar att de (alltså hans grupp) själva äger och har köpt in dessa 
maskiner. Han förklarar vidare att gruppledaren söker extern finansiering genom 
olika stiftelser och så vidare, för att sedan köpa in de olika maskinerna till 
gruppen. Han säger att han tycker det är rimligt att grupperna delar på maskiner 
eftersom dessa står på en yta som alla grupper betalar hyra för. Han berättar också 
att det finns ett bokningssystem för maskinerna som lagrar statistik och utifrån hur 
mycket man använder dem räknar man sedan ut hur mycket av reparations-
kostnaderna man som grupp ska stå för. 
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Vi ser här att Informant 6 betonar att maskinerna ägs av den egna gruppen. Han verkar se det 

som att utrustningen delas endast för att den står på ett gemensamt utrymme som alla grupper 

betalar hyra för. Vidare är Informant 1s inställning till det delade utrymmet något annorlunda. 

Utdraget är från ett samtal vid ett tillfälle när han visade runt oss i kvarterets lokaler: 
 

När vi kommer till ett rum med gemensam forskningsutrustning och maskiner, 
berättar Informant 1 att en viss del av området som maskinerna står på betalar de 
gemensam hyra för. Vi frågar om bokningssystemet som Informant 6 berättade om 
tidigare och Informant 1 säger att ”ja jo... det är väl meningen att vi ska betala 
reparation tillsammans antar jag” men fortsätter berätta om maskinerna och säger 
att de (hans grupp) hade två maskiner sedan tidigare men att dessa inte används av 
någon längre eftersom de är gamla.  

 
Det tredje utdraget gällande hur forskarna delar på utrustningen är från ett samtal med 

Informant 4 som berättar om forskarnas reaktioner på det delade utrymmet sett ut sedan de 

flyttat till de nya lokalerna.  
 

Han berättar att de delar på utrustningen som är placerad i det gemensamma 
utrymmet som de betalar hyra för. Han sänker rösten som att han ska berätta en 
hemlighet och säger att när de flyttade in så satte en av grupperna upp en 
handskriven lapp på en kyl som var väldigt otrevligt formulerad om att det bara 
var deras grupp som fick använda kylen. Han slår ut med händerna och höjer på 
ögonbrynen för att visa att han tycker att detta var ett märkligt beteende. Han 
fortsätter berätta att folk från andra forskargrupper skrev svar på lappen i stil med 
”så här kan ni inte göra” och menar att det blev en stor konflikt inom kvarteret. 

 
Skillnaderna i beskrivning av hur det gemensamma utrymmet fungerar och betalas för tolkar 

vi som att beroende på vilken grupp man tillhör och dennes kapitaltillgångar, lägger man 

olika vikt vid hur betalningen sker. Även fast Informant 6s beskrivning är en individuell 

upplevelse är det intressant att han hade bättre koll på vad de andra grupperna skulle betala. 

Att ha i åtanke är att Informant 6 är del av en “rikare” grupp som har mer finansiella medel, 

ekonomiskt kapital och utrustning, jämfört med Informant 1 och Informant 4. Informant 6 ser 

rimligen maskinerna som en del av hans territorium och har skapat starka band till dessa. 

Vidare skulle även den ”arga lappen” kunna tolkas vara en reaktion på det territoriellt 

känslomässiga bandet kopplat till tinget (Kärrholm, 2004: 44). Som tidigare nämnt måste 

handlingar av makt utövas för att ett territorium ska upprätthållas. Detta upprätthållande av 

ordningen inom territoriet och makthandlingar skulle även kunna förklara den “arga lappen” 

och som en typ av aktiv kontroll och försvar av deras territorium på den nya platsen 

(Kärrholm, 2004: 80).  
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Fortsättningsvis kan vi i våra utdrag, och genom vår analys av materialet, utläsa att det inom 

kontorskvarteret är ett flertal informanter som pratar om “vårt” och “deras”. Det finns en 

uppdelning av gruppens egna resurser och andra gruppers resurser. Det råder alltså ingen 

allmän uppfattning eller förväntan på att man ska dela med sig av gruppens resurser, utan är 

något man gör för att de står på gemensamt utrymme eller på grund av generositet.  

 

Både från våra observationer och i tidigare studiers fältanteckningar gjorda på KI, uppges oro 

för höga hyror. Varje grupps enskilda lokalhyra beskrivs av forskarna som en börda, orimligt 

hög och en aktör som påverkar arbetet negativt. Då byggnaden upplevs ge mindre utrymme 

för att bedriva forskning och ger mindre avskildhet, är en hög hyra inte något som går hand i 

hand med flytten och den nya byggnaden. Informant 6 uttrycker detta nedan.  
 
Informant 6 berättar att han tillhör en annan forskargrupp inom samma kvarter 
som han beskriver är en “stor” grupp med nio personer. Vidare berättar han att de 
tog med sig all sin utrustning i flytten till Biomedicum. När vi frågar om hans 
åsikter kring flytten, förklarar han att det enligt honom egentligen var helt onödigt 
att de flyttade; ”akademiska hus ägde de förra byggnaderna och äger den här 
byggnaden, de sa upp kontraktet för de gamla husen och sen byggde de detta och 
tvingade oss att flytta in”. Han återger också att hyran är mycket högre nu, vilket 
han är missnöjd över: ”Jag menar [annan gruppledares namn] betalar 1 miljon i 
hyra, är det rimligt?”.  

 
Informant 6s uttalande går att återkoppla till den tidigare diskussionen om att hans grupp ägde 

många maskiner som de tog med vid flytten. Att de kände sig “tvingade” tolkar vi också som 

att de blev tvingade att dela med sig av sin stora uppsättning utrustning, vilket som tidigare 

nämnt kan vara en komplicerad omställning om man ser det till det territoriella och det 

känslomässiga. Vi besitter dock inte vidare kunskap kring hur uppdelningen av maskiner såg 

ut i tidigare byggnaden eller hur hyran reglerades innan flytten. Vad vi dock vet är att 

Biomedicum är speciellt utformat för att skapa samarbete mellan grupper och dela på 

utrustning. Detta uppfattar vi verkar påverka grupperna olika mycket då deras kapital-

tillgångar bland annat bestäms av hur många vetenskapliga artiklar medlemmarna i gruppen 

lyckas publicera och hyran som respektive grupp betalar. Detta då publikationer är den valuta 

som värderas högst inom det vetenskapliga fältet (Hasselberg, 2012: 76, 149) och hyran 

avgränsar grupperna när det gäller utrustning. De kapitalformer som ackumuleras genom 

publiceringar är något som diskuteras i avsnittet nedan.  
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6.2 Publiceringen som maktmedel 

I denna del av resultatet presenteras exempel från empirin som visar hur publicering av 

forskningsresultat fungerar som en valuta inom det vetenskapliga fältet. Likt Latour (2012) 

menar vi att för att makt ska kunna utövas under en längre tid måste den förlita sig på mer än 

sociala förbindelser och därför blir publikationen en viktig icke-mänsklig aktör i detta 

avseende. Nedan redovisas utdrag från våra observationer som analyseras och beskrivs för att 

visa på hur socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital översätts, omvandlas och görs 

tillgängligt genom publikationer. Inledningsvis beskrivs hur ordningen i vilken författarnas 

namn presenteras i artikeln, har inverkan på forskarnas karriärer och relationer till varandra. 

