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Abstract: 

 

The aim of this Bachelor’s thesis is to obtain understanding and knowledge about how literary 

scholars collaborate regarding information. Seven scholars have been studied in the aim to 

find out social and cultural elements which create particular prerequisites for their practice, 

with focus on information sharing. The method used has consisted of semi-structured 

interviews. The informants have been studied from a socio cultural and domain analysis 

starting point, which means that they are studied in the light of being members in their 

practice. The result of the study has shown that information sharing is not limited to any 

specific type of information. Different types of information are for example reviews and book 

tips. Collaboration regarding information considerable occurs in informal situations, for 

example at the time of lunch and in spontaneous conversations. Formal situations consist of 

conferences and seminars. Another situation of collaboration is supervision. The most useful 

communication resource is e-mail. To obtain this information my key questions are 

formulated about collaboration regarding information, such as types of information, situations 

and communication resources. The earlier studies which are used in this thesis were chosen by 

the author in an initial phase, and then the work went on with the interviews. The analysis and 

discussion led then to my conclusions I show in the summary and also in brevity in this 

section. 
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1 INLEDNING 
 

Den här uppsatsen handlar om något som i olika grad blivit allt vanligare inom 

forskarvärldens olika discipliner, närmare bestämt att hjälpas åt i arbetet kring 

information. Förutom det utbredda intresset för att samarbeta kring information, finns 

idag även ett intresse av att utnyttja informations- och kommunikationsteknologi (IKT) i 

detta syfte (Sonnenwald 2007). En utveckling i varierande hastighet och omfattning av 

digitala samlingar och kommunikationssystem är således någonting som verkar vara 

dagens och morgondagens verklighet, men som ser olika ut för olika discipliner.  

 

I min studie riktar jag intresset mot disciplinen litteraturvetenskap och kan med hjälp av 

debatter i bland annat DN och tidskriften Tidskrift för litteraturvetenskap konstatera att 

flera av disciplinens företrädare menar att det råder en tungroddhet beträffande vilja till 

utveckling, inklusive intresse för att hjälpas åt i arbetet kring information samt 

utnyttjande av IKT-redskap i detta syfte. Frågor och reaktioner som väckt debatt handlar 

om ämnets brist på nytänkande och kreativitet, men också om vad litteraturvetenskap är 

till för. Enligt ett inlägg i DN-debatten (20051010) ”finns det många yngre humanister 

som verkligen skulle vilja skriva vetenskapliga artiklar, men på grund av 

ämnestraditionen tillåts de inte att skriva annat än monografier” (Malmqvist 2005). 

Inlägget ger exempel på hur resonemangen om publikationsformer, spridningen av 

kunskapsproduktion och arbetssätt kan se ut inom litteraturvetenskap. Ett sådant 

resonemang menar jag kan få följder för hur information används och delas kollegor 

sinsemellan. Som en konsekvens av resonemanget kring tungroddheten inom ämnet, ser 

jag litteraturvetenskapliga forskare som existerande i en tradition som stannat kvar vid, 

ett för litteraturvetenskapen traditionellt sätt att bedriva forskning på. Det i sin tur gör 

att jag delvis ser dem som en grupp som uppvisat ett slags passivt motstånd gentemot de 

redskap och arbetsformer som kunskapssamhällets IKT medfört. Samtidigt bedrivs 

strävanden av ämnesföreträdare inom disciplinen i syfte att utveckla former för 

samarbete, vilket bland annat kommer till uttryck på litteraturvetenskapens Nationella 

hemsida (Nationella hemsidan 2009-11-17). Arbetsgruppen som fått i uppdrag att 

utveckla hemsidan, har även tilldelats uppdraget att årligen anordna konferenser som 

ska syfta till att identifiera de vetenskapliga problemställningar som för tillfället är de 

viktigaste att behandla. Konferenserna ska även syfta till att höja ämnets legitimitet 

gentemot forskningsråd, rektorer, fakulteter, departement och skattebetalare. Detta är 

således strävanden som torde stärka svaret på frågan vad litteraturvetenskap är till för 

samt skapa möjlighet till samtal kring hur ett mer omfattande samarbete mellan 

litteraturforskare kan komma att utvecklas. Högskoleverkets utvärdering av disciplinen, 

där bland annat dess informationsutbyte mellan institutionerna kritiseras (Forslid & 

Ohlsson 2007:52), tillhör också de strävanden som syftar till en utveckling av ämnet. 

Uppföljningen av utvärderingen beräknas vara avslutad 2010 (Palestro, Högskoleverket 

2009-11-12). 

 

Samtidigt som litteraturvetenskapen således ses som konservativ finns idag företrädare 

för ämnet som hyser intentionen att utveckla ämnet så att det i större utsträckning 

korresponderar mot kraven i dagens kunskapssamhälle, med avseende på t ex 

publikationsformer och användning av IKT-redskap. När jag i min studie vänder mig till 

litteraturvetenskapen för att undersöka hur dess företrädare hjälps åt i arbetet kring 
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information, avgränsar jag mig till en utvald grupp forskare. Min avsikt är att ta reda på 

om och i så fall hur och varför forskarna hjälper varandra med att hitta och dela med sig 

av den information som krävs för att deras arbete ska kunna utföras. Jag frågar mig hur 

de kommunicerar information sinsemellan. Att utbyta olika typer av information, såsom 

artiklar, recensioner, böcker eller länkar är ett sätt att hjälpas åt i arbetet kring 

information. Mitt problem, att jag behöver veta mer om hur den utvalda gruppen 

forskare hittar och delar information med varandra, låter sig studeras genom ett 

sociokulturellt perspektiv och domänanalys. I syfte att lära mig mer om hur information 

hittas och delas av och mellan forskarna, riktar jag genom uppsatsen min 

uppmärksamhet mot de sociala och kulturella förutsättningar som forskarna omges av i 

sitt arbete, formella såväl som informella aktiviteter inkluderade. Dessa förutsättningar 

är viktiga aspekter att uppmärksamma eftersom jag utgår ifrån att de inverkar på 

forskarnas möjligheter att dela information med varandra. Min avsikt är närmare 

bestämt att komma fram till vad sociala och kulturella aspekter kan ha för inverkan på 

hur ett gemensamt utnyttjande av information ter sig. Sociala aspekter är t ex vänskap 

eller förtroende, medan kulturella aspekter t ex är inarbetade förhållningssätt till 

varandra och till arbetsplatsen.   

 

1.1 Val av ämne 

 

Anledningen till att jag undersöker just en grupp litteraturforskare är att de är en föga 

studerad grupp (Chu 1999:249). Vidare konstaterar jag att befintliga forskningsresultat, 

som anknyter till litteraturforskare till dominerande del är generaliserande i riktning mot 

alla humanistiska discipliners forskare (Case 2007:261). Efter överväganden om att min 

första problemformulering (vad begreppet information innebär för en grupp 

litteraturforskare) var allt för vid, avgränsades problemet till att gälla den aktivitet runt 

information som på engelska kallas information sharing och som befinner sig inom 

ramen för biblioteks- och informationsvetenskap (jmf. Savolainen 2008:183). Jag 

översätter här efter information sharing till: att dela information sinsemellan. Utifrån 

läsning av Shaw’s (2001) text, i vilken hon konstaterar att Internet haft ett enormt 

inflytande på hur forsknings- och undervisningsaktiviteter bedrivs och att en 

konsekvens av detta inflytande är ökat intresse för att dela information sinsemellan, 

(Shaw 2001:4) stärktes jag i beslutet om att undersöka huruvida en mindre grupp 

litteraturforskare delar information sinsemellan.  

 

Studier kring företeelsen att dela information sinsemellan är av vikt då de belyser de 

kommunikativa aspekterna av s.k. informationspraktikers vardag. Att dela information 

sinsemellan utgör idag en betydande och integrerad del i informationspraktiker, men har 

ännu inte studerats i någon stor utsträckning (Savolainen 2008:183) vilket gör mitt 

uppsatsämne angeläget. Begreppet informationspraktik ger uttryck för ett synsätt på 

informationsbehov, informationssökning och -användning som något som är 

konstituerat socialt och i dialog mellan människor, till skillnad från begreppet 

informationsbeteende som utgår från individuella aktörers intentioner, idéer och motiv 

(jmf. Savolainen 2007:126). Till sist vill jag påstå att min studie är av vikt även ur ett 

användarperspektiv eftersom jag med undersökningen avser att bidra med förståelse av 

den undersökta gruppens egna motiv till att dela information sinsemellan. Med hjälp av 
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uppsatsens resultat kan vi sedan fundera över hur informationssystem bäst kan användas 

eller anpassas efter den litteraturvetenskapliga gemenskapen. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

 

Syftet med min uppsats är att nå kunskap om och få förståelse för sociala och kulturella 

faktorer som bidrar till att forma litteraturforskares informationspraktik, med fokus på 

aktiviteten att dela information sinsemellan. Detta menar jag att jag uppnår genom att 

undersöka en grupp litteraturforskares erfarenheter och uppfattningar av denna aktivitet. 

För att uppnå syftet har följande frågor ställts: 

 

 Kring vilken typ av information förekommer samarbete inom den 

undersökta gruppen? 

 I vilka situationer förekommer samarbete kring information inom gruppen? 

 Vilka kommunikationsresurser används för samarbetet kring information? 

 Hur begränsas respektive främjas samarbete kring information bland de 

intervjuade litteraturforskarna? 

 

För att genomföra undersökningen planerar jag att dels ta del av tidigare forskning, dels 

genomföra sju intervjuer med litteraturforskare vid en institution. 

 

1.3 Definitioner 

   

I det följande vill jag introducera de innebörder ordet samarbete (collaborate) kontra 

översättningen att dela information sinsemellan (information sharing) tillskrivs i 

uppsatsen. Detta med tanke på att ordet samarbete tillskrivs en vidare innebörd jämfört 

med översättningen att dela information sinsemellan. Närmare bestämt används ordet 

samarbete i forskningsfrågorna för att i vidaste mening täcka in olika aspekter som 

skulle kunna beröra huruvida informanterna delar information sinsemellan. Dessutom 

används ordet samarbete i intervjuguiden för att undkomma den teoretiskt präglade 

översättningen att dela information sinsemellan, i samtalen med intervjudeltagarna. 

Intentionen med det är således att åstadkomma ett samtalsvänligare klimat vid 

intervjutillfällena och därmed förhoppningsvis framlocka information om 

informanternas samarbete kring information i vidaste mening. Pga. detta präglas både 

empiri- såväl som diskussionskapitlet av ordet samarbete i den omfattning det gör.  

Aktiviteten att dela information sinsemellan rör sig om att tillsammans utnyttja 

information. Enligt Savolainen (2008) omfattar aktiviteten att dela information 

sinsemellan två större aspekter: att ge information till andra och att få information av 

andra. I sin vidaste mening omfattar den att: anskaffa information, få information från 

andra människor, bekräfta mottagandet av informationen och bekräfta att informationen 

är förstådd gemensamt. Att dela information sinsemellan kan generellt förstås som en 

uppsättning aktiviteter genom vilka informationsanskaffning sker (Savolainen 

2008:183).  
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Jag vill också orientera läsaren om översättningen att dela information sinsemellan 

(information sharing) och begreppet knowledge sharing synonyma förhållande till 

varandra. För att inte ändra ordvalet i tidigare studier i kapitel två, använder jag mig 

stundtals av begreppet knowledge sharing, vilket jag här efter översätter till: att dela 

kunskap sinsemellan. Jag avser då alltså samma fenomen som med uttrycket att dela 

information sinsemellan. Detta gör jag med stöd av Savolainen (2008) som i sin tur 

beskriver begreppen information sharing och knowledge sharing som just synonyma 

(Savolainen 2008:183). 

 

Informationssökning definieras i min uppsats som en medveten ansträngning som utförs 

när ett glapp i den befintliga kunskapen upplevs. Ansträngningen sker i syfte att skaffa 

den information som behövs för att fylla glappet (Case 2007:5). Jag vill här erinra om 

det antagande jag gör utifrån Krikelas (1983), dvs. att agerande i samband med 

information, så som t ex informationssökning, omfattar kontexten omkring individen 

och inte enbart dennes tänkande eller intellekt. Det får i sin tur till följd att begreppet 

informationsbehov definieras som att det är ur omgivningen eller genom en händelse 

som det uppstår (Krikelas 1983:13, se Case 2007:125).  

 

Begreppet information använder jag enligt Buckland's (1991) definition. Buckland 

(1991) identifierar tre huvudsakliga bruk av begreppet, vilka är de som utgör 

innebörden i hans tolkning av det. Dessa tre beskrivs i det följande. När forskarna 

kommunicerar information emellan sig och resultatet av kommunikationen, att de blir 

informerade och därmed får sitt vetande förändrat, beskrivs information som 

information som process. När någon/några intervjudeltagare upplever information från 

någon annan människa som användbar beskrivs information som information som 

kunskap. De data och dokument intervjudeltagarna använder beskrivs som objekt 

relaterade till information p.g.a. att de betraktas som informativa och innehållande 

kvalitéer för att meddela kunskap eller kommunicera information. Att relatera 

information till objekt på detta sätt beskrivs som information som sak (Buckland 

1991:351). Jag antar även en definition av information som belyser ytterligare en aspekt 

av information, nämligen information genom befullmäktigat ombud (information by 

proxy). Det innebär att en person får information utan att själv ha sökt upp den eftersom 

någon annan, som är innehavare av kunskap om informationens innehåll, på eget 

initiativ har gjort det (Savolainen 2008:188). 

   

1.4 Disposition 

 

Jag behandlar i uppsatsens inledande kapitel bakgrunden till varför jag valt mitt 

uppsatsämne. Därtill introduceras uppsatsens problem, frågeställning och syfte. 

Definitioner av begrepp redovisas även i detta kapitel. I kapitel två presenteras tidigare 

forskning som relaterar till uppsatsämnet. I det tredje kapitlet redogörs för de teoretiska 

utgångspunkter jag använder mig av i min diskussion. Kapitel fyra behandlar den metod 

och det material jag använder mig av för att nå syftet med uppsatsen. I kapitel fem 

presenteras empirin genom att jag analyserar informanternas utsagor utifrån de tre första 

forskningsfrågorna. I det sjätte kapitlet för jag en diskussion omkring empirin med hjälp 

av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och begrepp samt presenterad tidigare 

forskning. Jag framför här även svaren som framkommit på mina forskningsfrågor och 
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vad jag har kommit fram till. Forskningsfråga fyra har för övrigt stått i centrum i arbetet 

med kapitel 6. Det avslutande kapitlet, kapitel sju är en sammanfattning av uppsatsen. 

Därefter ges i det sista kapitlet förslag till fortsatt forskning som relaterar till 

uppsatsämnet. Sista kapitlet följs av uppsatsens källförteckning. Uppsatsen avslutas med 

mina bilagor. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 

Jag börjar sökandet efter tidigare studier kring mitt uppsatsämne i Samsök, en söktjänst 

som finns på högskolan i Borås hemsida. Den utgör en samlad ingång till olika 

databaser och e-tidskrifter mm. Sökningen i Samsök, med information sharing som 

söksträng, ger mig alltså en första överblick vad som finns inom ämnet i olika 

informationskällor. Jag går därefter vidare till databasen Library & Information Science 

Abstracts (LISA) och eftersom jag är ute efter tidigare studier kring mitt uppsatsämne, 

det vill säga ett visst ämne, använder jag mig av funktionen thesaurus i syfte att se vilka 

ord som är bestämda till ämnesord för information sharing. Utifrån söksträngen 

information skills or information sharing i LISA, finner jag sedan ytterligare studier. 

