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Mitt paper bygger på min licentiatavhandling med titeln Interaktion i forskningspraktiken. 
Vårdvetenskapliga forskares sociala nätverk (Wiklund, 2007). Den lades fram fredag den 13 
april i våras vid Avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Institutionen för 
kulturvetenskaper på Lunds universitet. Jag har gjort en studie av en vårdvetenskaplig 
forskargrupps sociala nätverk, dvs. hur forskare kommunicerar med varandra i nätverk. 
 
Genom forskning om så kallad vetenskaplig kommunikation vet man att olika typer av sociala 
nätverk av många forskare anses vara viktiga i deras arbete, bland anna t får forskarna tillgång 
till den senaste forskningen innan den publicerats och de får litteraturtips (se t.ex. Garvey & 
Griffith, 1968; Höglund & Persson, 1980). Många gånger har nätverken studerats med hjälp 
av bibliometriska metoder, dvs. genom att söka samband mellan hur forskare citerat varandra, 
och fokus har därför legat på kunskapsproduktionen istället för att intressera sig för vad som 
sker i själva kommunikationen (Lievrouw, 1989; Ginman, 2003). Jag har tagit fasta på den 
kritiken och ville veta mer om på vilka sätt de sociala nätverken är viktiga och hur de används 
och fungerar i vardagen som forskare. Annorlunda uttryckt, hur interaktionen i nätverken 
bidrar till att forskarna kan skapa mening i sin vardag som forskare. 
 
Jag valde ut en vårdvetenskaplig forskargrupp på en svensk högskola och från den intervjuade 
jag sex personer, tre forskare och tre doktorander. Jag gjorde två intervjuer med varje person 
och intervjuerna fokuserade på deras egna upplevelser av sin tillvaro och de ombads berätta 
om sitt arbete sina nätverk. Jag valde strategiskt att förstå ett mindre antal personer djupare 
istället för att få en vidare men mer ytlig bild av ett större antal personer. För att förstå deras 
arbete gjorde jag också observationer på ett doktorandseminarium och på två disputationer för 
doktorsgrad. Jag studerade också material från deras institution och om dem själva och 
material om ämnesområdet vårdvetenskap. 
 
Nu när jag intervjuat forskare och doktorander i en vårdvetenskaplig forskargrupp vet jag att 
för åtminstone för personer i den gruppen är interaktionen i de sociala nätverken en integrerad 
del av deras vardag och forskningsarbete som hjälper till att förstå och forma den forskning 
man håller på med. Det är bl.a. genom nätverken som man förstår vilken roll man har som 
forskare och vilken forskning som är relevant. Genom interaktionen formar man tillsammans 
en gemensam syn på vad forskning är och hur den ska utföras. Jag återkommer till resultaten 
och deras betydelse för biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) men vill först säga några 
ord om mina teoretiska utgångspunkter. 

Teoretiska utgångspunkter 
Jag placerar min studie inom en så kallad kommunikativt orienterad ansats där 
informationssökning och informationsanvändning ses som delar i människors handlade i olika 
situationer (Sundin & Johannisson, 2005). Den utgår ifrån att kommunikation handlar om att 
skapa gemensamma utgångspunkter genom att dela värderingar och erfarenheter (Carey, 
1989). Det skiljer sig från en mer traditionell syn på kommunikation som överföring av 
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information mellan individer (ibid.). I en kommunikativt orienterad ansats betonas istället 
interaktionen mellan människor och information betraktas som ett verktyg som människor 
använder i interaktionen för att skapa och upprätthålla en gemensam förståelse för den tillvaro 
de delar (Sundin & Johannisson, 2005). Det innebär att information inte har någon fixerad 
betydelse utan att den varierar beroende på i vilket sammanhang den används och vad man 
eftersträvar. 
 
Jag har specifikt va lt att använda ett så kallat livsvärldsperspektiv som handlar om hur 
individer förstår sin tillvaro genom socialt samspel med andra individer. Livsvärlden är den 
verklighet som individen lever i och som man tar för given (Bengtsson, 1998). Det är en 
vardag där man vet vad som gäller och hur man förväntas bete sig. Individen har ett 
kunskapsförråd av tidigare erfarenheter som används för att tolka nutiden och göra den 
meningsfull och man behöver inte reflektera över hur man ska bete sig Schutz & Luckmann, 
1974). Livsvärlden är därför meningsfull och självklar. 
 