Därefter visas på vilka sätt konsensus inom forskningsfältet påverkar forskarnas arbete och 

slutligen redovisas hur kapitalisering av forskningsresultat sker genom marknadsföring.  

6.2.1 Översättning och omvandling av socialt kapital  
Som tidigare beskrivet menar Hasselberg (2012) att namnen som författarna till en 

vetenskaplig artikel presenteras i har stor betydelse inom forskningssamhället och inför den 

enskilde forskarens karriär (Hasselberg, 2012: 153). Betydelsen av i vilken ordning namnen 

var uppradade är även något vi kan se från vårt empiriska material. I utdraget nedan befinner 

vi oss på forskargruppens kontor. Informant 4 har precis fått en artikel publicerad och 

tillsammans med Informant 5 diskuterar han olika aspekter av publiceringen. Artikeln är 

öppnad på Informant 4s dator och tillsammans med Informant 5 står och sitter vi bakom 

honom för att kunna se skärmen. 
 
Vi frågar om ordningen på namnen i artikeln, vilket vi vet från tidigare material 
spelar stor roll. Informant 5 och Informant 4 berättar tillsammans att de personer 
som är först i ordningen är de som gjort mest arbete, i mitten finns de som gjort 
minst och sen igen mot slutet är det de som gjort mest: ”PI is always last” 
(principal investigator). Vi anmärker på att Informant 1, som är deras PI, är näst 
sist på listan och att ett annat namn, X, är sist. Informant 5 säger ”Informant 1 
sacrificed himself for you” till Informant 4 och syftar på att just Informant 4 är 
förstanamn på artikeln. Utan att kommentera detta fortsätter Informant 4 berätta 
om resten av personerna som räknats som medförfattare. Y, är Informant 4s 
tidigare PI och är med som tredje sista namn. Informant 4 berättar att Y blev sur 
för att om X fick vara sist kunde det lika gärna vara han själv som fick sistanamnet 
istället för Informant 1. Vi frågar när i processen som man diskuterar ordningen på 
namnen. Informant 4 säger att “ibland görs det i början av processen men det är 
inte bra för då…” han avbryter sig själv och börjar om: “I den här artikeln fick X 
sin sista plats rätt tidigt i processen och då slutade han göra saker för projektet, 
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men i slutet betalade han publikationskostnaderna” som han förklarade var höga 
för denna artikel.  
 

Detta utdrag tolkar vi som ett exempel på hur det sociala kapitalet sätts på spel och många 

aspekter är intressanta att analysera. Resultatet av debatten kring ordningen på namnen till 

artikeln ger olika utfall för de inblandade aktörerna. 

 

Till att börja med är doktoranden, Informant 4, starkt kopplad till och beroende av 

gruppledaren, Informant 1. Som Hasselberg (2012) skriver är handledarrelationen avgörande 

för doktorandens framtida vetenskapliga karriär (Hasselberg, 2012: 159, 172). Trots att 

skillnaden i erfarenhet, meriter och status mellan aktörerna är stor, kan relationen dem 

emellan kan liknas vid ett ömsesidigt och nästintill, symbiotiskt beroende (ibid: 159). Detta då 

Informant 1, som redan har en väletablerad ställning inom fältet, trots allt är beroende av 

doktorandernas arbete då han bedöms utifrån vad hans grupp producerar, och i slutändan, 

publicerar för vetenskapliga resultat (ibid).  

 

Latour och Woolgar (1986) menar att inflytande eller erkännande, alltså credit, är en 

bidragande motivationsfaktor för forskare och att den kan liknas vid en valuta inom den 

vetenskapliga världen då den kan utbytas, delas, stjälas och ackumuleras eller slösas bort 

(Latour & Woolgar, 1986: 192f). Med hjälp av Latours (2012) begrepp form, valuta och grad 

av reciprocitet kan den inverkan som artikelns namnordning har på de olika förbindelserna 

mellan aktörerna i denna situation beskrivas tydligare (Latour, 2012: 47). Relationen mellan 

Informant 1 och Informant 4 menar vi har formen av ett utbyte å ena sidan och som ett 

utnyttjande å andra sidan. Detta eftersom den valuta som värderas i detta fall är erkännande 

och inflytande, eller så kallat credit, vilket Informant 1 redan besitter då han är väletablerad 

inom forskningsfältet. Genom att Informant 1 förhandlade till sig en första plats i 

namnordningen till sin doktorand, på bekostnad av eller i utbyte mot, att han själv blev näst 

sista författare i ordningen, utnyttjar han själva beroendet som Informant 4 har till honom men 

investerar samtidigt i deras framtida relation. Graden av reciprocitet, vilket innebär vad som 

anses vara en acceptabel nivå av utbyte, menar vi i detta fall är att doktoranden fortsätter 

arbeta på liknande sätt inom forskningsledarens grupp. Det är också möjligt att 

“uppoffringen” gör att reciprocitetgraden bör motsvara en liknande delning eller utbyte av 

cred i framtiden när Informant 4 har möjlighet att göra ett liknande beslut. Detta kan 
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argumenteras vara ännu en anledning för Informant 1 att investera i förbindelsen han har till 

sin doktorand.  
 

Även Knorr-Cetinas (1982) resource relationships är relevanta i denna situationen eftersom 

båda parterna i relationen besitter resurser som den andra parten vill kunna utnyttja. Aktörerna 

som involveras har olika status i systemet därför skapas det en maktdimension (Knorr-Cetina, 

1982: 120; Hasselberg, 2012: 150). Vi menar att detta är synligt i relationen mellan Informant 

1 och Informant 4 i ovanstående utdrag eftersom ojämlikheten i ställning och erfarenhet är 

vad som gör att förhandlingen om namnordningen ses som en ”uppoffring” eller som en gåva. 

Om parterna hade varit likställda i status inom fältet skulle relationen kanske mer likna den 

mellan Informant 1 och X som diskuteras härnäst. 
 