Fortsättningsvis använder jag mig i LISA av sökverktyget keyword och söksträngen 

information shar* i syfte att försöka täcka in alla ämnesordfält, det vill säga titel, 

författare, deskriptor etc. samt eventuella olika böjningar av information sharing. Via 

denna sökning finner jag en av studierna nedan. Jag har därtill i betydande utsträckning 

haft nytta av goda råd och litteraturtips genom handledningen. Jag inleder kapitlet med 

texter som berör humaniora och/eller litteraturvetenskap. Därefter följer studier som 

direkt berör aktiviteten att dela information sinsemellan.  

 

Hjørland och Albrechtsen's (1995) hävdar i sin undersökning Toward a new horizon in 

information science: domain-analysis att det har skrivits mycket om hur det bedrivs 

konkret arbete med att introducera datorer till humanister. Samtidigt menar de att inga 

ansträngningar har gjorts för att generalisera naturen i humanisters arbete, dvs. hur de 

arbetar och hur deras sätt att arbeta påverkar t ex informationssökning (Hjørland och 

Albrechtsen 1995:402f.). De båda forskarna anser att teorier som skulle kunna användas 

i forskning kring informationsbehov och informationsanvändning saknas om 

humanioras natur. (Hjørland och Albrechtsen 1995:403). Även om min uppsats inte 

syftar till att bidra med generaliseringar om hur humanister arbetar är förhoppningen att 

den kan komma att skänka kunskap om en del av arbetet hos en viss grupp humanister. 

  

Emellertid har jag funnit en studie som behandlar just bland annat disciplinen 

litteraturvetenskap och eftersom min uppsats rör sig inom dess område och därtill har en 

frågeställning kring vilka kommunikationsresurser dess forskare använder sig av, ser jag 

Fry och Taljas (2007) artikel The intellectual and social organization of academic fields 

and the shaping of digital resources som relevant för min uppsats. Artikeln grundar sig i 

en undersökning vars resultat bland annat består av följande. Litteraturvetenskapens 

strategiska betingelser, det vill säga dess upplägg för att nå sina mål, visar sig bestå i 

forskargrupper som är svagt bundna till varandra. Ämnesfältet omfattas därtill inte av 

någon stor fördelning av forskningsuppdrag mellan olika forskningssäten (Fry & Talja 

2002:123). Litteraturvetenskap visar sig som ett allmänt ganska inskränkt område, med 

ganska ensamma forskare samt dessutom på en ökande osäkerhet angående vad som är 

dess uppdrag (Fry & Talja 2007:124). Forskarna ägnar sig åt en mängd olika mål med 

hjälp av olika tillvägagångssätt och samordning både vad gäller forskningens resultat 

och problem visar sig vara liten. Närmare bestämt är problemställningarna och målen 

mångskiftande, osäkra och motstridiga (Fry & Talja 2002:123). 

Undersökningsresultaten pekar vidare på att det finns en stark konkurrens om styret 

inom litteraturvetenskap (Fry & Talja 2002:123). Den litteraturvetenskapliga disciplinen 
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ter sig enligt studien som mycket individualistisk och vad kommunikationsresurser 

angår indikerar resultaten på att användningen av t ex akademiska hemsidor är liten 

inom forskargemenskapen. T ex sker presentationer av forskarnas individuella intressen 

på akademiska hemsidor i liten omfattning (Fry & Talja 2007:125). 

Undersökningsresultaten indikerar däremot att forskarna tenderar att ansluta sig till flera 

akademiska e-postlistor. Juniorforskare betraktar dessa som användbara för att 

lokalisera sig själva i de samtalsämnen och skolor som existerar i områden som 

angränsar till sitt eget (Fry & Talja 2007:123). Forskarna har en väl inarbetad och 

omfattande förtrogenhet med informella nätverk. Det avspeglar sig i kontakter med 

kollegor samt på de sätt forskarna finner texter inför val av teori, idé och litteratur (Fry 

& Talja 2007:124). Det visar sig som ganska vanligt att det inte finns någon fastställd 

(inarbetad) utgångspunkt i starten av ett forskningsprojekt. Kanske är det istället så att 

det är formuleringen av en idé eller synvinkel för att närma sig ett ämne som är det stora 

nyskapandet, resonerar Fry och Talja utifrån sina undersökningsresultat (Fry & Talja 

2007:126). Detta för med sig att även de forskare som starkt värdesätter web-baserad 

publicering och kommunikation, inte i någon stor utsträckning delar ut 

förhandsexemplar av sitt forskningsarbete eller offentliggör det samma på sin hemsida. 

Fry och Talja (2007), som i sin undersökning tittat på olikheter mellan skiftande 

discipliner, ser av sina resultat att döma, att nivån på mellanmänskliga erkännanden av 

forskarnas arbeten är förhållandevis låg inom litteraturvetenskap jämfört med t ex inom 

biologi (Fry & Talja 2002:126f.). Resultaten indikerar att där det finns hög nivå av 

mellanmänskliga erkännanden, som i sin tur är en konsekvens av en allt större tilltro till 

att forskningsarbetet fyller en funktion, kan forskare känna tilltro till att just deras unika 

bidrag till kunskap blir skyddat även inom system där förhandsexemplar publiceras. 

Lägre nivåer av mellanmänskliga erkännanden innebär att de unika bidragen till 

kunskap är mindre väl skyddade, utanför det formella publikationssystemet (Fry & 

Talja 2007:127). Den färdiga forskningsprodukten, ofta monografiska publikationer och 

handböcker, publiceras av forskarna i original på webben. Resultaten av Fry och Taljas 

(2007) studie visar på att man inom litteraturvetenskap ser böcker som den mest 

prestigefyllda formen för att kommunicera sin forskning. Den funktion ämnesområdets 

kunskapsproduktion har, visar sig bestå i att utgöra kunskap om nationell och lokal 

historia. En annan funktion innebär kulturarvprojekt (Fry & Talja 2002:128). 

 

Medan humanistiska discipliner som ligger nära naturvetenskaperna i metod och 

litteraturstruktur, såsom t ex arkeologi (Lönnqvist 1988:30), kretsar disciplinen 

litteraturvetenskap kring resonerande och diskuterande metoder och är därmed mer 

monografiberoende, resonerar Lönnkvist (1988) i sin studie Humanister söker 

information eller "Mötet med den litauiske skoputsaren: intervjuundersökning bland 

humanistiska forskare i Norden. Lönnqvist (1988) menar att det i sin tur innebär behov 

av en fördjupad indexering av monografier, e-tidskrifter etc. (Lönnqvist 1988:105,107). 

Lönnqvist (1988) konstaterar att monografin är en viktig publikationsform, den ingår i 

hennes informanters sökvanor samt är ett medel för a jourhållning (Lönnqvist 

1988:102,104). Tidskrifter ses emellertid som det mest centrala mediet för a 

jourhållning. Samtal med kollegor betraktas därtill som viktigt (Lönnqvist 1988:86). 

Sätten att bedriva informationssökning på skiljer sig från disciplin till disciplin inom 

humaniora (Lönnqvist 1988:123). Hos Lönnqvists (1988) utvalda grupp forskare sågs 

informationssökning som något de själva måste behärska, utan hjälp av bibliotekarie 

eller annan informationsspecialist (Lönnqvist 1988:86). Eftersom Lönnqvist behandlar 
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disciplinen litteraturvetenskap och dess forskare i sin studie har jag nytta av den när jag 

senare i uppsatsen diskuterar kring mitt eget empiriska material. 

 

I rapporten Communicating knowledge: How & why UK researchers publish & 

disseminate their findings, utförd av the Research Information Network (RIN) och Joint 

Information Systems Committee (JISC) får jag reda på att motiveringarna som leder 

forskare inom olika discipliner till att publicera sig i olika format - särskilt i 

vetenskapliga tidskrifter - skiljer sig i betydande utsträckning åt mellan olika 

discipliner. Forskare inom humaniora ser publicering i en lärd tidskrift som väsentligt 

för att möta de utifrån kommande kraven på att deras arbeten ska vara tillgängliga för 

bedömning, men även som ett villkor för att kunna avancera i karriären. Forskare inom 

naturvetenskaperna däremot, ser publicering av sina arbeten i en lärd tidskrift som ett 

uttryck för naturlig kommunikation med en önskad läsekrets (RIN & JISC 2009:2). 

Uppkomsten av tidskrifter är därför, bland annat inom humaniora associerad med en 

miljö där ökad betoning ligger på mätande, fastställande och utvärderande forskning 

(RIN & JISC 2009:2f.). Jag erinrar mig i sammanhanget att Lönnqvist (1988) påstår att 

tidskrifter ses som det mest centrala mediet för a jourhållning (Lönnqvist 1988:86).  

Likväl finns det, särskilt inom humaniora en komplex och till och med motsägande 

räcka av uppfattningar utifrån vilka forskare idag arbetar. Det vill säga humanistiska 

forskare producerar idag fler artiklar jämfört med tidigare, bland annat beroende på att 

de tror att det är det som de blivit tillsagda att göra, fastän många ogillar artikelns 

begränsningar vad gäller formatet. De tycker helt enkelt att formatet är för kort (RIN & 

JISC 2009:3). Vad som verkar påverka humanistiska forskare mest beträffande val av 

publikationer och författare vid åberopande av tidigare forskning i sina arbeten, är den 

auktoritet som respektive publikation och författare inkluderar. RIN och JISC (2009) 

hävdar att det inte är personliga kontakter som avgör valet av publikationer och/eller 

författare (RIN & JISC 2009:3f.). Bristande överensstämmelse med tidigare forskning 

visar sig för övrigt utgöra ett exempel på betydande anledning för forskaren att åberopa 

någon särskild publikation/-er och/eller författare i sitt eget arbete (RIN & JISC 

2009:4).  

  

Judith M. Nixon (2010) konstaterar i How scholars work Panning for Gold in Libraries 

att humanistiska forskare inte är ensamma personer som i avskildhet sitter och läser för 

att sedan ensam författa [t ex] papers. De resultat Nixon (2010) presenterar visar istället 

att humanistiska forskare har goda kontakter med varandra och dessutom att spirande 

ideér till framtida forskning tenderar att ha sitt ursprung i kommunikation och 

nätverkande forskarna emellan (Nixon 2010:232). Eftersom dessa resultat är av senare 

datum och inkluderar litteraturforskare ser jag dem som relevanta för min uppsats. 

Nixon (2010) upplyser därtill om Carol Palmer's pågående forskning kring hur forskare 

inom bland annat humaniora arbetar (Nixon 2010:231).  

 

I Scholary Information Practices in the Online Environment Themes from the Literature 

and Implications for Library Service Development presenterar Palmer, Teffeau och 

Pirmann (2009) sin undersökning om hur aktiviteter med information ter sig inom olika 

discipliner, där i bland litteraturvetenskap. Med utgångspunkt i informationspraktiker 

(information practices) och informationsarbete (information work) riktas 

undersökningen mot sociala aspekter (Palmer et al. 2009:3f.). Det vill säga fem 

kärnaktiviteter presenteras i forskares arbete med information, där ibland samarbete 
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(Palmer et al. 2009:8). Mot bakgrund av att jag i min uppsats använder ordet samarbete 

för att i möjligaste mån täcka in aktiviteter som har med aktiviteten att dela information 

sinsemellan att göra, ser jag undersökningen som användbar i min uppsats då den 

behandlar samarbete och dessutom gör det bland humanistiska och ibland specifikt 

litteraturvetenskapliga forskare. Ett framgångsrikt samarbete, argumenterar Palmer et al. 

(2009) med stöd av Haythornthwaite (2006) beror bland annat på nyckelkomponenten 

utväxling av information. Detta eftersom utväxling av information stödjer administrativ 

koordinering och lagring av information och aktiviteten att dela information 

sinsemellan. Palmer et al. (2009) upplyser om att än så länge fungerar inte koordinering, 

lagring och aktiviteten att dela information sinsemellan på ett tillfredsställande sätt. Det 

gäller särskilt för icke-naturvetenskapliga discipliner (University of Minnesota Libraries 

2006, se Palmer et al. 2009:25f.). Med hjälp av tidigare studier konstaterar Palmer et al. 

(2009) i alla fall att litteraturforskare värderar samarbete högt (Bakewell et al. 1988; 

Gould 1988; Gould & Handler 1989, se Palmer et al. 2009:26). Likaså konstateras att ett 

lyckat samarbete kollegor emellan kräver att relationerna är starka och att de 

upprätthålls (Walsh, Kucker, Maloney & Gabbay 2000, se Palmer et al. 2009:27). Det 

visar sig dock att när humanistiska forskare samspelar med varandra rådfrågar de 

varandra snarare än samarbetar, i föreställningen om den ensamma forskaren som håller 

fast vid särskilda områden (Palmer et al. 2009:35). Livsnerven i kommunikationen med 

tanke på vilken teknologi som används inom en forskargemenskap, har i många år varit 

e-post (Walsh, Kucker, Maloney & Gabbay 2000, se Palmer et al. 2009:27). Det är 

sociala och kulturella faktorer som är upphovet till vilken teknologi som redan används 

och till vilken ny teknologi som upptas i en forskargemenskap, resonerar Palmer (2009) 

(Hara et al. 2003, se Palmer et al. 2009:27).  

 

Talja (2002) klassificerade utifrån sina empiriska forskningsresultat, fyra typer av 

aktiviteten att dela information sinsemellan, dessa beskriver hon i artikeln Information 

sharing in academic communities: types and levels of collaboration in information 

seeking and use. Att strategiskt dela information sinsemellan innebär en medveten 

strategi för att maximera effektiviteten i en forskargrupp, medan paradigmatisk typ av 

att dela information sinsemellan innebär att etablera ett urskiljbart nytt tillvägagångssätt 

att forska på eller ett urskiljbart nytt område antingen inom en disciplin eller tvärs 

igenom flera discipliner. En tredje typ av aktiviteten att dela information sinsemellan 

sker helt enkelt mellan lärare och student och beskrivs som vägledande. Denna typ tar 

sig, generellt inte ofta uttryck i att dela dokuments innehåll. Detta eftersom studenten 

förväntas läsa och tillgodogöra sig innehållet själv, samtidigt som läraren inte 

nödvändigtvis är intresserad av att diskutera innehåll i ett dokument med någon som 

inte i någon omfattande utsträckning är insatt i det aktuella området. För övrigt 

diskuterar inte litteraturforskare metoder för informationssökning med varandra eller 

med andra ord kollegialt, något som däremot forskare inom historia gärna gör (Talja 

2002:7). Den fjärde och sista typen beskrivs som social och betyder att information 

delas sinsemellan i relations- och kommunikationsbyggande syfte samt dessutom syftar 

till regelbunden bekräftelse på vad som produceras (Talja 2002:4, 7). Jag anser mig 

kunna ha nytta av några av dessa typer när jag beskriver och resonerar kring mitt 

empiriska material. Talja (2002) samlade in sina empiriska data bland fyra discipliner, 

däribland litteraturvetenskap. Studien ingår för övrigt i ett större projekt som behandlar 

akademiska IT-kulturer, Academic IT-cultures som i sin tur fokuserar på forskares 

användning av elektroniska resurser (Talja 2002:3). 
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För att aktiviteten att dela information sinsemellan ska ha möjlighet att äga rum, krävs 

att människorna lär känna varandra, bygger upp och upprätthåller sociala nätverk i syfte 

att generera tillit, respekt, engagemang och förpliktelser (Orlikowski 2002:268). Det är 

vad Orlikowski (2002) kommit fram till i sin undersökning, vilken artikeln Knowing in 

Practice:Enacting a Collective Capability in Distibuted Organizing grundar sig på. De 

ovan nämnda aktiviteterna benämns som byggande av socialt kapital och de sker t ex 

ansikte mot ansikte. I förlängningen, resonerar Orlikowski (2002) skänker socialt 

kapital den grund som krävs på arbetsplatsen för att aktiviteten att dela information 

sinsemellan ska bli möjlig (Orlikowski 2002:268). För att kunna beskriva och diskutera 

när och hur aktiviteten att dela information sinsemellan kan komma att inträffa, menar 

jag mig ha användning för denna studie. Undersökningen skedde för övrigt vid ett stort 

mjukvaraföretag, vilket har en stark betoning på att lära genom att göra ("learning by 

doing") och som därtill erbjuder de anställda stöd i att pröva nya aktiviteter (Orlikowski 

2002:264).  