Livsvärlden är individuell men individen delar världen med andra som man interagerar med 
(Berger & Luckmann, 1971). Individen upplever sig leva i gemensam värld där man delar 
upplevelser och betydelser. Man kan därför också tala om ett socialt kunskapsförråd, en 
kollektiv förståelse för vad som ingår i den gemensamma tillvaron och hur de ska förstås 
Berger & Luckmann, 1979). Genom att interagera bekräftas och förs denna kollektiva 
förståelse vidare och man formar på så sätt varandras upplevelser av vad som är meningsfullt. 
Inom B&I använder Elfrida Chatman (1999, 2000) en liknande utgångspunkt och talar om 
den lilla världen (small world på engelska) där den lilla världen är en gemenskap av individer 
som delar en syn på vad den sociala verkligheten är och där sociala normer talar om vad som 
är acceptabelt och inte. Jag har valt att använda det begreppet. 
 
Överfört till forskarsamhället skiljer sig olika ämnesområden och delområden åt vad gäller 
synen på exempelvis vad man ska forska om, vilka metoder som en forskare man använda, 
hur resultaten ska tolkas och hur publicering ska gå till. Man har ett visst sätt att se på 
forskning som påverkar hur man utför forskningen, det finns en forskningspraktik. Olika delar 
av forskarsamhället kan ses som den lilla världen med olika sociala kunskapsförråd och 
normer. 

Resultat 
I min studie visar jag att de forskare och doktorander jag intervjuat befinner sig i en liten värld 
som de delar med andra delar av det vårdvetenskapliga forskarsamhället. De har utvecklat en 
viss forskningspraktik som bottnar i en gemensam syn på vad forskning är, ett socialt 
kunskapsförråd. Det var exempelvis tydligt att deras forskningsproblem och 
forskningsresultat var förankrade i en vård- och omsorgsverksamheten och dess intressenter 
samtidigt som normer om vad som var vetenskaplighet var förankrade i det vårdvetenskapliga 
forskarsamhället med beröringar i det medicinska forskarsamhället.  

Nätverkens utseende  
Som jag redan påpekat är interaktionen i de sociala nätverken en integrerad del av forskarnas 
och doktorandernas forskningspraktik. Interaktionen med ett mindre antal personer som man 
har närmare kontakt har stor del i meningsskapandet. Doktoranderna beskriver ett snävare 
nätverk än forskarna, både vad gäller vilka som ingår i nätverket och var personerna befinner 
sig geografiskt. Stora delar av nätverket består av personer i den lilla världen eller sådana som 
arbetar i nära anslutning till den. 
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Eriks nätverk som jag ritat det (Wiklund, 2007:71) 
 
I forskarnas nätverk ingår före detta doktorander som har stor betydelse för det vardagliga 
stödet men nätverken har sedan doktorandtiden utvecklats till att inkludera även personer som 
ingår i andra sammanhang utanför den lilla världen. Flera av dessa kontakter är konkreta 
forskningssamarbeten där interaktionen tydligt formar forskarnas forskningspraktiska och 
ämnesmässiga förståelser. 
 

 
 
Evas nätverk som hon ritade det (Wiklund, 2007:101) 
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Interaktionens funktioner 
I min studie är fyra funktioner av interaktion i sociala nätverk synliga: 
1. En social funktion - den är en grundförutsättning för att meningsskapande i den lilla 
världen ska ske. Det är den som möjliggör att man kan känna sig bekväm och att interaktion 
kan uppstå. 
2. En socialiserande funktion – när en individs livsvärld förändras på ett genomgripande sätt, 
exempelvis vid antagning till forskarutbildningen eller efter disputationen, är interaktionens 
socialiserande funktion viktig. Individen har då liten kunskap om livet i den lilla världen, 
vilka normer som gäller och deras livsvärld rubbas och är inte längre meningsfull. 
Interaktionen med individer som redan är en del lilla världen bidrar till man får tillgång till det 
sociala kunskapsförrådet och att det egna kunskapsförrådet kan utvecklas. Man socialiseras in 
genom att ta del av andras upplevelser och att se hur de beter sig. 
 