Fortsättningsvis menar Hasselberg (2012) att för att kunna bli en del av forskarvärldens elit 

måste man klara av det sociala spelet och dess diplomati och konstruktioner (Hasselberg, 

2012: 81). Den förhandling som Informant 1 genomfört kring namnordningen kan 

argumenteras vara ett exempel på detta. Genom denna förhandling har han nämligen också 

etablerat, eller upprätthållit, en relation i form av ett utbyte eller samarbete med X. Då dessa 

kan ses som mer jämbördiga i status och erfarenhet, kan man argumentera för att graden av 

reciprocitet i detta utbyte bör vara högre än den mellan Informant 1 och Informant 4. 

Gentjänsten bör som minst motsvaras vid ett annat tillfälle. Däremot skiljer sig antagligen 

Informant 1 och Xs ekonomiska möjligheter eftersom om Informant 1 själv kunde betala för 

publikationen hade han inte behövt förhandla kring sin plats i ordningen. Om man ser det som 

att pengar är den valuta som värderas högst i denna relation är det snarare Informant 1 som 

står i skuld till X. Detta eftersom Xs ekonomiska bidrag möjliggjorde att resultatet kunde 

publiceras i den väl ansedda tidskriften med fullständiga bilder, diagram och resultat. 

Situationen skulle kunna tolkas likt Latour och Woolgars (1986) argument kring varför 

forskare etablerar samarbeten, alltså som att Informant 1 och X är intresserade av varandra 

eftersom de behöver varandra för att öka den egna produktionen av trovärdig information 

(Latour & Woolgar, 1986: 202f).  
 

Slutligen kan man argumentera för att Informant 1 gör en formell förlust för att stärka sin 

status eller sitt kulturella kapital. Detta då Ys, Informant 4s tidigare PI, inställning till att X 

var sista namn visar på att de som är införstådda i kontexten och kan ämnet, vet vem som 

egentligen är ägaren av den grundläggande idén för projektet. Detta adderar en annan 
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dynamik till förbindelserna mellan aktörerna och visar på att ordningen som namnen uppradas 

i kräver en insikt i det vetenskapliga fältet. Informant 1s kulturella kapital och anseende om 

att vara en god gruppledare, kan argumenteras förstärkas ytterligare genom att aktörerna inom 

det vetenskapliga fältet förstår hur det egentligen ligger till. Vi antar att det finns en 

underförståelse för att X är sista namn på grund av att någon form av förhandling skett, som 

antagligen involverade ekonomiska aspekter. Alltså, trots den formellt ofördelaktiga 

positionen i artikeln erhåller Informant 1 ytterligare kulturellt kapital inom fältet. 
 

I enlighet med Latours perspektiv (2015) menar vi att publikationen bör inkluderas som aktör 

och behandlas som en medlare i denna handlingskedja eftersom den översätter och modifierar 

relationerna eller förbindelserna som finns mellan forskarna. Att behandla publikationen, 

inkluderat ordningen på namnen, som en medlare i detta nätverk möjliggör att studera hur 

maktrelationer mellan forskare, antingen i grupp eller individuellt, etableras och upprätthålls 

under en längre tid än vad som är möjligt om man bara förlitar sig på mänskliga aktörer i 

nätverket. Kampen om författarskap är centralt i den vetenskapliga sfären eftersom olika 

former av kapital – i detta fall Informant 1s kulturella, Informant 4s sociala och Xs 

ekonomiska – översätts till erkännande och inflytande, vilka kan bli fortsatt återinvesterade 

för att klättra på den akademiska karriärstegen. Makt kan således ses som en konsekvens av 

kollektivt handlande i denna situation eftersom publikationens översättning av 

kapitalformerna ger olika utfall för olika aktörer i handlingskedjan. 

6.2.2 Konsensus inom fältet  
Som nämnt måste en artikel först genomgå en peer review för att bli publicerad. En peer 

review görs oftast av forskare som är införstådda i det specifika vetenskapliga området. 

Vanligtvis är det redaktören på tidskriften som fördelar vilka forskare som ska utföra 

granskningen men det finns även möjlighet att som författare rekommendera någon som man 

anser bör göra granskningen. Utdraget nedan är från ett samtal med en av informanterna i 

forskargruppen på kontoret. En av informanterna var närvarande som inte behärskar det 

svenska språket, varför vi inledningsvis pratar engelska.   
 
Informant 5 berättar att den metoden som gruppen använder sig av gör att de 
måste vara ”very very solid” i sin argumentation och att det är viktigt att de har 
täckt upp och testat alla olika delar av resultatet för att deras argument ska hålla 
hela vägen igenom. Detta menar han beror på att de som gör peer review av 
resultaten kommer ifrågasätta allt och att de är ”more keen to poke holes on new 
stuff”. Informant 5 menar att deras forskargrupp försöker motarbeta det som är 
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vedertaget inom forskningsområdet och försöker sedan citera något vetenskapligt 
citat men hittar inte riktigt orden. Han säger att det är något i stil med ”then 
someone needs to die” och menar att de som är väletablerade på fältet har så 
mycket makt om vad som är sant så ibland måste de dö först för att fältet ska gå 
vidare. Han lägger till “eller snarare att det underlättar” men kommer på sig själv 
och säger ”det är ju rätt hemskt egentligen…” 
 

Från utdraget ovan tolkar vi det som att Informant 5 ser den egna gruppen som alternativ och 

annorlunda i jämförelse med resten av forskningsfältet. De anses tillhöra en nytänkande 

generation, vilket vi får uppfattningen av att han är nöjd med. Utifrån utdraget tolkar vi det 

som att senioritet är ett kapital som kan omvandlas till makt inom fältet. Bourdieu menar på 

att seniora forskare med stor volym vetenskapligt kapital har makt över fältets regelverk och 

kan anpassa detta efter egen vinning genom att välja vilka som får inträda fältet, vilka 

forskare som legitimeras och hur bedömningen av forskning ska se ut (Albert & Kleinman, 

2011: 268). Vi ser även att Informant 5 visar på en respekt för den rådande hierarkin och för 

att han i början av sin karriär utan större erfarenhet har relativt lågt vetenskapligt kapital. 