 

Holste och Fields (2010) behandlar i sitt paper Trust and tacit knowledge sharing and 

use aktiviteten att dela kunskap [information] sinsemellan och det handlar här om 

underförstådd kunskap. Exempelvis förmåga, utvecklade färdigheter, erfarenhet, 

odokumenterad utveckling, instinktiv känsla, etc. Jag betraktar studien som ett uttryck 

för forskning som gjorts kring aktiviteten att dela information sinsemellan och ser den 

därmed som relevant att inkludera i min uppsats. I orienterande syfte nämner jag här att 

Holste och Fields (2010) menar att s.k. påverkansbaserad tillit grundar sig i ömsesidig 

omtanke och delaktighet människorna emellan, medan s.k. förståndsmässig tillit 

grundar sig i medarbetares pålitlighet och kompetens (Holste & Fields 2010:129).  

Studien, som syftar till att förklara inflytandet som påverkansbaserad respektive 

förståndsmässig tillit har på villigheten hos professionella att dela och använda kunskap, 

indikerar att båda typerna av tillit har direkt inflytande på denna villighet (Holste & 

Fields 2010:128; 134). Närmare bestämt har påverkansbaserad tillit ett viktigt och 

betydande inflytande medan förståndsmässig tillit har ett mer vittomfattande inflytande 

på villigheten att dela och använda kunskap (Holste & Fields 2010:135). Sammantaget 

föreslås utifrån undersökningsresultaten, att både varma personliga relationer, högst 

sannolikt utvecklade genom samspel ansikte mot ansikte och solid respekt för 

medarbetares professionella skicklighet som villkor för att aktiviteten att dela 

underförstådd kunskap ska äga rum (Holste & Fields 2010:135). Undersökningen 

gjordes med hjälp av ett par hundra avdelningschefer och andra professionella vid ett 

högkvarter till en internationell organisation (Holste & Fields 2010:128). 

 

Knowledge exchange in the shrines of knowledge: The "how's and "where's" of 

knowledge sharing process av Reychav och Te'eni (2009) syftar bland annat till att 

förstå och utvärdera aktiviteten att dela kunskap [information] på akademiska 

konferenser bland professionella (Reychav & Te'eni 2009:1274). Studien utgick bland 

annat ifrån antagandet om att aktiviteten att dela kunskap sinsemellan dels äger rum i 

formella miljöer, så som föreläsningar och dels i informella miljöer, så som sociala 

tilldragelser och/eller kafferaster där barriärer inte finns närvarande på samma sätt som i 

formella miljöer samt där nya rutiner och normer har större spelrum (Reychav & Te'eni 

2009:1274). Här av ser jag artikeln som relevant eftersom jag uppmärksammar formella 

respektive informella situationer i min egen uppsats. Ett resultat av undersökningen är 
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att dess deltagare uppfattade mer av aktiviteten att dela kunskap sinsemellan i formella 

miljöer än i informella, trots förväntningar om att en öppen miljö bättre torde främja 

aktiviteten att dela kunskap sinsemellan (Reychav & Te'eni 2009:1274). Reychav och 

Te'eni (2009) befann sig i samband med utförandet av undersökningen vid the 

International Conference of Information Systems (ICIS2007) som hölls i Montréal. 

 

Fulton (2009) presenterar i Quid Pro Quo: Information Sharing in Leisure Activities 

innebörden av aktiviteten att dela information sinsemellan utifrån sin undersökning 

bland släktforskare samt hur aktiviteten kommer till uttryck bland dessa. Trots att 

släktforskning och vetenskaplig forskning är två totalt skilda företeelser, ser jag Fulton's 

(2009) studie som värdefull då den just visar på hur aktiviteten att dela information kan 

komma till uttryck. Undersökningsresultaten visar på att släktforskarna dels undersöker, 

dels skickar information via e-post- och diskussionslistor både för att nå information, 

men också just för att finna andra släktforskare som är intresserade av och ute efter 

samma information (Fulton 2009:761). Detta utvecklar och främjar sociala relationer 

och som en konsekvens även aktiviteten att dela information sinsemellan (Fulton 

2009:762). Det förekommer också att enskilda släktforskare upprättar egna hemsidor 

avsedda för sin släktforskning. Detta i syfte att andra släktforskare med liknande 

problem ska kunna finna dem och i förlängningen, att främja aktiviteten att dela 

information mellan sig (Fulton 2009:762). Släktforskarnas gemenskap, vare sig det 

gäller den lokala eller den geografiskt vidare via Internet, visar sig inkludera sociala 

normer, vilka formar deras engagemang för varandra. Bland annat intar släktforskarna 

olika roller. Släktforskare som antar rollen som mästare på att söka och att dela med sig 

av information erbjuder andra släktforskare en funktion av ledarskap, i form av att tipsa 

om informationskällor och ge råd om släktforskarstrategier (Fulton 2009:766f.). 

Aktiviteten att dela information sinsemellan förekommer bland släktforskare dels för att 

tillskansa sig information, dels för att nå kunskap och färdigheter i användningen av 

särskilda informationssystem och i förlängningen för att därefter kunna dela kunskapen 

och färdigheterna med andra (Fulton 2009:766). Fulton's (2009) undersökning ingår för 

övrigt i ett pågående forskningsinitiativ som undersöker sätt att agera i samband med 

information i vardagliga kontexter, särskilt relationen mellan sätt att agera i samband 

med information och fritid.              

 

Till sist vill jag i denna presentation av tidigare forskning inkludera artikeln Resourceful 

blogging: using a blog for information sharing av Wilson och Yowell (2008), eftersom 

den ger ett exempel på hur en blog skapats i syfte att utrusta användarna med ett 

lämpligt verktyg för att främja aktiviteterna att samla information och att utväxla 

information. Det bloggverktyg som från början skapades, avsett för att täcka behoven i 

bibliotek inom vårdvetenskap, visade sig skänka välbehövlig hjälp och med andra ord 

vara mycket framgångsrikt. Jag finner artikeln intressant då den förtäljer att ytterligare 

bloggar skapats, bland annat till andra organisationer världen över i samma syfte, alltså i 

syfte att främja aktiviteterna att samla och utväxla information (Wilson & Yowell 

2008:211).       
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

I det följande visar jag först på hur jag relaterat mitt uppsatsämne till biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning, för att därefter redovisa de begrepp jag i det sjätte 

kapitlet utgår ifrån för att kunna beskriva och resonera kring empirin. Min frågeställning 

innebär att jag behöver undersöka hur intervjudeltagarna agerar inom ramen för sin 

praktik, varför jag använder mig av sociokulturell teori. Den presenteras nedan. För att 

karaktärisera intervjudeltagarnas institution i egenskap av kollektiv använder jag mig av 

domänanalys, varför även denna presenteras i det följande. 

 

3.1 Informationsbehov, -sökning och -användning 

 

Forskning kring informationsbehov, -sökning och -användning (INSU) är ett område 

inom biblioteks- och informationsforskning (Case 2007). Denna forskning har genererat 

modeller över olika sätt att agera på i samband med information. Modellerna visar 

därtill vad de olika sätten att agera på mynnar ut i (Case 2007:119-139). Jag menar att 

jag i min studie har nytta av att anta det synsätt som Krikelas modell innebär. Det vill 

säga att inget moment eller ingen beståndsdel som är relaterad till olika sätt att agera på 

i samband med information kan ses som isolerad (Krikelas 1983:13; 9, se Case 

2007:125). Som en konsekvens av Krikelas (1983) synsätt omfattar de olika sätten att 

agera på i samband med information inte endast individens tänkande eller intellekt, utan 

även kontexten omkring individen. Som en konsekvens av detta är det ur omgivningen 

eller genom en händelse som ett informationsbehov uppstår (Krikelas 1983:13, se Case 

2007:125). I Krikelas (1983) modell ingår momentet: att ge information, vilket 

definieras som "the act of disseminating messages [wich] may be communicated in 

written (graphic), verbal, visual, or tactile forms" (jmf. Krikelas 1983:13, se Case 

2007:126). Krikelas (1983) synsätt om kontexten kring individen samt momentet som 

han beskriver som att ge information, stämmer väl överens med innebörden av 

begreppen informationspraktik respektive social praktik. Dessa begrepp innebär att 

människorna ingår i en kultur tillsammans med varandra. Begreppen presenteras för 

övrigt nedan i uppsatsen. Karaktäristiskt för momentet att ge information är att 

människor kan vara både givare och mottagare av information och att ingen av rollerna 

är oberoende av den andra (Case 2007:126). Enligt Krikelas (1983) modell är det 

genom andra människor, förutom källor som människan själv vet om, som denne 

tillgodoser sina informationsbehov (Case 2007:125f.). Informationsanvändning 

inkluderar i modellen att människan delar information med andra när det behövs (se 

Case 2007:125). 

   

3.2 Informationspraktik 

 

Som en konsekvens av att jag är ute efter att undersöka hur en specifik grupp forskare 

delar information sinsemellan, ser jag dem som att de ingår i en gemenskap tillsammans 

med varandra. Det är anledningen till varför jag väljer att använda mig av begreppet 

informationspraktik. Att se forskarna i en informationspraktik innebär nämligen att de 
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alltid ingår i en kultur tillsammans med varandra och med andra människor (jmf. 

Savolainen 2007:126). När jag undersöker forskarna utifrån informationspraktiken 

förstår jag dem som att de griper sig an information med utgångspunkt i den kontinuitet 

och de vanemässiga aktiviteter de omger sig med, som i sin tur är påverkade av sociala 

och kulturella faktorer (jmf. Savolainen 2007:126). Den epistemologiska följden av min 

användning av begreppet är att jag undersöker forskarna utifrån ett konstruktionistiskt 

synsätt (jmf. Savolainen 2007:120). Det innebär att se på verkligheten som socialt 

konstruerad eller aspekter av verkligheten som socialt konstruerade, dvs. som att de är 

produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande (NE Online 2010-04-

14). I och med den konstruktionistiska följden av begreppet informationspraktik ser jag 

intervjudeltagarnas praktik som härstammande från interaktioner dem emellan. Det i sin 

tur gör att jag alltid betraktar deras praktik som social (jmf. Savolainen 2007:120).   

 

3.3 Social praktik 

 

För att senare i diskussionen kunna göra kopplingar emellan företeelser som uppsatsen 

till stora delar rör sig om utnyttjar jag begreppet social praktik. Jag menar närmare 

bestämt att jag med stöd av begreppet beskriver och diskuterar en eventuell ömsesidigt 

formande relation mellan information och informationspraktik och de verktyg som 

används i informationspraktiken, utvecklade i syfte att främja kommunikation och 

aktiviteten att dela information sinsemellan (jmf. Talja & Hansen 2005:126). Delar i 

uppsatsen som medverkar till att kunna se denna eventuella relation är det 

sociokulturella perspektivet, kapitlet tidigare forskning som berör information, 

begreppet informationspraktik och aktiviteten att dela information sinsemellan samt mitt 

empiriska material. Som en konsekvens av att eventuellt se en ömsesidigt formande 

relation mellan information och informationspraktik och de verktyg som används i 

informationspraktiken och aktiviteten att dela information sinsemellan, uttrycker dessa 

kopplingar en beskrivning av intervjudeltagarnas samarbete kring information. 

 

När jag med stöd av begreppet social praktik analyserar och diskuterar hur 

intervjudeltagarna faktiskt använder information, vare sig den är föremål för samarbete 

eller inte, mynnar det ut i ett sätt som är förankrat i deras praktik. Sättet visar sig i sin 

tur bland annat på de dokument som skapas eftersom dokumenten reflekterar strukturen 

i arbetet. Likaså reflekterar omvänt, uppläggningen av arbetet dokumentens struktur 

(jmf. Bishop 1999:257, se Spink & Cole 2006:125). Ett exempel ur min egen uppsats på 

dokument som skapas i intervjudeltagarnas praktik är monografin, vilken å ena sidan 

enligt empirin reflekterar mycket formellt ensamt arbete, men som å andra sidan enligt 

empirin visar sig reflektera en betydande informell kommunikation.   

 

3.4 Socialt kapital 

 

Förutom användningen av Buckland's (1991) definition av information och definitionen 

information genom befullmäktigat ombud (Savolainen 2008:188), anser jag mig ha 

nytta av begreppet information utifrån begreppet socialt kapital (Savolainen 2008:184). 

Det innebär att: "information exists as an embedded resource or an opportunity in social 
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networks…" (Savolainen 2008:184). I och med användningen av begreppet antar jag 

synsättet att de kommunikativa sätt som människor använder sin kunskap eller sitt 

intellektuella kapital på, har att göra med frågor omkring aktiviteten att dela information 

sinsemellan. Ett sätt kan vara att dra nytta av sitt sociala nätverk. Sociala nätverk i sin 

tur, tillsammans med normer, tillit och ömsesidig förståelse knyter samman 

människorna och öppnar upp för möjligheten att agera mer effektivt tillsammans för att 

nå gemensamma mål. I och med min användning av begreppet socialt kapital antar jag 

även synsättet att människor befinner sig i sin dagliga kontext i ett gemensamt syfte och 

dessutom däri är engagerade i att dela information med varandra både informellt och 

formellt (Savolainen 2008:186). Att dela information sinsemellan kan ta sig i uttryck 

allt ifrån småprat till framställda meddelanden till att äga rum i nätverkande forum 

(Savolainen 2008:196). Begreppet socialt kapital harmonierar med resultaten av den 

INSU-forskning jag antagit i min uppsats, vilka alltså innebär att olika sätt att agera på i 

samband med information inkluderar både intellektet och kontexten kring människan 

(Krikelas 1983:13, se Case 2007:125) Med utgångspunkt i begreppet socialt kapital ser 

jag mina intervjudeltagares gemensamma syfte som att forska inom ämnet 

litteraturvetenskap och att de i detta arbete är informellt och formellt delaktiga i att dela 

information med varandra.  

 

3.5 Forskarens utveckling 

 

När jag förklarar intervjudeltagarnas avancemang angående informationssökning och 

informationsanvändning utgår jag ifrån Seldéns (1999) begrepp informationskarriär 

(Seldén 1999:27). Med stöd av begreppet betraktar jag intervjudeltagaren som 

befinnande sig på olika trappsteg under sitt forskarliv vad gäller informationssökningen. 

Vandringen uppför trappan är hans/hennes informationssökningskarriär (Seldén 

1999:240). Jag vill åter erinra om det antagande jag gör utifrån Krikelas (1983), dvs. att 

agerande i samband med information, så som t ex informationssökning, omfattar 

kontexten omkring individen och inte enbart dennes tänkande eller intellekt. Det är ur 

omgivningen eller genom en händelse som ett informationsbehov uppstår (Krikelas 

1983:13, se Case 2007:125).  Ordet karriär isolerat avser för övrigt statusförändring 

över tid (Seldén 1999:27.)  

 

3.6 Invisible college 

 

Med stöd av de olika beskrivningarna av begreppet invisible college ämnar jag senare i 

uppsatsen diskutera hur samarbete kring information bland forskarna främjas eller 

begränsas utifrån olika relationer dem emellan. Min användning av begreppet invisible 

college, som alltså förutsätter relationer mellan forskarna, lutar sig mot användningen 

av teorierna och begreppen som samtliga innebär att forskarna ingår i en gemenskap 

med varandra. Invisible college presenteras på flera olika sätt av Zuccala (2006) med 

hjälp av olika författare. Jag redovisar några av dem i det följande. Invisible college 

enligt Price (1963; 1986) är en ömsesidigt agerande elitgrupp, vars medlemmar kan 

verka geografiskt långt ifrån varandra, utväxlandes information för att driva sitt 

områdes utveckling framåt (Price1963; 1986, se Zuccala 2006:152). Invisible college 

enligt Crane (1969; 1972) samt Griffith och Mullins (1980) består i ett ganska 
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organiserat system för forskare, med inslag av förutsägbart beteende som till exempel 

aktiviteten att dela information sinsemellan och samarbete (Zuccala 2006:153). Seldén 

(1999) tolkar begreppet invisible college som en allmän spegling av elitismen inom 

olika discipliner. Seldén (1999) inkluderar dessutom de sociala band som finns mellan 

dem som har makten att fördela privilegier och resurser (Seldén 1999:26).   