3. En modifierande och 4. en bekräftande funktion - viktiga när individen blivit en del av den 
lilla världen, det vill säga när livsvärlden börjat upplevas som självklar. Interaktionen i 
nätverk bidrar då med att personerna antingen utvecklar mer komplex kunskap om olika 
fenomen eller att personen befäster sin egen förståelse av något. 

Aspekter av meningsskapande  
Det går att relatera betydelsen av den interaktion som blir synlig i de intervjuades utsagor tre 
aspekter av meningsskapande i deras livsvärldar: 
1. rollen och tillvaron som forskare eller doktorand, dvs. att förstå vad det innebär att vara 
forskare eller doktorand och hur man förväntas bete sig. 
2. forskningspraktisk förståelse dvs. hur forskningen ska utföras, exempelvis hur statistiska 
beräkningar görs och kan tolkas, hur artiklar ska utformas liksom kritiskt tänkande 
3. ämnesförståelse, dvs. vad ämnet vårdvetenskap är och innefattar, exempelvis vilka frågor 
och problem som kan formuleras, begreppsdefinitioner och aktuella resultat. 
 
De tre går i varandra och alla behövs för att kunna fungera som forskare men studien visar att 
vid socialisering behöver doktoranderna och forskarna utveckla alla tre aspekterna medan i 
mer självklara livsvärldar är det ämnesförståelsen som utvecklas mest. Det egna 
kunskapsförrådet innehåller då mycket kunskap om rollen och det forskningspraktiska och det 
behöver bekräftas för att upprätthålla mening i livsvärlden. 

Dokumentens meningsskapande funktion 
I den lilla världen formas också en gemensam syn på vilka typer av dokument som är 
relevanta och hur de kan användas. Olika dokument har olika funktioner. Vissa används för 
att underbygga ett projekts relevans medan andra används för att diskutera metodval. Genom 
användningen av dokument placerar forskaren eller doktoranden sitt projekt eller sin 
undersökning i en forskningstradition som är relevant för den lilla världen. 
 
På doktorandseminariet ser doktoranderna exempel på hur dokument, t.ex. artiklar ska 
utformas inom den lilla världen för att accepteras, t.ex. hur man uttrycker forskningsproblem 
och presenterar sina resultat. De ser också hur andra dokument används som referenser i de 
texter som diskuteras. De lär sig på så sätt att skriva på ett vetenskapligt accepterat sätt. 
 
Arbetet med texter påverkar på så sätt vilka dokument som är relevanta i forskargruppen. Det 
går att uttrycka som att de olika dokument som forskargruppen skriver och använder fungerar 
som verktyg för att skapa mening kring vad forskningen ska fokusera på och hur den ska 
utformas. 
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Informationen bidrar till forskarnas och doktorandernas meningsskapande genom att vara 
verktyg som används för att interagera kring och forma synen på forskningens utformning, 
dess tolkningar och betydelser. 

Avslutning 
I min studie framkommer att de sociala nätverken inte är viktiga bara som ett tillfälle att få 
reda på sådant som är viktigt för ens forskning utan att forskare och doktorander är beroende 
av interaktionen i nätverken för att få tillgång till normer vad som är relevant och hur man 
förväntas bete sig, dvs. nätverken bidrar till att forskar- eller doktorandtillvaron blir 
meningsfull och kan fortsätta. Forskarna och doktoranderna är inte ute efter information i sig 
utan de söker mening i sina forskningspraktiker och använder informationen i form av artiklar 
och rapporter på olika sätt för att nå dit. Jag hoppas att dessa resultat ska väcka bibliotekariers 
nyfikenhet på hur information används och ges betydelse i den lilla värld som forskaren de 
möter tillhör. Jag menar att genom att se den enskilda som del i ett socialt sammanhang kan 
bibliotekarien utveckla relevant service. Min förhoppning är också att min studie ska ses som 
ett exempel på varför forskare inte använder formella informationsresurser i högre 
utsträckning utan ofta vänder sig till sina sociala nätverk istället. 
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