Detta innebär att han måste “rätta sig i ledet” och följa regelverket som han saknar inverkan 

på, som är satt av de seniora med stort vetenskapligt kapital. Att producera vetenskap som 

legitimeras av de seniora med makt är det enda sätt för honom att skaffa sig mer vetenskapligt 

kapital. Detta kan han, liksom andra forskare, göra genom att producera vetenskap som 

accepteras av de seniora forskarnas forskningspraktiker som i sin tur har stort inflytande och 

även påverkar bedömningen vid peer reviews samt vid ansökan om forskningsmedel (Albert 

& Kleinman, 2011: 269). Vi tolkar det som att Informant 5 utgår från Bourdieus succession 

strategy, vilket innebär att han följer den satta ordningen för att kunna avancera inom 

hierarkin genom att trots sina nytänkande teorier, skapa solida resultat som klarar av att 

ifrågasättas av de som kan legitimera hans deltagande i forskningssfären. (Albert & 

Kleinman, 2011: 269).  
 

Intressant blir också att ur Latours (2012) perspektiv konstatera att man som senior forskare 

haft möjlighet att under en längre tid investera i förbindelser till andra forskare och därmed 

förstärka eller upprätthålla relationerna till de andra aktörerna i aktörsnärverket (Latour, 2012: 

47). Makt är enligt Latour, som innan sagt, något som måste utövas för att upprätthållas och 

finns inte latent. Men enligt Bourdieu skulle även denna typ av utbyte av kunskap och 

ömsesidigt vinnande anses öka det kulturella och vetenskapliga kapitalet (Hess, 2011:334) 

hos de seniora. Tidsaspekten skulle kunna utgöra ytterligare en faktor som försätter den yngre 
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generationen forskare långt ner i hierarkin och blir utgångspunkt för Informant 5 liksom andra 

med litet kapital i deras karriärresa i forskarsfären.  
 

6.2.3 Redaktörer och tidskrifter 

Vidare menar Kruse att framgång inom det vetenskapliga samhället eller gemenskapen, mäts i 

antalet publicerade artiklar och statusen på tidskriften som dessa publiceras i (Kruse, 2006: 

26). Att tidskrifternas status är av stor vikt är något som forskarna tar upp återkommande 

under våra observationer och är något vi kan se från de andra studiernas fältanteckningar. Att 

tidskriftens status har betydelse skulle kunna förklaras av Hasselbergs (2012) argument om att 

”vetenskapens tillväxt är explosionsartad” då hon menar att antalet tidskrifter, publikationer 

och aktörer har ökat, vilket gör att information ofta sprids i de redan upparbetade kanalerna 

(Hasselberg, 2012: 41). Från vårt samlade material går det att urskilja en strävan efter kvalitet 

framför kvantitet gällande artiklar och publiceringar i olika avseenden. I utdraget nedan 

befinner vi oss på kontoret och två av informanterna i forskargruppen diskuterar inledningsvis 

hur de arbetar med att ställa upp hypoteser. 
 
Informant 2 berättar att 20 % av de hypoteser han ställer upp bekräftas och att 80 % 
är negativa resultat. Han berättar sedan om en grupp han känner till i sitt hemland 
som gör experiment med växter och säger att de publicerar jättemycket artiklar. 
Informant 5 flikar in från sin dator: ”it’s all about quantity or quality”. Informant 2 
förklarar att den forskargruppen använder en metod som alltid bekräftar deras 
hypoteser och att de därför testar ”everything they can find in the forest” och 
publicerar dessa resultat. Informant 5 avbryter och säger att han tycker de studierna 
också behövs eftersom de ändå tillför något. Informant 2 verkar mer kritisk och 
säger att de är en ”publication factory” och att han snarare väljer ”one good paper 
than ten crappy ones” och Informant 5 svarar ”or one good and nine crappy ones” 
och skrattar lite.  
 

Vårt sammantagna intryck som vi fick av gruppen under våra observationer är att de värderar 

hög kvalitet. Detta gäller inte endast producerat resultat och publicerat innehåll i artiklarna 

som utdraget ovan är ett exempel på, utan även gällande vilka tidskrifter som de strävar efter 

att få publicera i. Det intressanta från utdraget ovan menar vi är att informanterna anser att 

kvalitativ data inte kan produceras i stora mängder. Detta anser vi tyder på att det finns mer 

som motiverar forskargruppen än endast att få något publicerat, och att det finns mer att vinna 

än ekonomisk ersättning. Från ett samtal med Informant 2 i ett av de mindre laboratorierna 
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berättar han att tidskrifterna har en liknande inställning till kvalitet och kvantitet för att 

upprätthålla deras etablerade anseende om hög status inom forskarvärlden.  

Han berättar att det finns en risk att den artikeln som gruppen skickade in förra 
veckan till en tidskrift med hög status kanske kommer att få avslag. Han berättar att 
vem som är redaktör och vilka forskare som gör peer review av artikeln påverkar 
möjligheterna för en publicering samt att redaktörerna ibland kan skapa problem 
genom att fördröja publiceringen av artikeln. Informant 2 berättar att en redaktör, 
och före detta forskare, från en välansedd tidskrift besökte KI i somras och 
berättade hur de gör en bedömning av artiklar som skickas in för publicering. Han 
menar att denna tidskrift har en acceptansgrad av artiklar på 5-10 %. Informant 2 
berättar att om tidningen accepterar fler artiklar får de bättre betalt, samtidigt som 
kvaliteten på tidningen skulle sjunka. I vissa fall, som när det gäller tidskriften med 
högst status, kan även antalet sidor användas som argument för att inte acceptera 
vissa artiklar, att det helt enkelt inte “finns plats” enligt redaktörerna.  
 

Informant 2 berättade även att tidskrifterna finansieras till stor del av de publikationsavgifter 

som betalas av artikelns författare för att läsarna ska kunna få full tillgång till publikationen, 

vilket även bekräftades av en annan informant. Utifrån detta utdrag tolkar vi det som att 

tidskrifter med hög status och dess redaktörer kan ha stort inflytande på hur forskare ser på 

sitt arbete. Det kan också vara tvärtom; att det är författarnas (forskarna) strävan efter 

kvalitativ forskning som påverkar hur tidskrifterna bör prioritera. Oavsett så verkar kvalitet 

framför kvantitet vara eftersträvansvärt.  
 