 

3.7 Sociokulturell teori 

 

I intentionen att uppfylla uppsatsens syfte relaterar jag med stöd av sociokulturell teori, 

intervjudeltagarnas handlingar och kunskaper till deras sammanhang och verksamhet 

(Säljö 2000:130). Det betyder att jag använder mig av situerad lärteori, det vill säga en 

teori av flera inom sociokulturell teori (Sundin 2003:37). När jag med stöd av situerad 

lärteori relaterar intervjudeltagarnas handlingar och kunskaper till deras sammanhang 

och verksamhet betraktar jag dem med andra ord utifrån att de alltid agerar inom ramen 

för sin praktik (Säljö 2000:130). Ett exempel på hur jag utnyttjar situerad lärteori är när 

jag diskuterar hur de intervjuade forskarna lär sig/lärt sig att utöva informationssökning, 

d.v.s. genom att lära sig informationssökning på det sätt som kollegorna inom deras 

praktik gör.  

 

Utgångspunkten för situerad lärteori är uppfattningen att lärande är just situerat. Det vill 

säga att människorna, deras tänkande inkluderat, ingår som delar i praktiska och 

kulturella sammanhang där de samspelar med varandra indirekt och direkt. Detta sätt att 

se på lärande innebär att människornas tänkande är delar av och integrerade i samt 

medverkande till sociokulturella praktiker. I och med synsättet närmar jag mig och 

beskriver intervjudeltagarnas informationssökning och -användning och deras sätt att 

dela med sig av information sinsemellan som en informationspraktik. När 

intervjudeltagarna kommer till insikt om var och när olika regler är tillämpliga kan de 

sägas gå igenom en socialiseringsprocess. Det innebär inte att endast lära sig en 

uppsättning regler i syfte att slaviskt efterfölja utan att istället relatera sina handlingar 

och kunskaper till sitt sammanhang och sin verksamhet (jmf. Säljö 2000:130). Detta 

synsätt är sociokulturellt orienterat och betonar att mänskliga handlingar är situerade i 

sociala praktiker. När jag antar detta synsätt utgår jag ifrån att intervjudeltagarnas 

handlingar och deras informationspraktik konstituerar varandra (jmf. Säljö 2000:128). 

Det innebär i sin tur att jag utgår ifrån samspelet mellan verksamheten och den enskilda 

individen, inte i något av dem som separata företeelser (jmf. Sundin 2003:38). Med 

hjälp av situerad lärteori styr jag därmed mellan fokus på den enskilde 

intervjudeltagaren som analysenhet och på hans/hennes institution med dess sociala 

miljö som determinerande faktor (Sundin 2003:37), dvs. som bestämmande faktor, i 

vilken aktiviteten att dela information sinsemellan eventuellt sker. Som en följd av 

teorivalet står intervjudeltagarnas lärande i så kallade praktikgemenskaper i fokus 

(Sundin 2003:37). I och med att betrakta intervjudeltagarna utifrån praktikgemenskapen 

närmar jag mig och beskriver hur de lär och delar information, men även på vilka sätt de 

förhandlar om innebörder, värden och ämnen i sin gemensamma miljö på arbetsplatsen 

(Savolainen 2007:120).  
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När jag analyserar och diskuterar hur nya såväl som etablerade forskare bland 

intervjudeltagarna blir en del av sin praktik, utgår jag därtill ifrån begreppet legitimerat 

perifert deltagande, ett begrepp som i sin tur tar sin utgångspunkt i situerat lärande. Min 

användning av begreppet innebär att jag ser intervjudeltagarna som deltagande i en 

process med olika faser i vilken de socialiseras in i sin praktik (jmf. Lave & Wenger 

1991:29, 123). Det vill säga, när socialiseringsprocessen (det situerade lärandet) 

påbörjas befinner sig personen i fråga i ett lärlingskap eller med andra ord i positionen 

som novis. När densamma senare landar som etablerad medlem i praktiken erfar 

han/hon rollen som expert (Lave & Wenger 1991:14). Detta sätt att analysera och 

beskriva hur intervjudeltagarna blir en del av sin praktik tar, som i sociokulturell teori i 

sin helhet, sin utgångspunkt i att lärandets grundläggande form är deltagande i en social 

praktik. Det i sin tur beroende på att människan, de situerade handlingarna och vetandet 

konstituerar varandra i praktiken och dessutom befinner sig i en ständig process av 

förnyad produktion, omdaning och förändring (Lave & Wenger 1991:54). På så sätt 

innebär lärande, även utifrån begreppet legitimerat perifert deltagande en process som 

äger rum i ett deltagande, inte i den enskildes intellekt (Lave & Wenger 1991:15).   

 

3.7.1 Kopplingen mellan sociokulturell teori och lärande 

 

Sociokulturell teori är användbar i studier av informationssökning och 

informationspraktiker eftersom den tillåter att studier kan ske inom ramen för en 

specifik praktik (Säljö 2000:21f.) och därmed påvisa varför särskilda sätt att arbeta 

kring information fungerar i en praktik men inte i en annan (Sundin & Johannisson 

2004:33). Att sociokulturell teori innebär studier av interaktion och kommunikation som 

i sin tur bidrar till att skapa och vidareutveckla sociokulturella resurser är ytterligare en 

orsak till varför teorin är användbar i studier av informationssökning och 

informationspraktiker (Säljö 2000:21f.). 

  

Med stöd av sociokulturell teori kan förutsättningarna för den enskildes lärande 

definieras som den kollektiva utvecklingen av kunskap inom hans/hennes praktik 

(Sundin & Johannisson 2004:35). Den kollektiva utvecklingen sker i sin tur med hjälp 

av de informations- och kommunikationsresurser (IKT) praktikmedlemmarna har att 

tillgå och med hjälp av de sätt som IKT förmedlar omvärlden till dem eller med andra 

ord medierar omvärlden till dem. De sätt varpå praktikmedlemmarna börjar använda 

IKT sker genom kommunikation praktikmedlemmarna emellan. Denna kommunikation 

är viktig p.g.a. att färdigheter förs vidare över tid, dvs. gårdagens kunskaper, 

handlingsmönster och erfarenheter kommuniceras inom praktiken och bidrar till 

praktikmedlemmarnas förståelse av användningen av den IKT de idag utnyttjar (jmf. 

Säljö 2000:21f.). Utifrån detta synsätt på lärande ser jag mina intervjudeltagares 

användning av IKT ur ett socialt perspektiv samt deras praktik som en social praktik 

(jmf. Sundin & Johannisson 2004:35).  

 

3.8 Domänanalys 

 

Eftersom jag är ute i ärendet att undersöka mina informanters tankar och handlingar 

utifrån den kollektiva nivå som deras litteraturvetenskapliga institution utgör, använder 
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jag mig även av domänanalys som teoretiskt verktyg i arbetet med att tolka mitt 

empiriska material. Jag vill i min uppsats betona att aktiviteten att dela information 

sinsemellan skapas inom det litteraturvetenskapliga området och inte av de enskilda 

forskarna, vilket alltså blir möjligt med stöd av domänanalys (jmf. Sundin 2003:32). 

När jag anknyter informationsbehov hos informanterna till deras relation till det 

litteraturvetenskapliga området, gör jag det följaktligen i domänanalytisk anda. Utifrån 

detta synsätt betraktas informationsbehovet som socialt. Informationsbehovet är en 

tänkbar anledning till att information söks. Informationssökningen kan i sin tur resultera 

i att information skaffas, vilket i sin tur kan bidra till att kunskap skapas eller med andra 

ord att kunskap genereras (jmf. Sundin 2007:33). Min strävan efter att undersöka mina 

informanters tankar och handlingar utifrån den kollektiva nivå som deras 

litteraturvetenskapliga institution utgör, stämmer överens med domänanalysens 

kunskapsteoretiska riktning; den socialkonstruktivistiska inriktningen. Den innebär ett 

synsätt på arbete med information som inneslutet i en social, organisatorisk och 

professionell kontext, i vilken det dessutom framträder en gemenskap som innehåller 

aktiviteten att dela information sinsemellan (jmf. Savolainen, Talja och Tuominen 

2005:86). Med stöd av att se på arbetet med information som inneslutet i en social, 

organisatorisk och professionell kontext kan det bli möjligt för mig att se och skissera 

"underliggande mekanismer” till informanternas samarbete kring information (jmf. 

Savolainen et al. 1995:400). Det kan t ex röra sig om vilka kommunikationsresurser 

forskarna använder sig av för att utöva samarbete kring information och varför de gör 

det. Domänanalysens kunskapsteoretiska inriktning banar således väg för förståelse av 

vad som ligger bakom intervjudeltagarnas handlingar som de utför i samband med att de 

delar information sinsemellan. Det bidrar till att jag når kunskap om och får förståelse 

för sociala och kulturella faktorer som skapar särskilda förutsättningar för forskarnas 

informationspraktik.  

 

Eftersom jag utgår från att aktiviteten att dela information sinsemellan bland 

intervjudeltagarna inte minst rör sig om socialt samspel upptar jag i min studie den syn 

på informationsvetenskap som Hjørland och Albrechtsen (1995) antar, nämligen synen 

på den som en social disciplin i jämförelse med synen på den som mental eller kognitiv 

(Hjørland och Albrechtsen 1995:400).  Exempel på hur jag i min studie diskuterar 

intervjudeltagarnas institution i egenskap av ett kollektiv och i egenskap av en social 

disciplin är när jag tar upp att inga hinder föreligger för att utbyta olika typer av 

information forskarna emellan, men att det till övervägande delen sker på ett informellt 

sätt.  
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4 METOD OCH MATERIAL 
 

I detta kapitel redogör jag för på vilket sätt mina frågor och utvalda teorier dirigerar 

mina överväganden och val av metod som jag använder mig av i min uppsats. Den 

valda metoden åstadkommer för övrigt min kvalitativt inriktade empiriska 

undersökning. 

 

4.1 Analysförfarande  

 

I det kommande avsnittet redogör jag för hur jag gått tillväga med analysen. Därefter 

följer en beskrivning av det perspektiv jag intar i analysen. Slutligen reflekterar jag över 

tillförlitligheten angående hur jag utfört analysen. 

 

4.1.1 Tillvägagångssätt 

 

Det empiriska materialet studeras utifrån intentionen att identifiera gemensamma drag 

och eventuella formella respektive informella aspekter samt utifrån 

arbetsuppgiftsrelaterade situationer. Användningen av e-post är exempel på ett 

gemensamt drag, medan en informell aspekt bland annat utgörs av de tillfällen när 

forskarna möts över en fika och utbyter litteraturtips och uppslag. En formell aspekt kan 

t ex vara de planerade tillfällen då information utbyts i form av ett seminarium. 

Exempel på arbetsuppgiftsrelaterad situation är när informanten agerar i rollen som 

opponent. De gemensamma dragen, de formella och informella aspekterna samt de 

arbetsuppgiftsrelaterade situationerna utgör de teman som i sin tur presenterar 

intervjumaterialet. Temana är i sin tur inordnade under de rubriker vilka jag skapat med 

utgångspunkt i de tre första forskningsfrågorna. Därmed härleds varje tema till en 

forskningsfråga. Det är för övrigt de tre forskningsfrågorna som i huvudsak dirigerat 

mitt arbete med analysen.  

 

Jag väljer kvalitativt inriktade intervjuer p.g.a. att jag är intresserad av forskarnas egna 

uppfattningar om samarbete kring information. Valet av intervjuform motiveras av att 

den ger den mest uttömmande informationen om forskarnas egna uppfattningar och 

synsätt (jmf. Bryman 2001:300).  

  

För att skydda forskarna från att bli identifierade innehar de i uppsatsen fingerade namn.  

På grund av intervjuns specifika frågeställningar är semi-strukturerad intervjuform 

motiverad i min uppsats (jmf. Bryman 2001:304). Intervjuformen är till sin natur 

flexibel. Det innebär att intervjufrågorna under intervjun inte behöver komma i samma 

ordning som i intervjuguiden, men att intervjuguiden innehåller en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras. Därmed ges informanten stor frihet att 

utforma svaren på sitt eget sätt och de egna uppfattningarna och synsätten släpps på så 

sätt fram i ljuset. Semi-strukturerade intervjuer ger trots detta ett mått av trygghet åt 

intervjuaren då de i stort sett följer intervjuguiden (jmf. Bryman 2001:301). Genom de 
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kvalitativt inriktade intervjuerna är min förhoppning att kunna skildra vad företeelsen 

att dela information sinsemellan innebär för forskarna.  

 

Jag har i mitt beslut om ordningen i analyskapitlet tagit hjälp av Nylèns (2005) bok Att 

presentera kvalitativa data. Nylén (2005) hänvisar till Johansson Lindfors (1993) som 

menar att empiriredovisning och teoriutveckling bör hållas isär av trovärdighetsskäl, då 

empiriredovisningen syftar till "en kategorisering som ligger så nära det empiriska 

materialet som möjligt" (Johansson Lindfors 1993:146). Empiripresentationen ligger 

sedan till grund för teoriutvecklingen (Johansson Lindfors 1993:150) eller uppsatsens 

diskussion. Jag har vidare försökt tillägna mig Nyléns (2005) uppfattning om att 

empiripresentationen ska passa diskussionskapitlet, vilket i sin tur avser att uppnå 

uppsatsens syfte (Nylén 2005:23). Jag menar därmed att min intention är att bringa en 

tillräckligt omfattande empiripresentation för att inte gå miste om potentiella slutsatser i 

uppsatsen.  

 

Som en länk ifrån de jämförelsevis konkreta forskningsfrågorna till det mer teoretiskt 

uttryckta syftet, formas vid starten av diskussionskapitlet forskningsfråga fyra; hur 

begränsas respektive främjas samarbete kring information bland litteraturforskare. I 

rollen som länk mellan det syfte jag vill uppnå med uppsatsen kontra de frågor jag 

ställer för att uppnå det, fungerar forskningsfråga fyra som ett inriktande instrument för 

att i möjligaste mån besvara forskningsfrågorna och därmed uppsatsens syfte. 

    

4.1.2 Perspektiv 

 

Som omtalats i uppsatsens teorikapitel, kapitel tre, väljer jag att undersöka de utvalda 

forskarna utifrån att de ingår i en informationspraktik respektive social praktik då jag 

vill fördjupa min förståelse av deras erfarenheter och uppfattningar och därmed deras 

handlande omkring aktiviteten att dela information sinsemellan. Jag avser med andra 

ord att tolka informanternas utsagor mot bakgrund av deras informationspraktik 

respektive sociala praktik.  

 

4.2 Empiriskt material  

 

I det följande redogör jag för hur intervjudeltagarna valdes ut och för hur jag samlade in 

det empiriska materialet till min undersökning. 

  

4.2.1 Urval och insamling 

 
För att samla in intervjumaterial till uppsatsen valde jag ut en mindre grupp 

litteraturforskare, vilka är medarbetare vid en institution i Sverige med gemensam 

verksamhet men med skiftande forskningsintressen. Jag skickade ut min förfrågan om 

intervju till tre institutioner, varpå jag fick jakande respons från en av dem. De 

resterande institutionerna gav inget svar. Detta är anledningen till att jag valt den 

institution jag gjort. Förutom skiftande forskningsintressen, befinner sig informanterna i 
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olika faser av sin yrkesbana. Deras arbetsuppgifter varierar alltifrån att formulera 

forskningsansökningar till att bedriva eget forskningsprojekt omkring ett ämne, till 

roller som vetenskaplig redaktör så väl som doktorand. Valet av informanter beror på att 

samtliga informanter skulle vara verksamma vid samma institution, i syfte att kunna 

redovisa empiriskt material från en praktik, för att utifrån det kunna diskutera i termer 

av t ex social praktik. Att valet föll på de enskilda informanterna inom denna enda 

institution är att betrakta som ett snöbollsurval (jmf. Bryman 2001:115), eftersom jag av 

tidsbesparande skäl valde att kontakta institutionsföreståndaren för vägledning 

angående vilka verksamma forskare inom institutionen som hade störst möjlighet att 

komma ifråga för en intervju.  

 
I inledningsskedet av mitt sökande efter informanter tog jag reda på vilka 

litteraturvetenskapliga institutioner som finns i Sverige. Jag valde alltså sedan ut tre 

stycken till vilka jag skickade e-post till vardera 3-5 forskare med bifogat intervjubrev 

(se Bilaga 1). Intervjubrevet skickades till de tre institutionerna i syfte att lokalisera var 

jag kunde tillåtas utveckla mina kontakter. Det visade sig att en av de tre institutionerna 

gav svar på mina e-postmeddelanden relativt snabbt huruvida de kunde tänka sig att 

delta i en intervju eller inte, varför jag bestämde att värva informanter från denna. Från 

början bedömde jag behovet av antal informanter till fyra, vilket senare visade sig ge 

otillräckligt med information för att uppnå uppsatsens syfte. Jag inriktade mig därför på 

att intervjua ytterligare tre forskare och i syfte att spara tid kontaktade jag 

institutionsföreståndaren för vägledning bland forskarna. Med hjälp av en lista över 

forskare som skickades till mig, värvade jag därefter ytterligare två informanter. En av 

dem kontaktades emellertid per telefon, då svar via e-post uteblev. Telefonsamtalet 

resulterade dessutom i en kontakt med en tredje informant som annars inte blivit av, på 

det sättet tog sig värvandet av informanter även i det senare skedet formen av 

snöbollsurval (jmf. Bryman 2001:313). Forskarna ställde upp på villkoret att den från 

början utsatta intervjutiden, en timme, reducerades till en halvtimme. Intervjuerna tog i 

realiteten allt ifrån 15 minuter till 45 minuter. Efter jakande svar på intervjuförfrågan 

från informanterna bestämdes dag och klockslag för telefonintervju, med undantag av 

en informant som föredrog att svara via e-post. Valet av att genomföra intervjuerna via 

telefon motiveras av långt geografiskt avstånd mellan mig och informanterna. Genom 

att använda mig av mobiltelefon med vars hjälp jag lät informantens röst gå ut i rummet 

kunde jag spela in informanternas röst med hjälp av bandspelare. Efter genomförda 

intervjuer transkriberades dessa, något som gjordes ordagrant, dvs. ord för ord. Detta i 

syfte att inte utesluta något som sagts i ord. Däremot är inte yttringar såsom skratt, 

suckar eller korta stunder av tvekan återgivna i citaten i intentionen att endast försöka 

tolka informanternas sagda ord.     

    

4.3 Reflektion över uppsatsens reliabilitet och validitet 

 

Medan reliabilitet (tillförlitlighet) och validitet (överensstämmelsen mellan vad jag 

säger att jag undersöker och vad jag faktiskt undersöker) utgör mycket viktiga kriterier 

för kvantitativ forskning är det mer tveksamt om begreppens innebörder är två måsten i 

kvalitativt inriktad forskning (Bryman 2001:43; Patel & Davidson 1994:85). Detta 

eftersom det i kvalitativ forskning inte handlar om att komma fram till en enda och 

absolut bild av den sociala verkligheten. Det kan enligt kvalitativt sätt att undersöka 
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finnas flera beskrivningar av den sociala verkligheten istället för en absolut (Bryman 

2001:258).  

 

Ett sätt för mig att inkludera reliabilitet och validitet i min studie är att anta kriteriet 

trovärdighet. Det består bland annat av tillförlitlighet som i sin tur inkluderar att jag 

säkerställt att forskningen utförts enligt de regler som finns (jmf.Bryman 2001:258). De 

regler som jag har haft för ögonen att följa står att finna i Edströms (2007) Handbok för 

Kandidat- och Magsiteruppsatsförfattare vid Biblioteks- och 

Informatinsvetenskap/Bibliotekshögskolan.  

 

En aspekt som kan ha kommit att inverka på intervjusvaren är det faktum att 

intervjusituationen i sig är ett konstruerat samtal. Det kan medföra föreställningar hos 

intervjudeltagaren om vad för slags svar jag är ute efter i egenskap av biblioteks- och 

informationsstudent. I samband med denna reflektion tänker jag mig därtill att 

återgivning av kortare stunder av tvekan eller suckar i citaten kanske skulle ha bidragit 

till att komma en mer rättvis tolkning av utsagorna på spåren. Detta eftersom sådana 

yttringar eventuellt kan tolkas som att informanterna svarar på ett sätt som de tror att jag 

vill höra. Andra aspekter som kan ha påverkat min tolkning av svaren är att 

telefonintervju inte erbjuder några ansiktsuttryck, gester eller kroppsrörelser (jmf. 

Svensson & Starrin 1996:57). Det missade kroppsspråket hade eventuellt kunnat bidra 

till andra eller fler följdfrågor som nu inte uppfattats (jmf. Svensson & Starrin 1996:58). 

Följdfrågor under intervjuerna begränsades delvis emellertid för mig som student p.g.a. 

att jag i de flesta fall intervjuade väl etablerade forskare, vilka av naturliga skäl oftast 

för självständiga och väl utvecklade resonemang (jmf. Svensson & Starrin 1996:65-68), 

vilka jag i sig ser som välgörande bidrag i min uppsats. Angående valet av tidigare 

studier i uppsatsen reflekterar jag över nyttan med att inkludera Lönnqvist studie från 

1988. Även om uppsatsen sannolikt kunde ha tillförts relevanta studier av senare datum 

i tillfredsställande utsträckning, överväger jag ändå i ett sent skede av uppsatsskrivandet 

att inkludera Lönnqvist (1988) eftersom den trots allt är relevant för uppsatsämnet och 

visar på tidigare forskning kring litteraturvetenskap. Vidare reflekterar jag över 

relevansen att inkludera Fulton's (2009) studie i uppsatsen eftersom professionell 

forskning och släktforskning är två helt skilda aktiviteter i sig. Det jag emellertid fann 

som intressant och som motiverar mig att trots allt inkludera Fulton's (2009) studie är de 

sätt varpå släktforskarna agerar socialt när aktiviteten att dela information sinsemellan 

inträffar.  
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5 EMPIRI OCH ANALYS 
 

I det följande kommer jag att med hjälp av rubriker, formulerade utifrån 

forskningsfrågorna, presentera empirin. I första avsnittet redogör jag alltså för vilken 

typ av information forskarna använder sig av i arbetet och som därmed kan komma 

ifråga i samarbete kring information. Jag vill påpeka att jag här valt att inte inordna 

några teman. Därefter presenterar jag avsnittet om i vilka situationer samarbete 

förekommer kring information, tre teman inkluderat.  Slutligen presenteras vilka slags 

kommunikationsresurser som används i samarbetet kring information, två teman 

inkluderat.  

 

5.1 Typ av information samarbete förekommer kring 

 

I det empiriska materialet förekommer utsagor om olika typer av information, vilka jag 

alltså redogör för i det följande. 

 

Eftersom de flesta av forskarna vanligtvis använder sig av tidskrifter och 

tidskriftsartiklar, både tryckta och elektroniska, är det en typ av information som de 

ibland tipsar varandra om. Tidskrifternas givna plats som något man använder sig av 

och stundtals delar mellan sig, framkommer i följande citat genom informanten Bo: 

”Och sen har vi ju självklart hela tidskriftsfloran, jag menar alla elektroniska 

tidskrifter…” 

 

Recensioner är en annan typ av information som används och således kan komma i 

fråga i samarbetet kring information. Ett tips från en kollega om en recension kan till 

exempel handla om att få en vink om vad som är lämpligt att söka på. Detta utnyttjande 

av recensioner omtalas i följande citat av informanten Karl-Axel. ”…men sen så får 

man ju korn på vad man ska söka på, det får man ju oftast genom… tidningsartiklar, 

recensioner..” 

 

Recensioner bidrar också till användningen av dagstidningar eftersom de utgör ett av de 

huvudsakliga sätten att ta del av recensioner. Användningen av dagstidningar i syfte att 

hitta en särskild recension uttrycks i följande citat av informanten Karl-Axel som för 

övrigt saknar digitala listor på recensioner, något som skulle underlätta arbetet i 

sökandet efter recensioner. ”…jag själv måste gå igenom alla dagstidningar för att leta 

efter en sån recension.” 

 

Böcker äger sin självklara plats i forskarnas arbete och är följaktligen en typ av 

information som de tipsar varandra om ibland. Informanten Bodil berättar i följande 

citat vilka böcker hon är intresserad av i sitt arbete och som hon helst blir tipsad om. 

”…om jag jobbar med en författares verk vill jag ha den riktiga boken…Att sitta vid 

skärmen och läsa är inte samma sak.” Citatet pekar således på ett övervägande intresse 

för tryckta böcker. 
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Även tips om elektroniska böcker kan förekomma då de i varierad utsträckning används 

av forskarna. Informanten Karl-Axel uttrycker sin uppfattning om elektroniska böcker i 

följande citat. ”Jag är väldigt förtjust i det… texterna är direkt tillgängliga”.    

 

Avhandlingar är en annan typ av information som delas mellan forskarna, vilket 

informanten Ida berättar om i följande citat. ”…eller till exempel min handledare tipsar 

om titta på den här avhandlingen då letar jag upp den…läser ofta valda avsnitt och hittar 

ofta noter som notar vidare…” Av citatet framgår således att även noter är en typ av 

information som kan delas sinsemellan. 

 

En annan typ av böcker som ibland används är dagböcker, vilka bland annat kan nås via 

s.k. arkivresor till museer, arkiv eller forskningsbibliotek. Dessa resor gör forskaren 

oftast ensam, men det förekommer även att forskarna reser i sällskap med varandra två 

och två, fastän de söker i olika arkiv. Typen av information de söker efter i arkiven 

nämns i följande citat av informanten Tord. ”…det är kvarlämnade papper från nån död 

förläggare eller författare…Den typen av ja, efterlämnade brev och dagböcker kanske.” 

 

Handskrifter är också en typ av information som förekommer bland forskarna. I den 

mån handskrifter delas mellan forskarna underlättas det idag av digitaliseringen av 

dessa texter, vilket informanten Hedvig berättar om i följande citat. ”…man kan låna 

böcker och handskrifter hemifrån och slipper hålla på och krångla bort till 

biblioteket…” De typer av information som används omfattar således såväl längre resor 

som användning av digitala resurser för att göra informationen tillgänglig för sig.  

 

En annan typ av information, vilket det uttrycks ett direkt samarbete omkring är 

varandras texter. Bland forskarna är det närmare bestämt vanligt förekommande att läsa 

varandras texter, för att därefter ge tips om hur kollegan skulle kunna gå vidare i arbetet. 

Detta samarbete ter sig som ett naturligt inslag i forskarnas arbete. Följande citat av 

informanten Filip belyser detta. ”… man läser ju varandras texter och då ser man ju 

oftast hur eller vad texterna skulle kunna bli bättre av, den eller den boken och då ger 

man tips på det”. 

 

5.2 Situationer vari samarbete förekommer kring information 

 

I kommande avsnitt redovisar jag den empiri som berättar om i vilka situationer 

forskarna delar information sinsemellan. Med formell situation avser jag situation som 

håller sig till vissa bestämda former (jmf. NE Online 2010-03-01), medan jag med 

informell situation avser situation som inte behöver hålla sig till vissa bestämda former 

(jmf. NE Online 2010-03-01). 

 

5.2.1 Formella situationer 

 

De planerade organiserade seminarierna är till övervägande delen formella tillfällen där 

information delas sinsemellan, även om det troligtvis uppstår tillfällen i anslutning till 

dessa där forskarna har möjlighet att dela information på ett informellt (och uppskattat) 

sätt. När forskning i det stora hela i följande citat uttrycks som ett ensamt arbete, utgör 
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seminarier ett tillfälle att kunna samtala med andra människor om sitt arbete. 

Informanten Bodil menar att: ”Forskning är ett ensamt arbete, vars disposition, resultat 

osv. diskuteras i grupp såsom seminarier, konferenser osv.” 

En annan situation som delvis kan betraktas som formell är konferenser, eftersom även 

dessa är utlysta i förväg samt inbegriper människor vilkas uppgift är att organisera och 

leda dem. Konferenser är emellertid även informella då de ger forskarna möjlighet till 

samtal med varandra utöver konferensens uppgjorda tider, inte minst med tanke på att 

konferenser kan vara av längre karaktär. De konferenser som informanterna närvarar 

vid betraktas som en form av samarbete kring information då ett utbyte av detsamma 

äger rum. I följande citat berättar informanten Ida om konferensers betydelse för 

litteraturvetenskap: ”Jag har väl deltagit på en del konferenser och sådär och då är det ju 

ett utbyte av information som egentligen är primärsyftet. Det är ju vitalt för ämnet.”   

 

Informanten Karl-Axel ger i följande citat en ganska utförlig bild av hur samarbete 

mellan litteraturvetenskapliga forskare kan gå till. Av citatet att döma är situationer vari 

informationssökning ingår ingenting som är föremål för samarbete bland forskarna. 

Istället är det tolkningen av informationen och beslut om eventuell användning av den 

som står i fokus då forskarna träffas för att arbeta tillsammans. 
 

… [J]ag har ju ordnat konferenser tillsammans med kollegor… även om det så att säga 

inte är i forskning tillsammans. Man… jobbar tillsammans, sen är det ju sällan man sitter 

bredvid varandra vid en dator och letar information utan oftast sker det genom att man 

delar upp arbetet och sen sammanstrålar och sen tittar på resultaten och så lägger man upp 

fortsättningen och så fortsätter man att söka. 

 

Sammanfattningsvis ter sig de formella situationerna som tillfällen där flera forskare 

samlas och ventilerar vad de för närvarande sysslar med.  

5.2.2 Informella situationer 

 

Forskarnas samarbete sker, förutom vid formella tillfällen även vid informella tillfällen. 

Det informella samarbetet rör sig om ett utbyte mellan varandra av information eller av 

den kunskap som utvunnits ur informationen. Dessa informella tillfällen betraktas av de 

intervjuade som naturliga och viktiga. Följande citat av informanten Bo berättar om 

betydelsen av att i arbetet som litteraturforskare på ett informellt sätt utbyta information 

med varandra. 

 
"… informella kontakter det har jag ju hela tiden förstås med kollegor på många olika håll 

och ja, det är generellt av stor betydelse. Man får uppslag och idéer, tips på böcker och 

tidskrifter. Det är en väldigt viktigt del av forskningens vardag faktiskt".  

 

Dessutom berättar informanten Filip i följande citat om sin syn på talet om information 

med kollegor i dessa situationer.  

 
Ja, det är i hög grad det man talar om när man i våra kretsar äter lunch eller i informella 

sammanhang. Det handlar ju mycket om att ge varandra tips och råd när det gäller 

sökande efter information… det känns… i hög grad naturligt. 
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Jag kan således konstatera att detta med att dela med sig av information utgör ett 

naturligt inslag i informella möten forskarna emellan.  
 