Vi förstår det som att tidskrifterna upprätthåller sin status inom fältet, bland annat genom att 

vara selektiva. Om tidskriften prioriterar färre artiklar med hög kvalitet finns det en större 

chans att behålla sina läsare då de är medvetna om den höga kvaliteten på tidskriftens utvalda 

publiceringar. Läsarna antar vi till största del består av forskare som är involverade i 

produktionen av dessa vetenskapliga resultat eftersom det krävs en hög nivå av kunskap kring 

de specifika forskningsområdena, eller så kallat kulturellt kapital, för att kunna förstå och ta 

till sig forskningsartiklarna som publiceras i dessa tidskrifter. Genom att tidskrifterna håller 

hög kvalitet på sitt innehåll, har de många läsare och högt förtroende, vilket gör att de artiklar 

som väl accepteras får stor spridning. Så länge tidskriften har hög status är det möjligt att 

upprätthålla det finansiella systemet kring att forskarna själva betalar för publikationen. I 

utbyte mot ekonomiskt kapital möjliggörs det att forskarna får stor spridning av sina resultat 

och kan därmed öka sitt erkännande och inflytande inom fältet vilket även ger dem 

möjligheter att fortsätta sina akademiska karriärer.  
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Vi tolkar det som att redaktörerna anses ha kontroll över spridningen av vetenskapliga 

resultat. I enlighet med Latour (2012) anser vi alltså att redaktörerna är tillskrivna makt i detta 

nätverk då aktörerna i relation till redaktörerna agerar och upprätthåller tidskriftens anseende 

genom att fortsätta att citera och sprida dess artiklar. Relationen mellan forskare som har en 

artikel de vill publicera och redaktören kan beskrivas ha formen av ett beroende och att den 

valutan som är värdefull här är pålitlighet eller professionalitet. Hur graden av reciprocitet 

kan bedömas är svårt att spekulera i. Då det antagligen finns riktlinjer kring hur redaktörerna 

får och bör agera borde det innebära att reciprocitetsgraden eller -kravet uteblir eftersom 

tidskriften inte är skyldig forskarna något i utbyte mot att de publicerar deras artikel. Man kan 

argumentera för att reciprociteten på något sätt är att tidskriften bör upprätthålla sin höga 

status inom det vetenskapliga samhället eftersom det är på detta sätt som forskarna får 

spridning av sina artiklar och därmed får ut vad de blivit lovade av förbindelsen mellan dem 

och tidskriftens redaktörer.  

6.2.4 Översättning och omvandling av ekonomiskt kapital  
Som tidigare nämnt är publikationen väsentlig för forskare och är det som i slutändan ger 

forskare pengar (Hasselberg, 2012: 76). Hasselberg (2012) menar att publikationen är det 

viktigaste kulturella kapitalet och att den kan utbytas mot arbetskraft och ekonomiskt kapital 

(Hasselberg, 2012: 149). De tre utdrag som presenteras nedan menar vi visar på vilka sätt 

publikationen kan översättas eller omvandlas till ekonomiskt kapital. Samtliga utdrag är från 

ett längre samtal med två informanter från forskargruppen då endast vi fyra infann oss på 

kontoret. 
 

Informant 4 berättar att hans artikel publicerades igår natt och att han har varit uppe 
och läst tweets gällande detta hela natten. Han öppnar artikeln på datorn för att visa 
oss och reagerar starkt på tidskriftens val av frontbild för artikeln. Informant 5 
kommer över till datorn och håller med om att de har valt är en dålig bild. Vi 
försöker lätta upp stämningen och säger att det är fina färger men Informant 4 
förklarar att det är en bild på ett negativt resultat som knappt har något att göra med 
artikelns innehåll och den dessutom är dåligt gjord då den har för mycket rött i sig.  
 

Vi ser här att båda informanterna anser att bilden som har valts för artikeln är missvisande, 

men att vi som inte är införstådda i den vetenskapliga kontexten istället ser den som estetiskt 

tilltalande. Anledningen till att informanterna reagerar starkt på detta val är eftersom den här 

artikeln riktar sig mot den vetenskapliga världen. De som är införstådda i kontexten förstår 

antagligen meningen som bilden bär vilket gör att Informant 4 blir orolig över hur artikeln till 
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en första anblick kommer att tas emot av det vetenskapliga samhället. Det kulturella kapitalet 

inom det vetenskapliga fältet uppmärksammas här då bilden över det missvisande resultatet 

kräver en kunskap som endast finns hos de aktörer som agerar inom det egna fältet (Hess, 

2011: 334). Fortsättningsvis visar utdraget nedan på hur ökat teknologiskt inflytande och 

digitalisering av vetenskapliga artiklar har möjliggjort kvantifiering över spridningen av 

forskningsresultat: 

 
Vi undrar över ett cirkeldiagram som finns i början av artikeln och Informant 4 
berättar att det är statistik som är synlig för läsarna över hur många gånger artikeln 
blivit nämnd, citerad eller retweetad. Det finns olika färger för i vilket medium 
detta sker, ljusblå är för Twitter och rött är för vanliga tidningar: “like BBC” säger 
Informant 5 och Informant 4 säger “no this is KI, you have to look at what they 
wrote” säger han och klickar på länken till en ny artikel.  

 

Utifrån dessa två utdrag kan vi konstatera att det anses värdefullt att få spridning av sina 

vetenskapliga artiklar inom forskarvärlden. Genom denna tydliga statistik är det möjligt att 

följa artikelns popularitet bland läsare, institutioner och andra forskare. Vi menar att denna 

statistik blir ett kvantitativt mått på hur väl det vetenskapliga resultatet tagits emot, både av 

det vetenskapliga och det resterande samhället, samt en tydlig statusmarkör.  
 

Genom att använda Latour och Woolgars (1986) cycle of credibility blir det möjligt att 

beskriva och analysera den vetenskapliga karriären. Modellen visar på hur översättning och 

omvandling av en slags kapitalform till en annan är nödvändig för att en forskare ska kunna ta 

sig fram på fältet. De menar att credibility, här översatt till trovärdighet, är den kapitalform 

eller valuta som motiverar forskare och kan omvandlas till exempelvis forskningsmedel vilket 

i sin tur kan omvandlas till att få tillgång till utrustning genom att få en forskningsplats på en 

forskningsinstitution (Latour & Woolgar, 1986: 200f). Desto fler aktörer som nås av 

Informant 1s vetenskapliga artikel desto fler möjligheter finns det för honom att omvandla 

eller översätta och återinvestera sin trovärdighet som han uppnått med sin senaste publikation. 

Anledningen till att forskare vill att deras vetenskapliga resultat ska spridas är alltså enkelt att 

förstå eftersom det är genom erkännande och trovärdighet från vetenskapssamhället som 

forskarna kan skapa sig ett namn och även eftersom det möjliggör tillgångar till resurser som 

är viktiga för den fortsatta vetenskapliga karriären.  
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Fortsättningsvis visar Informant 4 KIs reportage om hans vetenskapliga artikel för oss och 

Informant 5. De förklarar tillsammans att KI har ett pressekretariat som skriver enklare 

artiklar om vetenskapliga resultat som publiceras på KIs hemsida för att allmänheten och 

media ska kunna ta del av forskningens framsteg. 
 