Följande citat av informanten Tord säger något om att aktiviteten att dela med sig av 

information i informella situationer är avhängigt vad forskarna för närvarande är 

upptagna med i sitt arbete. Det belyser även vad som är karaktäristiskt för informella 

situationer.   
 

Ibland kan det hända att man får litteraturtips från medarbetare men det brukar va… dom få 

medarbetare som sysslar med närliggande saker, oftast är det ju gamla kollegor som man 

har känt länge och bara diskuterar i allmänhet över en fika och då så kan man ju få reda på 

en del litteraturtips och uppslag. 

 

Citatet pekar på att vänskap är en viktig och avgörande faktor för vem man primärt 

delar med sig av information till. Det pekar också på att gemensam ämnestillhörighet är 

viktig.  

 

Det är främst medarbetarna som den enskilde forskaren samspelar med i de informella 

situationerna, vilket informanten Hedvig bekräftar i följande citat. ”Det är framför allt 

mina forskarkollegor som jag kan fråga om jag undrar över någonting, så kan dom veta 

var det finns någonstans och så där.” Detta citat visar på att vanor utvecklats angående 

vilka man vanligtvis vänder sig till när frågor i arbetet uppstår.  

 

5.2.3 Arbetsuppgiftsrelaterade situationer 

 

Förutom formella och informella situationer där information delas forskarna emellan, 

förekommer samarbete även i tydligt arbetsuppgiftsrelaterade situationer. En 

arbetsuppgiftsrelaterad situation är den traditionella handledningen. Vilken information 

som kan komma ifråga mellan handledaren och studenten/doktoranden samt vilken 

betydelse handledningen kan ha framgår av följande citat utifrån informanten Bodil.  

”Min handledare gav mig ofta goda tips på arkivmaterial och böcker….handledningen 

gick mycket ut på kunskapsöverföring.” 

 

Rollen som opponent är ytterligare en arbetsuppgiftsrelaterad situation för 

intervjudeltagaren och innebär en skyldighet att dela med sig av information som 

forskaren vet om eller kunskap om hur relevant information kan nås. Informanten Tord 

berättar kort om rollen som opponent i följande citat. ”… och det händer ju att man blir 

inkallad ibland som slutopponent på doktorsavhandlingar… och det är klart att det är ju 

ens uppgift att peka på saker som kan förbättras och material som borde lyftas in och 

så.” 

 

Till sist, de tillfällen som uppstår då kollegor möts ansikte mot ansikte och pratar om 

arbetsuppgifter, hör också till de situationer där samarbete sker. Filip berättar om sin 

intention att praktisera informellt samarbete omkring varandras arbeten i följande citat. 

”Jag försöker ge tips både på kollegors egna texter och såklart på andra texter som dom 

kan ha nytta av”. 

 



 26   

I detta avsnitt har jag pekat på seminarier och konferenser som formella situationer vari 

samarbete kring information sker. Jag har även pekat på informella situationer. De 

uppkommer exempelvis vid luncher etc. och upplevs av forskarna som naturliga och 

viktiga inslag i arbetet. Jag har också visat på arbetsuppgiftsrelaterade situationer som 

situationer vari samarbete kring information förekommer, så som t ex handledning och 

när man arbetar med varandras texter.  

 

5.3 Kommunikationsresurser som används 

 

När jag i det följande redogör för vilka kommunikationsresurser som forskarna 

använder när de delar information sinsemellan, avser jag sådana resurser som möjliggör 

samtal mellan två eller flera människor, antingen muntligt eller skriftligt. 

 

5.3.1 E-post 

 

Ett mycket tydligt drag hos forskarna är erfarenheterna av att använda sig av e-post. Det 

är ingen tvekan om att denna kommunikationsresurs är mycket vanligt förekommande, 

bland annat i syfte att dela information emellan sig. Informanten Filip berättar om 

användningen av e-post i följande citat. ”…e-post…är det främsta. Kommunicera när 

man inte kan ses då. Det har jag haft stor hjälp av.” Att e-post av informanterna också 

ses som en effektiv kommunikationsresurs berättar informanten Tord om i följande 

citat. "E-post brukar vara det mest effektiva, i och med att vi inte i vår kultur har fasta 

kontorstider…". 
 

5.3.2 Andra kommunikationsresurser 

 

Att talas vid per telefon är enligt det empiriska materialet inte något forskarna ägnar sig 

särskilt mycket åt. Medan e-post har en direkt och tydlig plats i berättelserna, intar talet 

om telefon en betydligt mer återhållsam plats. Informanten Ida berättar om sin 

användning av telefon i följande citat. ”Det är väldigt sällan telefon…Ibland är det 

telefonhandledning…men det är ju bara i fall det är något särskilt som sjukdom eller 

någonting.” 
 

Under intervjuerna framkom även att chat är en kommunikationsresurs som inte 

används för att dela information med varandra. Chat ter sig som en 

kommunikationsresurs som bygger på tillfälligheter angående om vilka som för tillfället 

befinner sig i chatten och vid vilken tidpunkt de gör det. Detta gör chat till en extremt 

vag eller snarare oacceptabel kommunikationsresurs för de intervjuade 

litteraturforskarna över huvudtaget. 

 
…det verkar kräva flera element som jag har svårt att se att dom så väldigt ofta skulle 

stråla samman, dels…det här med att det är någon som har det intresseområdet som man 

själv har, och dom är inte så väldigt många, det är en väldigt liten grupp, just för att dom 

dessutom då skulle behöva vara inloggade när man själv är inne och vill veta nåt eller 
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prata med någon. Det har jag väldigt svårt att se att det skulle bli spontant eller bara råka 

hända…  
 

Jag kan således konstatera att det inom den här gruppen tycks råda ett relativt stort 

oberoende beträffande kommunikationsresurser. Utsagan av informanten Karl-Axel 

låter mig förstå att en annan bidragande orsak till att chat begränsas eller snarare helt 

reduceras bort som kommunikationsresurs är att antalet personer, med vilka den 

enskilde forskaren kan dela information, är tämligen begränsat eftersom denne inte 

delar sitt särskilda forskningsämne med så många. 

 

Sammanfattningsvis ser jag att gruppen forskare använder sig av en rad olika typer av 

information i sitt arbete, så som tidskrifter och avhandlingar. Det ter sig inte som om 

aktiviteten att dela information sinsemellan är relaterad till någon särskild typ. Jag har 

också kommit fram till att situationerna vari samarbete kring information sker utgörs av 

formella tillfällen, såsom seminarier och konferenser samt av informella tillfällen, som t 

ex luncher och vid fikabordet. De formella situationerna ses som ett tillfälle att samtala 

om forskningsarbeten, medan de informella situationerna ses som naturliga och viktiga 

inslag i arbetet. Andra situationer är arbetsuppgiftsrelaterade, t ex i samband med 

handledning. Den vanligast förekommande kommunikationsresursen visar sig vara e-

post.      
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6 DISKUSSION 
 

Med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkter och begrepp resonerar jag i det här 

kapitlet kring den empiri jag redogjorde för i föregående kapitel.  I diskussionen låter 

jag även intervjuutsagor komma till tals som inte inrymdes i empirikapitlet. Det 

sociokulturella perspektivet tillåter mig att i diskussionen se forskarna som deltagare i 

det sociala sammanhang deras arbetsplats utgör, medan det domänanalytiska 

perspektivet tillåter mig att resonera kring min utvalda grupp forskare som kollektiv. Ett 

exempel på hur jag diskuterar forskarna som ett kollektiv är deras uppfattning om att 

informationssökning är något som görs individuellt och att samarbete kring information 

sker först efter det att information hittats av den enskilde forskaren.        

 

6.1 Typ av information samarbete förekommer kring 

 

I detta avsnitt diskuterar jag de olika slags typer av information som forskarna har 

berättat att de använder sig av. För att i diskussionen fokusera på vad uppsatsen syftar 

till låter jag fråga fyra, hur begränsas respektive främjas samarbete kring information 

bland de intervjuade forskarna genomsyra diskussionen.  

  

Att gripa sig an information med avstamp i det teoretiskt orienterade begreppet 

informationspraktik innebär att man utgår ifrån och betonar den kontinuitet och de 

vanemässiga aktiviteter individen omger sig med och som i sin tur är påverkade av 

sociala och kulturella faktorer. (Savolainen 2007:126).  

 

Med stöd av sociokulturellt perspektiv betraktar jag forskarnas handlingar och 

kunskaper som relaterade till informationpraktikens sammanhang och verksamhet. De 

agerar därmed alltid inom ramen för sin praktik (jmf. Säljö 2000:130). Följande utsaga 

av informanten Tord skildrar inte endast vilka publikationsformer som används av 

forskarna utan också något om disciplinen litteraturvetenskap. ”Men i vårt ämne så är 

det väldigt mycket solistprojekt, man jobbar ensam och skriver oftast en bok 

[monografi] och några uppsatser i ett projekt.” När jag med stöd av sociokulturellt 

perspektiv relaterar informanternas aktiviteter som inbegriper arbetet med att ensam 

skriva monografi och uppsatser till institutionens verksamhet, ser jag att det är 

kontinuiteten och vanorna i dessa aktiviteter, som bidragit till att forma konventioner 

om monografins och uppsatsens ställning som publikationsformer inom deras 

informationspraktik. Att forskarna primärt skriver monografier och uppsatser grundar 

sig således i att de agerar inom ramen för sin informationspraktik. På så sätt har 

konventionerna formats om publikationsformer på ett kollektivt sätt, dvs. i ämnets 

tradition. Mitt resonemang om monografins framskjutna ställning står i samklang med 

Fry och Taljas (2007) konstaterande om att den färdiga forskningsprodukten inom 

litteraturvetenskap ofta är monografiska publikationer (Fry & Talja 2007:128). Även 

Lönnqvist (1988) kommer i sin undersökning fram till att monografier är en viktig 

publikationsform bland litteraturforskare (Lönnqvist 1988:102, 104). Hon menar att 

ämnesfältet är mer monografiberoende på grund av att det kretsar kring resonerande 

och diskuterandet metoder, jämfört med humanistiska discipliner som ligger närmare 

naturvetenskaperna i metod och litteraturstruktur, såsom arkeologi (Lönnqvist 1988:30). 
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Det verkar således som litteraturforskarna behöver mer plats att breda ut sig på, en 

fundering som får gehör av den undersökning som RIN och JISC (2009) utfört, då dess 

resultat förtäljer att humanistiska forskare helt enkelt tycker att t ex publikationsformen 

artikel är för kort till sitt format. Samtidigt är det så idag att dessa forskare publicerar 

fler artiklar än förut, i föreställningen om att det är det som de blivit tillsagda att göra 

(RIN & JISC 2009:3). Forskarnas arbete med att skapa ny kunskap, dvs. läsa, skriva, 

föreläsa, planera undervisning, söka forskningsbidrag etc. är deras arbetsuppgifter men 

också en form av lärande. Det är ett lärande eftersom forskarna ständigt lär sig mer 

inom sitt ämne och om de aktiviteter som de måste lära sig i sitt arbete. När informanten 

Tord säger att arbetet vid institutionen innebär mycket ensamt arbete och att forskarnas 

kunskapsproduktion genererar typer av information som inneburit till stor del ensamt 

arbete, ser jag samarbete kring information bland de intervjuade forskarna som 

begränsat. Det omfattande ensamma arbetet bland forskarna, som Tord berättar om, 

menar jag ter sig som omodernt när jag betraktar forskarna i ljuset av begreppet 

informationspraktik, det idag kritiska alternativa begreppet till det traditionella 

begreppet informationsbeteende. Detta eftersom förutsättningarna för att kunna gripa 

sig an information utifrån begreppet informationspraktik är interaktion mellan forskarna 

(jmf. Savolainen 2007:126).  

 

Bishop (1999) hävdar att de dokument som skapas reflekterar strukturen i arbetet och 

omvänt, uppläggningen av arbetet påverkar dokumentens struktur. När jag betraktar det 

som informanten Tord säger om publikationsformerna monografi och uppsats i ljuset av 

påståendet av Bishop (1999), tycker jag att det är rimligt att se att det är forskarnas 

publikationsformer som har varit med och skapat och enligt informanten Tord 

fortfarande skapar, det sätt varpå forskarna arbetar, vari samarbete kring information är 

inkluderat (jmf. Bishop 1999:257, se Spink & Cole 2006:125). Jag konstaterar i 

sammanhanget utifrån Bishop (1999) att det sätt som människor faktiskt använder 

information på, är ett handlande som är förankrat i deras arbetsplatspraktik (Bishop 

1999:257, se Spink & Cole 2006:125). Till den grad som den litteraturvetenskapliga 

historien präglat arbetssättet åt det individualistiska hållet med dess publikationsformer 

som följd, torde den även begränsat och begränsa samarbete kring information bland 

forskarna.  Karl-Axel ger i följande citat en fingervisning om litteraturvetenskapens 

kontext och en vink om begränsning vad gäller samarbete kring information.  

 
Traditionen inom vårt ämne är ju väldigt individualistisk, alltför individualistisk skulle jag 

nog vilja tycka ofta, och så det utbyte vi har sen sinsemellan det har vi naturligtvis men 

det sker på väldigt informell grund. 
 

Utsagan låter mig förstå att det inte föreligger några hinder för att utbyta eller dela 

samtliga typer av information, som t ex boktips eller recensioner, men att det till 

övervägande delen sker på ett informellt sätt. Informanten Karl-Axel talar om ämnets 

tradition som väldigt individualistisk och om att utbyte av information sker mycket på 

informell grund. Genom att förstå utsagan i ljuset av att Karl-Axel och hans kollegor 

befinner sig i en praktikgemenskap utgör utsagan information som lär mig hur forskarna 

lär och delar information i sin gemensamma miljö på arbetsplatsen (jmf. Savolainen 

2007:120). Konstaterandet om att ämnesområdet ter sig som mycket individualistiskt 

görs också av Fry och Talja (2002) som därtill menar utifrån sin undersökning, att 

litteraturvetenskapliga forskare har en väl inarbetad och omfattande förtrogenhet med 
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informella nätverk och att konsekvensen av det innebär att utbytet av information till 

stor del sker på just informell grund (Fry & Talja 2002:124f.). Senare forskning pekar 

på motsatsen till ämnesfältets tradition som individualistiskt. Det vill säga Nixon (2010) 

menar att humanistiska forskare inte är ensamma personer, utan har istället goda 

kontakter med varandra och delar spirande idéer till framtida forskning med varandra 

(Nixon 2010:232). Palmer et al. (2009) visar därtill på, med hjälp av tidigare forskning 

att just litteraturforskare värderar samarbete högt (Bakewell et al. 1988; Gould 1988; 

Gould & Handler 1989, se Palmer et al. 2009:26).    

 

 

6.2 Situationer vari samarbete förekommer kring information 

 

I detta avsnitt diskuteras de situationer forskarna ibland hamnar eller försätter sig i där 

samarbete kring information sker. I arbetet med diskussionen har jag åter ställt mig 

frågan hur samarbete kring information begränsas respektive främjas bland 

intervjudeltagarna. 

 

6.2.1 Formella situationer 

 

I empirin framkommer att seminarier och konferenser främjar samarbete kring 

information bland forskarna. Då konferenser i empirin beskrivs som vitalt för ämnet 

menar jag att de också spelar en central och avgörande roll för ämnets existens och 

utveckling. Att konferenser är en situation där samarbete kring information sker 

konstaterar likaledes Reychav och Te'eni (2009), vars undersökningsresultat pekar på att 

undersökningsdeltagarna uppfattade mer av aktiviteten att dela kunskap [information] 

sinsemellan i formella miljöer än i informella, det vill säga på konferenser snarare än på 

t ex kafferaster (Reychav & Te'eni 2009:1274). I empirin framkommer även att 

seminarier är tillfällen där bland annat forskningsresultat diskuteras i grupp. Seminarier 

framstår som en kommunikativ oas vars syfte är att få tillfälle att ventilera sitt arbete 

genom interaktionen med andra, ett arbete som annars till stor del utförs i ensamhet. 

Med stöd av antagandet om att lärande endast uppkommer genom interaktion med 

andra, enligt sociokulturellt perspektiv, ser jag seminarietillfällena som avgörande och 

främjande dels för samarbete kring information och dels, i förlängningen för 

kunskapsproduktionen. Med stöd av begreppet social praktik ser jag här en ömsesidigt 

formande relation mellan information och informationspraktik och seminarier forskarna 

deltar i och aktiviteten att dela information sinsemellan (jmf. Talja & Hansen 

2005:126). 

 

Empirin pekar också på att forskning till vardags är ett ensamt arbete. Om forskningen 

bland de intervjuade forskarna rent formellt till största delen utgörs av ensamt arbete, 

med undantag av seminarier och konferenser kan det få följder för huruvida ett 

samarbete kring information främjas eller begränsas. Jag vill emellertid här poängtera 

att det i uppsatsen framgår att informell interaktion och kommunikation är en naturlig 

del i forskarens vardag, men att jag betraktar det som rimligt att se att när forskaren 

dagligdags formellt arbetar ensam med sitt projekt, är han/hon även formellt ensam i sitt 

val av information. Dessa val och/eller användningen av information behöver 
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nödvändigtvis inte kommuniceras till omgivningen av den enskilde forskaren, eftersom 

informationen kanske inte framstår som relevant för andra. Interaktion och 

kommunikation med andra blir således i forskarens formella dagliga gärning begränsad, 

med ett begränsande av ett samarbete kring information som naturlig konsekvens.  

När jag ser samarbetet kring information bland forskarna som begränsat p.g.a. det 

formellt ensamma arbetet, kan jag vidare se att det inverkar på forskarnas kollektiva 

utveckling av kunskap. Detta på så sätt att interaktion och kommunikation kring hur 

informationsredskapen kan utnyttjas uteblir. Den kollektiva utvecklingen av kunskap 

begränsas eftersom den förutsätter att forskarna kommunicerar med varandra om hur de 

använder sin informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Kommunikationen är 

viktig då den bidrar till forskarnas förståelse för användningen av IKT och som en 

konsekvens av användningen; förståelse för hur IKT medierar eller förmedlar 

omvärlden till dem (jmf. Säljö 2000:21f.). Kort sagt torde alltså det formellt ensamma 

arbetet begränsa både samarbete kring information och forskarnas kollektiva utveckling 

av kunskap. Detta ser jag vidare som ett uttryck för den inskränkthet som finns inom 

litteraturvetenskap som Fry och Talja (2007) nämner (Fry & Talja 2007:124).   

 

Litteraturvetenskapen i sig som ett kollektiv låter informanten Bodil oss få veta något 

om i följande citat. Liksom informanten Karl-Axel uttrycker i empirin uttrycker här 

informanten Bodil synen på informationssökning tillsammans. ”Jag tycker det är ganska 

överflödigt att ägna sig åt att söka information tillsammans. Däremot är det viktigt att 

dela med sig av information eller rättare sagt den kunskap som man utvunnit ur 

informationen.” Detta ger mig en antydan om att informationssökning är något som görs 

individuellt inom den grupp litteraturforskare jag har intervjuat och att ett samarbete 

kring information är något som verkar ske först efter det att informationen sökts upp av 

den enskilde forskaren. Jag kan konstatera att detta liknar vad Lönnqvist (1988) kom 

fram till i sin studie, nämligen att litteraturforskares syn på informationssökning är 

något som de själva måste behärska, utan hjälp av bibliotekarie eller annan 

informationsspecialist (jmf. Lönnqvist 1988:86). Jag jämför även med vad Talja (2002) 

hävdar utifrån sin undersökning, det vill säga att informationssökning inte är något som 

litteraturforskare diskuterar kollegialt (Talja 2002:7). Att informationssökning är något 

som utförs individuellt berättar informanten Filip om i följande citat. När jag kopplar 

Filips informationssökning och -praktik till sociokulturellt synsätt på lärande, 

konstaterar jag att det sätt varpå Filip lär sig informationssökning i sin 

informationspraktik helst ses som en egen syssla och inte i interaktion med andra.  

 
Man förväntas vara väldigt självständig och hitta information och det är väl alltid något av 

ett nederlag när man behöver be om hjälp att hitta någonting. Det är en statusgrej hos oss, 

det tycker jag. Man ska ha kolla på nyare och äldre forskning och även vara duktig på att 

hitta den såklart. Dom som är bäst på mitt fält dom är också bäst på att hitta 

information….Man förväntas ju utvecklas och gör också som tur är.   

 

Denna syn på hur forskarna bör lära sig informationssökning i sitt arbete är begränsande 

för samarbete kring information bland forskarna. Sammantaget menar jag att så länge 

som kommunikationen forskarna emellan angående hur deras IKT används är begränsad 

och så länge informationssökning bland dem verkar vara något som ses som en 

ensamsyssla, kommer det kanske att vara fritt fram för det som Fry och Talja (2007) 

konstaterar kring litteraturvetenskapen, nämligen att forskarna ägnar sig åt en mängd 

olika mål med hjälp av olika tillvägagångssätt. Jag tänker mig vidare att om forskarna 
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sinsemellan mer kommer att tala om hur IKT kan användas, informationssökning 

inkluderat, kunde den kommunikationen kanske komma att framlocka en större 

fördelning av forskningsuppdragen, som i sin tur möjligen kunde komma att bidra till 

mer omfattande samordning både vad gäller forskningens problem och resultat (jmf. Fry 

& Talja 2007:123). Det som stödjer administrativ koordinering och lagring av 

information och dessutom aktiviteten att dela information sinsemellan, enligt Palmer et 

al. (2009) är just utväxling av information, vilket jag menar kan vara samtal om 

användningen av IKT (Palmer et al. 2009:25f.). Utväxling av information är i sin tur 

dessutom nyckelkomponenten för ett lyckat samarbete (Palmer et al. 2009:25). Jag 

finner diskussionen intressant särskilt då koordinering, lagring och aktiviteten att dela 

information sinsemellan ännu så länge inte fungerar på ett tillfredsställande sätt (jmf. 

Palmer et al. 2009:25f.). Förutom att säga något om kollektivet litteraturvetenskap, 

märks i föregående citat det tydliga draget av utveckling hos informanten vad gäller 

informationssökning. Det signalerar att de befinner sig i en informationssökningskarriär, 

dvs. på olika trappsteg i sitt forskarliv angående informationssökning (jmf. Seldén 

1999:240). Det innebär i sin tur att en statusförändring av de intervjuades sätt att skaffa 

information äger rum över tid (jmf. Seldèn 1999:27). Utvecklingen som informanten 

Filip upplever sig genomgå vad gäller sin informationssökning kopplar jag till 

processen legitimerat perifert deltagande (Lave & Wenger 1991:29). Processen 

inbegriper olika faser varav den hittills icke-etablerade forskaren börjar sin bana 

angående informationssökning som novis (i ett lärlingskap). Forskaren lär sig 

informationssökning genom situerat lärande. Fokus i situerat lärande ligger på sociala 

situationer där lärande uppstår. Det handlar utifrån föregående citat om lärandet att bli 

självständig i sin informationssökning och dessutom bli det på det vedertagna sättet 

inom forskarens praktik (jmf. Lave & Wenger 1991:14). Det handlar helt enkelt om att 

informanten Filip lär sig sättet som de andra forskarna utför informationssökning på och 

sättet varpå de pratar kring informationssökning. Med stöd av det sociokulturella 

perspektivet ser jag att informanternas handlingar och praktik konstituerar varandra när 

detta lärande sker. Informanten Filips handlingar kan beskrivas som situerade p.g.a. att 

de utförs i enlighet med hur de andra i praktiken gör (jmf. Säljö 2000:128). I 

konsekvens med detta resonemang kan jag konstatera att informanten Filip socialiseras 

in i den litteraturvetenskapliga informationspraktiken (Säljö 2000:130). Att 

informationssökning är något som sällan görs tillsammans och att det är något 

informanten förväntas klara själv, aktualiserar åter att handling konstituerar praktik. Jag 

framhåller att handlingen självständig informationssökning konstituerar den 

litteraturvetenskapliga informationspraktiken med avseende på hur informationssökning 

går till. I avsikt att återgå till diskussionen om de faser som är inkluderade i processen 

legitimerat perifert deltagande, konstaterar jag att de forskare som uppfattar 

informationssökning som en internaliserad del i arbetet har närmat sig eller befinner sig 

i området av att vara experter (på informationssökning) (jmf. Lave & Wenger 1991:14). 

Jag kan se att denna roll som expert påminner om den roll Fulton (2009) talar om när 

han beskriver rollen som mästare, vilken har som funktion att erbjuda de andra 

människorna i gemenskapen ledarskap, detta i syfte att tipsa om informationskällor och 

ge råd om strategier att arbeta på (Fulton 2009:766f.).  Följande citat av informanten 

Tord illustrerar upplevelsen av informationssökning som internaliserad i arbetet. ”Det är 

klart att mycket av det där är internaliserat och sitter i ryggmärgen.”  Informanten Bo 

delger i följande citat upplevelsen av sin process angående informationsanskaffning.  

 



 33   

…jag tror långsamt, ju mer erfaren man blir, forskare, desto lättare får man att sovra bland 

materialet…Men det tar lång tid att träna upp sig i förmåga å se fortare då vad som är nåt 

å ha…för mig har det varit en ganska långsam process… 

 

Sammanfattningsvis innebär processen legitimerat perifert deltagande att människan 

genom situerat lärande går från att vara novis (ett lärlingskap) (Lave & Wenger 

1991:99) för att till sist uppnå positionen etablerad medlem i praktikgemenskapen (Lave 

& Wenger 1991:14). Denna process bör förstås utifrån Lave och Wengers (1991) syn på 

lärandets grundläggande form, nämligen deltagandet i en social praktik (Lave & 

Wenger 1991:54). Deltagandet i en social praktik innebär att människan, de situerade 

handlingarna och vetandet konstituerar varandra i denna sociala praktik, som i sin tur 

befinner sig i en ständig process av förnyad produktion, omdaning och förändring (Lave 

& Wenger 1991:123). När jag ser mina informanter i ljuset av detta resonemang, menar 

jag att detsamma ger skäl för forskningsansträngningar i riktning mot kunskap om hur 

litteraturforskare arbetar och hur deras sätt att arbeta påverkar t ex deras sätt att dela 

information sinsemellan (jmf. Hjørland & Albrectsen 1995:402f.). Jag konstaterar alltså 

att detta resonemang, med utgångspunkt i informanten Filips utsaga om hur 

socialiseringen in i praktikens sätt att söka information på, begränsar samarbetet kring 

information, eftersom det är något som forskaren förväntas klara på egen hand. 

 

Det som berör de ämnen som studeras av forskarna säger något om 

litteraturvetenskapen som disciplin. Informanternas olika forskningsprojekt överlappar 

vanligtvis varandra till innehållet utan tydliga avgränsningar. Jag ser detta som en 

illustration av Fry och Talja's (2002) uttalande om att det inom litteraturvetenskapen 

inte finns någon fastställd utgångspunkt i starten av ett forskningsprojekt, utan att det 

kanske är formuleringen av en idé eller synvinkel för att närma sig ett ämne som är det 

stora nyskapandet (jmf. Fry & Talja 2002:126). Informanten Karl-Axel berättar om 

överlappning av olika forskningsprojekt i följande utsaga. 

 
Egentligen har jag lite svårt, i varje fall i min forskning, att se mina olika projekt som 

avgränsade från varandra… det forskningsprojekt jag håller på med nu är en direkt 

fortsättning på min avhandling… det är svårt att avskilja dom här forskningsprojekten, 

dom är inte så separerade från varandra… jag skulle tro att det är mer på det sättet för 

dom flesta, skulle jag gissa i varje fall.  
 

Utifrån citatet tycker jag emellertid att det är rimligt att se att forskaren Karl-Axel har 

möjlighet att använda sig av kunskap i pågående projekt som utvunnits ur föregående 

projekt. I sådana fall kan både ämneskunskap och informationssökning bygga på 

tidigare kunskap och erfarenheter. Att utveckla en ämneskunskap och expertis kan även 

ha inverkan på huruvida samarbete omkring information främjas eller begränsas. 

Följande citat av informanten Bo indikerar detta då det uttalar att ämneskunskap och 

expertis kan spela en definitiv roll för eventuellt samarbete kring information.  

 
Det finns förstås vissa kollegor som man känner större samstämmighet med och värderar 

liksom deras förslag mer än andra det är ofrånkomligt… det beror ju inte på om andra 

kollegor så att säga skulle vara mer trovärdiga utan… mer om hur pass djupt inne de råkar 

vara i just dom frågeställningar som jag råkar jobba med.  
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Upplevelsen och handlingarna av att uppleva större samstämmighet med och värdera 

somligas förslag mer pga. att de är mer insatta i ämnet, kan resultera i uppkomst och 

upprätthållande av invisible college eftersom det handlar om interaktion och 

kommunikation mellan forskare verksamma inom samma område som utväxlar eller 

delar information med varandra (Price 1963; 1986, se Zuccala 2006:152). Att dela 

information sinsemellan i invisible college sker således bland annat i informella 

kontakter på arbetsplatsen och genom informella kontakter geografiskt långt borta med 

hjälp av kommunikationsresurser (Zuccala 2006:152). Villigheten hos professionella att 

dela och använda kunskap information står enligt Holste och Fields (2010) under 

inflytande av förståndsmässig tillit, det vill säga en tillit grundad i medarbetares 

pålitlighet och kompetens respektive påverkansbaserad tillit, det vill säga en tillit 

grundad i ömsesidig omtanke och delaktighet människorna emellan. Jag vill, utifrån 

ovanstående utsaga beskriva informanten Bos tillit till sina medarbetare som 

förståndsmässig (Holste & Fields 2010:129).       

 

6.2.2 Informella situationer 

 
Av empirin framgår att information är någonting som det naturligt talas om kollegor 

emellan vid informella tillfällen under arbetstid. Det ger mig en uppfattning om den 

betydelse och den karaktär de intervjuade tillskriver dessa informella tillfällen vid vilka 

samtal kring information sker. Detta liknar vad Fry och Talja (2002) konstaterar 

angående om att litteraturvetenskapliga forskare har en väl inarbetad och omfattande 

förtrogenhet med informella nätverk och att det följaktligen resulterar i att utbyte av 

information till stor del sker på just informell grund (Fry & Talja 2002:124f.). Jag har 

för övrigt anknutit till detta forskningsresultat av Fry och Talja (2002) tidigare i 

diskussionen. Med hjälp av Holste och Fields (2010), vilka föreslår att villkoret för att 

aktiviteten att dela kunskap [information] ska äga rum, inte endast beror på solid respekt 

för medarbetares professionella skicklighet utan också på varma personliga relationer 

(högst sannolikt utvecklade genom samspel ansikte mot ansikte), vill jag beskriva det 

som att de relationer som mina informanter antagligen utvecklar när de delar 

information informellt, bidrar till och främjar aktiviteten att dela information 

sinsemellan (Holste & Fields 2010: 135).    

 

Med stöd av begreppet social praktik, socialt kapital och den sociala typen av 

aktiviteten att dela information sinsemellan, förklarar jag i det följande vad informanten 

Tord berättar i nästkommande utsaga.  

 
… i och med att det har digitaliserats så kan man ju bara skicka länkar till kollegor 

istället för exakta boktips, det är ju bara att skicka en länk så brukar dom veta vad man menar... 

  

När informanten utbyter tips via e-post eller över en fika, som det talas om i 

empirikapitlet, ser jag en ömsesidigt formande relation mellan information och 

forskarnas (sociala) praktik och de verktyg som de använder sig av som främjar 

kommunikation och aktiviteten att dela information sinsemellan (jmf. Talja & Hansen 

2005:126). Informationen i föregående utsaga består av länkar vilka i sig utgör boktips. 