Informant 5 undrar om KIs artikel utgått från en text som Informant 1 skickat till 
honom tidigare för att Informant 5 skulle korrigera språket. Informant 4 säger att 
han inte riktigt vet, då han inte kan flytande svenska. Informant 5 läser igenom 
artikeln och verkar bli lite upprörd då han inser att de har ändrat allt som han hade 
skrivit. Han frågar Informant 4 om han och Informant 1 faktiskt sa så som citaten i 
artikeln påstår. Informant 4 säger att citaten inte stämmer och menar att 
pressekretariatet har skrivit något som de tror att han och Informant 1 skulle kunna 
ha sagt. En diskussion tar fart om varför pressekretariatet har ändrat så mycket i 
texten som gruppen skickat in. Informant 5 verkar misstro sekretariatet väldigt 
mycket medan Informant 4 inte verkar ha några invändningar och menar att den 
texten som Informant 5 korrigerat nog var för vetenskapligt skriven för att ”folk” 
skulle förstå. Vi frågar om det kommer framgå för resten av forskningsfältet att det 
vetenskapliga resultatet var bra och då säger Informant 4 något i stil med att ”jo de 
fattar ju och det är det viktiga, men det är också bra om folk som inte forskar kan 
förstå vad vi har gjort”.  
 

Detta utdrag visar exempel på hur manifestation av makt kan se ut. Detta eftersom det finns 

skillnader i senioritet, utbildning och arbetsfördelning mellan de olika aktörerna som är 

involverade i denna situation, vilket Kruse (2006) menar på kan leda till skillnader i status och 

påverka arbetsrelationer (Kruse, 2006: 25). I utdraget ovan ser vi hur Informant 5 blir 

besviken över att hans bidrag till gruppens publicitet och framgång uteblev. Istället har en 

aktör utanför gruppen, pressekreteriatet, tagit kontroll över hur artikeln marknadsförs för 

resten av samhället. Pressekretariatet är en aktör som kan antas behärska den svåra balansen 

mellan att skriva om vetenskapliga resultat för människor som inte är införstådda i den 

komplexa kunskap som finns inom det vetenskapliga fältet.  
 

Situationen menar vi kan liknas vid Latour och Woolgars (1986) circles of credibility som 

egentligen är avsedd att beskriva och analysera forskares vetenskapliga karriärer. Eftersom 

Latour (2012) i sin argumentation för en performativ världsbild menar att det inte finns någon 

”skillnad i skala mellan mikro, meso, makro” utan att det endast är ”olika förbindelser” 

(Latour, 2012: 176) anser vi att det går att applicera denna cykel även på organisationsnivå. 

Detta då circles of credibility visar på hur översättning och omvandling av en slags 

kapitalform till en annan är nödvändig för att kunna vara framgångsrik inom det 
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vetenskapliga fältet. Genom att göra denna korrigering eller omvandling av texten, som inte 

nödvändigtvis tar full hänsyn till det verkliga materialet, tolkar vi det som att pressekreteriatet 

möjliggör investeringar för organisationen i framtiden då det skapas förbindelser till externa 

finansiärer i och med att de ges en insyn i vad gruppens forskningsmedel har gett upphov till.  

6.3 Sammanfattning av resultat och analys 

Detta avsnitt visade inledningsvis på vilka aktörer som påverkar miljön och därmed 

förutsättningarna för forskarna i deras vetenskapliga arbete. Byggnadens utformning 

bestämmer handlingsutrymmet för sociala relationer och maktuttryck. Dessutom inkluderades 

utrustning och maskiner i analysen eftersom som likt Latour (2012) menar vi att 

maktrelationer inte kan upprätthållas om de inte förlitar sig på mer än endast sociala 

förbindelser. Likt utformning och utrustningen har även hyror varit en betydande faktor för 

hur forskarna ser på det gemensamma och egna, vilket vi menar visar på ojämlik 

maktfördelning.  
 

Vidare menar vi att publikationer i olika avseenden är ett maktmedel inom forskningsvärlden. 

Genom att vi behandlar publikationen som en medlare, snarare än en mellanhand, har vi 

kunnat visa på hur denna aktör översätter och omvandlar kapitalformer. Denna omvandling 

menar vi påverkar handlingskedjan och förbindelserna mellan aktörerna i det så kallade 

aktörsnätverket. Genom vår analys av resultatet har vi visat på att makt är ett resultat eller 

konsekvens av kollektivt handlande, snarare än en orsak (Latour, 2012: 49).  

6.3.1 Bekräftade mönster från tidigare studiers fältanteckningar 
 
Utifrån vissa av de utdrag som presenterats från empirin kunde vi se mönster som även 

återkom i de fältanteckningar som vi fått möjlighet att ta del av. I stora drag rörde dessa 

mönster främst en önskan om annan typ av rumslig utformning på Biomedicum1, en negativ 

upplevelse av flytten till Biomedicum2 och en upplevelse av att hyran är mycket hög3, att stor 

konkurrens råder mellan forskare och grupper4 samt att medarbetarna och organisationen KI 

upplevdes vara uppdelat i ett “vi och dem”5.  

 

																																								 																					
1 Material från studie gjorde VT18 
2 Material från studier gjorda VT18, VT7 
3 Material från studier gjorda VT17, VT18 
4 Material från studie gjord VT17  
5 Material från studie gjord HT17 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och analys i relation till studiens olika delar. Inledningsvis 

kommer vi att beskriva studiens resultat och analys i förhållande till syftet och förtydliga hur 

vi besvarat frågeställningarna. Därefter diskuteras resultatet och analys i relation till tidigare 

forskning, teori och metod. Avslutningsvis ger vi förslag på framtida forskning.  
 

7.1 Resultatet och analys i förhållande till syfte och 

frågeställningar 

Syftet med studien är att ge en utökad förståelse för hur makt manifesteras inom och mellan 

forskargrupper på KI. För att studera detta har det gjorts en kortvarig etnografisk studie av en 

forskargrupp på Biomedicum. Vi har även bearbetat tidigare studiers fältanteckningar, som 

gjorts inom ramen för Normarks forskningsprojekt, vilket gjort att vissa mönster som vi såg 

på fältet under vår observation har kunnat styrkas och bekräftas ytterligare.  
 

7.1.1 Hur manifesteras makt inom och mellan forskargrupper?   
Den första frågeställningen syftar till att identifiera hur makt manifesteras mellan forskare och 

forskargrupper som bedriver forskning på Biomedicum, KI. Utifrån insamling och analys av 

det empiriska materialet menar vi att makt inte manifesteras mellan mänskliga aktörer genom 

sociala interaktioner. Vårt argument är istället att hur makt manifesteras mellan människor, 

till stor del formas av de icke-mänskliga aktörer som finns inom det specifika fältet som 

studeras. På KI anser vi att de centrala icke-mänskliga aktörerna är byggnadens utformning, 

hyran, den tekniska och vetenskapliga utrustningen samt forskares publikationer.  

I resultatet och analysen ger exempelvis informanternas beskrivning av konflikter kring den 

vetenskapliga utrustningen, oss information om hur hyra och byggnadens utformning 

påverkar hur individerna uttrycker makt mellan varandra. Vi har tolkat det som att 

byggnadens utformning påverkar hur makt kan manifesteras inom och mellan forskar- 

grupperna på KI genom att denna aktör kontrollerar och styr forskarnas handlingar, beteende 

och interaktioner inom fältet. Aktörer som hyra och utrustning har också inkluderats i 

analysen. Dessa har tolkats som att fungera uppdelande då de fördelar forskarnas behörighet 

och avgränsar dem i grupper om “vi och dem”, vilket även ger upphov olika nivåer av 

inflytande och makt. Publikationen är ett vetenskapligt resultat som forskare har producerat 
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och genom att detta resultat publiceras och blir till en publikation kan det spridas till fler 

aktörer. Därmed utökas forskarens inflytande och handlingsmöjligheter inom det utvidgade 

aktörsnätverket. Forskningsfrågan kan alltså besvaras med att makt bör ses som performativt 

och utförs inte av den personen som är tillskriven makt utan av de aktörer, och deras 

handlingar, som finns i relation till denna. 
 

7.1.2 Vilken roll spelar kapital som valuta och medlare vid manifestation av 

makt?  
Den andra frågeställningen syftar till att undersöka på vilket sätt kapital i Bourdieus definition 

kan fungera som en medlare vid manifestation av makt. Anledningen att vi inkluderar valuta 

som term i frågeställningen är eftersom det är det närmsta man kan komma konceptet om 

kapitalformer i Latours teoretiska ramverk. Enligt vår tolkning av resultatet ser vi att makt 

syns inom forskargrupper när kapital ackumuleras eller utbyts mellan aktörer i 

handlingskedjan. Genom att se den akademiska karriären som cyklisk, blir det möjligt att 

förstå forskarnas beteende mot varandra. Resultatet menar vi visar på att forskarnas 

återinvestering av olika tillgångar möjliggör avancemang inom det vetenskapliga fältet. Det 

som fungerar som en valuta vilken översätts och omvandlas mellan aktörerna, menar vi i vissa 

fall är ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital. I resultatet och analysen ser vi exempelvis att 

informanternas diskussioner kring aktören publikation visar på att publikationerna kan 

översätta värdefulla kapitalformer, likt valuta, inom det vetenskapliga fältet. Vi har behandlat 

kapital som en medlare inom det vetenskapliga fältet eftersom det tillför något till 

handlingskedjan. Vår tolkning av hur forskarna pratar om publikationer gör att vi anser att de 

kan ge upphov till inflytande och erkännande inom fältet, vilket kan återinvesteras för att ge 

forskare tillgång till forskningsmedel (ekonomiskt kapital), plats på ett universitet eller 

forskningsinstitut där de får tillgång till utrustning, vilken möjliggör ytterligare produktion av 

forskningsresultat och publikationer (kulturellt kapital). Vi har alltså sett hur makt 

manifesteras genom att analysera den cykliska återinvesteringen av kapital och/eller valuta.  
 

7.2 Resultat och analys i relation till teori 

I denna studie har vi använt två teorier: Actor-Network Theory (ANT) och delar av Bourdieus 

teoretiska ramverk. Vi har framför allt valt att använda Latours ANT-perspektiv i vår studie 

och sett Bourdieus koncept kring olika kapitalformer som ett komplement till detta ramverk.  



	 56	

 

Latours teoretiska ramverk gjorde att vi kunde studera och analysera både icke-mänskliga och 

mänskliga aktörer för att på ett så utförligt sätt som möjligt kunna beskriva verkligheten. Vi 

kunde därför se hur icke-mänskliga aktörer, som till exempel teknisk utrustning, påverkade 

forskarna och deras arbete. Latours performativa definition av makt blev framförallt synligt i 

resultatet när vi tolkade vilken roll aktören publikationen hade för forskargruppen. Utifrån 

Latours perspektiv översattes och omvandlades meningen som publikationen bar, till exempel 

ordningen som namnen på de författande forskarna stod i, till erkännande och inflytande inom 

det vetenskapliga fältet.  
 

Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att Bourdieus kapitalformer hade en framträdande roll i 

den kunskapsintensiva organisationen. Bourdieus kapitalformer; ekonomiskt, kulturellt och 

socialt kapital, är enligt hans perspektiv utbytbara mellan varandra. Han menar att man genom 

att öka sina kapitaltillgångar också ökar sin makt på fältet. Då vi använt hans teori som 

komplement till Latours teoretiska ramverk, kunde vi i vårt resultat se hur dessa två teorier 

kunde förenas i praktiken. Detta synliggjordes framför allt när informanterna diskuterade 

publikationer. Genom att studera publikationen som en aktör enligt Latour, kunde vi se hur 

denna tillförde ny mening och påverkade handlingskedjan, likt en medlare. På så sätt kan man 

också enligt Bourdieu se att vad som faktiskt omvandlas är kapital, som i detta fall kan 

omvandlas från erkännande och inflytande (kulturellt kapital) till forskningsmedel i framtiden 

(ekonomiskt kapital).  
 

7.3 Resultat och analys i relation till tidigare forskning  

De studier som presenteras i avsnittet om tidigare forskning, har i vissa fall stark koppling till 

vårt resultat. Gällande byggnadens utformning såg vi likheter i vårt resultat med hur Gieryn 

(2002) och Kärrholm (2004) beskriver rummets påverkan på forskarna. Gieryn (2002) 

uppmanar att strategiskt placera ut utrustning som främjar interaktion, för att skapa mer möten 

mellan forskare, vilket han menar i sin tur påverkar forskningens resultat på ett positivt sätt. 

Främjad interaktion och samarbete är ett uttalat mål med Biomedicum (Biomedicum, 2018) 

och vi kunde se att byggnaden var strategiskt utformad efter dessa mål. Bland annat genom att 

placera kaffemaskiner i lunchrum som alla medarbetare hade tillgång till. Gieryns (2008) 

beskrivning av laboratoriebyggnaden Clark Center är lik Biomedicum då båda byggnaderna 
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saknar avskiljande dörrar på många ställen har och transparenta fönster som gör det möjligt 

för allmänheten att få insyn och iaktta aktiviteten i laboratorierna.  
 

Vi kunde även genom de informella intervjuerna med informanterna förstå att det rådde 

konflikter om område och territorium, genom beskrivningar av konflikter kring utrustning, 

vilket Kärrholm (2004) skriver om. Vi kunde likt Kärrholm (2004) förstå från vårt resultat att 

platsen kan skapa starka känslomässiga band, i detta fall kopplat till den gamla byggnaden 

som gruppen var stationerad i innan flytten till Biomedicum 2018.  
 

Lanzara och Morner (2005) argumenterar i sin studie för att det är viktigt att inkludera 

tekniska system när man analyserar nätverk som utgörs av mänskliga och icke-mänskliga 

aktörer. Likt Holmström och Robey (2005) menar de att tekniska system kan tillskrivas 

mänskliga aktörers intressen och att de därför har en stabiliserande effekt på aktörsnätverk. 

Då resultatet från vår studie utgörs av material från en kortvarig observation har vi endast 

skapat en viss förståelse för hur IT-systemet Klara påverkar forskarnas arbete genom 

informanternas beskrivningar.  
 

Hasselbergs (2012) beskrivning av hur socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital fungerar 

inom det vetenskapliga fältet överensstämmer med resultatet i vår studie. Hasselberg 

ser publikationer som det viktigaste kulturella kapitalet för forskare och att de kan utbytas mot 

ekonomiskt kapital och arbetskraft, vilket vi också kan utläsa från vårt resultat. Däremot 

menar vi att det kapital som är mest eftersträvansvärt hos forskarna i vår studie snarare är 

erkännande och inflytande, och att detta kapital sedan kan omvandlas till olika kapitalformer 

som hjälper forskarna att nå sina personliga mål. I detta avseende överensstämmer vår 

tolkning av resultatet mer med Latour och Woolgars (1986) cycle of credit då de menar att 

vad som motiverar forskare är snarare strävan efter cred, vilken fungerar som en valuta som 

kan återinvesteras och ge tillgång till resurser som kan vara användbara i den framtida 

akademiska karriären.  
 

Kruses (2006) beskrivning av framgång inom det vetenskapliga fältet var överensstämmande 

med resultatet i vår studie. Informanterna beskrev också det som att framgång bestäms av 

antalet artiklar man publicerat och i vilka tidskrifter detta sker i. Som visat i resultatet bestäms 

tidskrifternas status och inflytande av hur stor spridning de publicerade artiklarna får genom 

att det når ut till ett stort antal läsare. Vår tolkning av detta är att genom att publicera i en 
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tidskrift med hög status skapar forskarna, som är med som författare, förbindelser till fler 

aktörer, alltså att deras aktörsnätverk utvidgas.  
 

Avslutningsvis skriver Huldt, Norrving och Normark (2013) samt Bexell, Hillings och 

Lindfors (2009) att KI kan beskrivas som ett forskarhotell. Detta anser vi till viss del stämmer 

med vårt resultat, då forskarna identifierade sig mer med den egna gruppen och att de gjorde 

en skillnad på “vi” som i gruppen och “dem” som i organisationen KI. Detta kan dock inte 

generaliseras till samtliga forskargrupper på KI.  
 

7.4 Resultat och analys i relation till metod 

Vi har i vår studie genomfört en kortvarig etnografisk studie samt tagit del av tidigare studiers 

fältanteckningar som insamlats på fältet. De utdrag som presenterades från vårt empiriska 

material är främst fältanteckningar från de informella intervjuer som genomfördes under våra 

observationstillfällen. De tidigare studiernas fältanteckningar har snarare använts som 

förberedande material. Att vi tog del av anteckningarna innan vi fick tillträde på fältet 

skapade en viss förståelse för miljön vi skulle studera. Det möjliggjorde också att 

observationen kunde utföras på ett mer effektivt sätt samt att vi kunde ha ett skarpare fokus 

vid insamlingen av materialet, vilket var nödvändigt sett till den begränsade tidsramen.  
 

Att ta del av andra studiers fältanteckningar kräver dock försiktighet och medvetenhet. Vi är 

medvetna om att det finns en risk med att vi tog del av andra studiers fältanteckningar i förväg 

då detta skapade vissa förväntningar och påverkade till viss del vårt fokus vid observationen. 

Däremot var det tydligt att dessa studenter, likt oss, styrdes av sina frågeställningar vid 

insamling av materialet, vilket initialt gjorde det svårt för oss att förstå deras material. Genom 

att själva få tillträde till fältet skapade vi en kontextuell förståelse för miljön, vilket vi anser 

krävs för att kunna studera liknande material inom samma fält.  
 

Genom att befinna oss på fältet har vi alltså kunnat studera hur miljön på Biomedicum 

påverkar forskarnas förutsättningar i deras vetenskapliga arbete, hur de interagerade med 

varandra och samarbetet dem emellan. Detta gjorde också att vi kunde anpassa de informella 

intervjufrågorna till saker vi såg eller upplevde på plats, vilket har varit väsentligt för vårt 

resultat.  
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7.5 Förslag till framtida forskning 

Resultatet i vår studie har kunnat skapa viss förståelse för hur makt manifesteras inom och 

mellan forskargrupper på Biomedicum. Att studera detta sociala fenomen i en 

kunskapsintensiv organisation har väckt intresse för vidare forskning inom områden 

relaterade till denna studie. 
 

Under studiens gång såg vi att frågor rörande ekonomiska förutsättningar var återkommande. 

Hur byggnaden var utformad och uppdelningen av den tekniska- och vetenskapliga 

utrustningen gjorde att informanterna återkommande diskuterade hur hyran påverkade deras 

ekonomiska förutsättningar inom forskargrupperna. Vi anser därför att de skulle vara 

intressant att mer utförligt undersöka hur hyrorna fördelas inom Biomedicum och på vilket 

sätt detta påverkar det vetenskapliga arbetet och maktuttryck. 
 

Vid den tid som observationsstudien genomfördes fanns det inte tillfälle för oss att delta vid 

forskarnas gruppmöten där de diskuterar varandras individuella projekt och utbyter idéer. Vi 

anser att det hade varit intressant att delta vid dessa möten och ha möjlighet att spela in deras 

samtal. Detta för att kunna analysera i detalj dels på vilka sätt forskarna ger konstruktiv kritik, 

hur de argumenterar för sina vetenskapliga resultat men också hur makt kan uttryckas genom 

språket.  
 

Det vore även intressant att studera varför forskarna har valt just forskaryrket. Detta anser vi 

intressant att undersöka då vi från vår observation och tidigare litteratur, fått uppfattningen 

om att arbetsförhållandena är osäkra och att arvodet i många fall inte anses motsvara den 

utförda arbetsprestationen.  
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