Verktyget är e-post och händelsen som utspelas betraktar jag som aktiviteten att dela 

information sinsemellan inom forskarnas informationspraktik. Utifrån begreppet socialt 
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kapital ser jag informationen i forskarnas gemenskap som en inbäddad resurs och deras 

gemenskap som ett socialt nätverk. (jmf. Savolainen 2008:184). Forskarnas gemenskap 

tillsammans med de normer och förtrogenhet med varandras vanor jag ser i föregående 

citat av informanten Tord knyter samman forskarna och öppnar upp för möjligheten att 

agera mer effektivt tillsammans för att nå gemensamma mål (jmf. Savolainen 

2008:186). Forskargemenskapen inklusive de normer och den förtrogenhet med 

varandras vanor som Tord talar om torde främja samarbetet kring information bland 

forskarna. 

 

Jag vill beskriva det informella utbytet som informanterna Filip och Tord berättar om i 

de ovanstående citaten som den sociala typen av aktiviteten att dela information 

sinsemellan. Som en konsekvens av det ser jag det informella utbytet som en relations- 

och kommunikationsförebyggande aktivitet, som dessutom bringar regelbunden 

bekräftelse på vad som produceras (jmf. Talja 2002:4, 7).  

 

Orlikowski (2002) hävdar att möjligheterna ökar för aktiviteten att dela information 

sinsemellan att äga rum när människorna lär känna varandra, bygger upp och 

upprätthåller sociala nätverk i syfte att generera tillit, respekt, engagemang och 

förpliktelser (Orlikowski 2002:268). Exempel på hur det kunde komma att ske, menar 

jag utgörs av Wilson och Yowell (2008) som visar på bloggen som ett verktyg i syfte att 

främja aktiviteterna att samla information och utväxla information (Wilson & Yowell 

2008:211). Ett annat exempel ser jag i dels akademiska hemsidor, dels akademiska e-

postlistor, vilket jag däremot läser om i Fry och Talja's (2007) studie. Studien indikerar 

för övrigt på att juniorforskare inom litteraturvetenskap anser e-postlistor som 

användbara för att lokalisera sig själva i de samtalsämnen och skolor som existerar i 

områden som angränsar till sitt eget, medan användningen av akademiska hemsidor är 

liten inom litteraturforskarnas kultur (Fry & Talja 2007:123). Följande utsaga av 

informanten Karl-Axel berättar om kommunikationen (och interaktionen) vid hans 

institution. Utsagan skildrar för övrigt något om den litteraturvetenskapliga 

interaktionens och kommunikationens natur, men även något om en intention till 

utveckling av densamma.  
 

Inom mitt område jobbar vi på att öka den sociala interaktionen eftersom vi av tradition 

har varit så dåliga på det. Dels finns det…ett kanske något större tryck på att man ska 

infinna sig på seminarier…och delta i dom och sen så finns det ett visst krav på att man 

ska finnas närvarande på själva institutionen och sitta där och arbeta…för att man ska 

kunna träffa varandra i fikarummet. Och sen kan det finnas krav på att man deltar i dom 

sociala aktiviteter som ordnas eller dom informationsmöten som ordnas. 
 

Med stöd av Orlikowskis (2002) påstående om att människornas kontakter och 

relationer med varandra samt upprätthållandet av dem i syfte att generera tillit, respekt, 

engagemang och förpliktelser påverkar möjligheterna för att dela information 

sinsemellan, menar jag att de intentioner som informanten Karl-Axel berättar om torde 

främja aktiviteten att dela information och samarbete kring information i stort bland 

forskarna.  
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6.2.3 Arbetsuppgiftsrelaterade situationer 

 
Till sist i detta avsnitt om huruvida samarbete kring information främjas eller begränsas 

i olika situationer, avser jag att diskutera de situationer som direkt kan relateras till 

arbetsuppgifter.  
 

När det i empirin berättas om traditionell handledning mellan lärare och 

student/doktorand förstår jag denna situation som den vägledande typen av aktiviteten 

att dela information sinsemellan (jmf. Talja 2002:4). Eftersom studenten förväntas läsa 

på egen hand och eftersom läraren inte nödvändigtvis är intresserad av att diskutera 

innehåll i dokument med dem som inte besitter någon större kunskap och förståelse för 

ämnesområdet, tar sig den vägledande typen av aktiviteten att dela information 

sinsemellan inte så ofta uttryck i att dela dokumentets innehåll. Student/doktorand 

kontra lärare talar antagligen heller inte om sätt att söka information på, eftersom 

litteraturforskare sällan diskuterar just detta kollegialt (Talja 2002:7). När läraren förser 

studenten/doktoranden med information förstår jag information som information genom 

befullmäktigat ombud, eftersom studenten/doktoranden får information utan att själv ha 

sökt upp den då handledaren på eget initiativ gjort det (jmf. Savolainen 2008:188). Av 

detta resonemang är det rimligt att se att det är handledarens förmedling av information 

till student/doktorand som är en av de mest främjande aktiviteterna för deras samarbete 

kring information. Då det av empirin framgår att e-post är den flitigast använda 

kommunikationsresursen förstår jag att information i handledningssituationen ofta 

kommuniceras via e-post. 

 

Av empirin framkom även att forskarna läser varandras texter när det behövs. Jag 

noterar att detta står i kontrast till vad Fry och Talja's (2007) konstaterar i sin senare 

undersökning, nämligen att så kallade mellanmänskliga erkännanden av 

litteraturforskarnas arbeten håller sig på en förhållandevis låg nivå, jämfört med t ex 

biologi (Fry & Talja 2007:126f). När jag istället kopplar mina informanters läsning av 

varandras texter till Orlikowski's (2002) undersökningsresultat, ser jag att eftersom 

läsningen av varandras texter antagligen leder till att de lär känna varandra, samt till att 

de utvecklar t ex engagemang och respekt mellan sig, innebär denna läsning också att de 

bygger upp ett socialt kapital. Läsningen främjar således samarbete kring information 

och aktiviteten att dela information sinsemellan, eftersom socialt kapital frambringar 

den grund på arbetsplatsen som behövs för att aktiviteten att dela information 

sinsemellan ska bli möjlig (jmf. Orlikowski 2002:268). När jag därtill ser informanterna 

som läsandes varandras texter utifrån begreppet social praktik ser jag exempel på en 

ömsesidigt formande relation mellan information och forskarnas praktik och de verktyg 

de använder sig av i syfte att främja kommunikation och aktiviteten att dela information 

sinsemellan (jmf. Talja & Hansen 2005:126). Detta eftersom deras texter utgör 

information som forskarna i sin informationspraktik jobbar med och för att de med hjälp 

av, för det mesta, verktyget e-post skickar texterna mellan sig för att kunna utöva 

aktiviteten att dela dem sinsemellan. E-post är som tidigare nämnts ett flitigt använt 

redskap.  
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6.3 Kommunikationsresurser som används 

 

Till sist vill jag diskutera de kommunikationsresurser som forskarna berättar om att de 

använder eller inte använder sig av. Jag ställer mig samtidigt åter min fjärde 

forskningsfråga; hur samarbete kring information begränsas eller främjas bland de 

intervjuade litteraturforskarna, i avsikt att uppfylla uppsatsens syfte.   

 

Jag konstaterar utifrån empirin att forskarna använder e-post, bland annat pga. de 

flexibla kontorstiderna. Jag ser därmed att tekniken möjliggör deras sätt att arbeta på. 

Att informanterna gärna använder e-post står för övrigt i samklang med tidigare 

forskning som Palmer et al. (2009) presenterar; livsnerven i kommunikationen med 

tanke på vilken teknologi som används inom en forskargemenskap har i många år varit 

e-post (Palmer et al. 2009:27). När jag å min sida menar att tekniken möjliggör mina 

informanters sätt att arbeta på, uttrycker Palmer et al. (2009) å sin sida liknande 

företeelse som att det är sociala och kulturella faktorer som är upphovet till vilken 

teknologi som redan används (Palmer et al. 2009:27). Därtill menar Palmer et al. (2009) 

att det även är sociala och kulturella faktorer som avgör vad för slags, för 

forskargemenskapen, ny teknologi som antas (Palmer et al. 2009:27). Med stöd av 

situerad lärteori är forskarnas skrivande av e-postmeddelande en situerad handling 

eftersom forskarna relaterat denna handling till sin institutions kultur (jmf. Säljö 130).   
 

Liksom Karl-Axels utsaga i avsnitt 6.2.2 skildrar något om den litteraturvetenskapliga 

interaktionens och kommunikationens natur samt något om en intention till utveckling 

av densamma, berättar den också något om de ansträngningar som är tydliga steg i 

riktning mot bland annat striktare kontorstider. I och med utsagan förstår jag att det 

finns intentioner inom forskarnas institution att främja kommunikation och interaktion 

mellan kollegor, vilket i sin tur i förlängningen torde främja även samarbete kring 

information. Kanske är det sammanhang som informanten Karl-Axel berättar om en 

situation som kan liknas vid en förening, eller snarare konfrontation mellan vad Palmer 

et al. (2009) respektive Nixon (2010) konstaterar. Palmer et al. (2009) visar på den 

humanistiska forskaren som arbetar i föreställningen om den ensamma forskaren som 

håller fast vid särskilda områden och snarare rådfrågar varandra i samspelet med 

varandra, än samarbetar (Palmer et al. 2009:35). Nixon (2010) å sin sida visar på 

humanistiska forskare som personer som kommunicerar och nätverkar med varandra 

kring idéer till framtida forskning (Nixon 2010:232).    
 

Chat är en kommunikationsresurs som enligt empirin inte används av forskarna och som 

det följaktligen inte heller utvecklats någon kultur kring. Jag lämnas att fundera över om 

t ex jämförelsevis mer organiserade kontinuerligt återkommande chat-sajter mellan 

litteraturforskare med gemensamt forskningsintresse kunde komma att utgöra en 

kommunikationsresurs i syfte att främja samarbete kring information. Men å andra 

sidan, då öppnas dörren för skapande av elitism inom ämnet (jmf. Seldén 1999:26). 

Kanske skulle denna chat bli ett ganska organiserat system för forskare där de sannolikt 

skulle dela information sinsemellan och samarbeta (Zuccala 2006:153), men med 

följande utsaga av informanten Bo färskt i minnet från avsnitt 6.2.1 reflekterar jag 

vidare kring om chatten endast skulle tilldra sig somliga forskare, oberoende av var de 

geografiskt befinner sig (jmf. Price 1963; 1986, se Zuccala 2006:152). 
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Det finns förstås vissa kollegor som man känner större samstämmighet med och värderar 

liksom deras förslag mer än andra det är ofrånkomligt… det beror ju inte på om andra 

kollegor så att säga skulle vara mer trovärdiga utan… mer om hur pass djupt inne de råkar 

vara i just dom frågeställningar som jag råkar jobba med. 

 

Att presentera sina individuella forskningsintressen via en akademisk hemsida torde 

utgöra en jämförelsevis långt mer vidare ingång till kontakter forskare emellan, som i 

sin tur fortsättningsvis kunde komma att ske med hjälp av t ex akademiska e-postlistor 

(jmf. Fry & Talja 2007:125, 123) i syfte att söka främja samarbete kring information.   

 

6.4 Slutsatser 

 

Syftet med uppsatsen är att nå kunskap om och få förståelse för sociala och kulturella 

faktorer som bidrar till att forma litteraturforskares informationspraktik, med fokus på 

aktiviteten att dela information sinsemellan. Uppsatsens frågor har jag besvarat med 

hjälp av sju intervjuer med litteraturforskare. Jag har därtill analyserat svaren med hjälp 

av sociokulturell teori och domänanalys. Uppsatsens första fråga är alltså: 

 

Kring vilken typ av information förekommer samarbete inom den undersökta gruppen? 

 

Enligt mitt material visar det sig inte handla om någon särskild typ, utan det rör sig 

istället om flera olika, såsom recensioner, boktips, tidskrifter, artiklar och varandras 

texter. Det är med andra ord inte själva typen av information i sig som antingen främjar 

eller begränsar samarbete. Vad som främjar eller begränsar samarbete utgörs i stället av 

andra faktorer, vilka framkommer i det följande.   

 

Uppsatsens andra fråga är: 

 

I vilka situationer förekommer samarbete kring information inom gruppen? 

 

Mitt material visar att både konferenser och seminarier främjar samarbete kring 

information. Samarbetet som utövas vid konferenser bidrar som nämnts till ämnets 

existens och utveckling, eftersom de omtalas som vitalt för disciplinen. Följaktligen ser 

jag detta som ett exempel på hur viktig interaktionen och kommunikationen är bland 

forskare inom ämnet. Konferenser är alltså mycket viktiga. Seminarierna är också 

mycket viktiga. Det framkommer av uttryck som beskriver dessa som "kommunikativa 

oaser". Att forskarna formellt i ganska stor utsträckning arbetar ensamma begränsar 

delvis samarbete kring information, då information i respektive forskares pågående 

arbete inte nödvändigtvis behöver kommuniceras (med undantag för seminarier alt. 

konferenser). Mitt material visar även att informationssökning inte är en forskaraktivitet 

som främjar samarbetet kring information. Vidare visar det sig utifrån mitt material, att 

utvecklingen av ämneskunskap hos forskaren har inflytande på samarbete kring 

information, det vill säga att vara ungefär lika djupt insatta i ett gemensamt ämne är 

främjande. 
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Mitt material visar även på att forskarna ser informellt utbyte av information som en 

naturlig del av sin vardag, vilket följaktligen främjar samarbete kring information. Det 

rör sig om luncher, e-postmedelanden eller helt enkelt vid fikaraster. Vidare finns det en 

förtrogenhet med varandra bland forskarna angående hur olika typer av information 

förmedlas. Denna förtrogenhet främjar samarbete kring information. En aktiv och 

medveten utveckling av samarbete kring information sker, när trycket på närvaro vid 

seminarier och på arbetsplatsen överhuvudtaget ökar. Detta i sig främjar följaktligen 

samarbete kring information. 

 

Jag kan konstatera att en situation som främjar samarbetet, är när lärare förmedlar 

information till student/doktorand, något som beskrivs som att "handledningen gick 

mycket ut på kunskapsöverföring". En annan situation som också främjar samarbete är 

när forskarna läser varandras texter, detta eftersom de lär känna varandra och utvecklar 

respekt och engagemang mellan sig. 

 

Sammantaget förstår jag det som att de forskare jag har intervjuat har i grund och botten 

en god kontakt med varandra. Det finns ett naturligt förhållningssätt till att 

kommunicera med varandra, dels genom e-post, dels ansikte mot ansikte. Det som 

begränsar ett vidare samarbete kring information i betydande grad verkar bestå i hur 

forskningsprojekt fördelas och innehållet i dem. Jag ställer mig alltså frågan om en 

större samordning av forskningsprojekt skulle främja samarbetet. Kunde detta möjligen 

även komma att främja en dialog kring användningen av informations- och 

kommunikationsteknologi?            

 

Uppsatsens tredje fråga är: 

 

Vad för slags kommunikationsresurser används för samarbetet kring information? 

 

Mitt materials enhälliga upplysning beträffande forskarnas användning av e-post är 

bland annat en konsekvens av deras kultur. Det vill säga, att skicka e-post är en utbredd 

vana som forskarna är förtrogna med och som stämmer överens med normerna för de 

flexibla kontorstiderna. Vidare ser jag debatten som förts kring litteraturvetenskap samt 

initiativet till och upprätthållandet av Nationella hemsidan, dels som ett exempel på 

kommunikation inom ämnet och dels som konkreta exempel på strävanden efter 

utveckling inom ämnet. Med hjälp av dessa exempel samt inslagen i mitt eget material; 

angående reflektioner kring ämnesfältet som alltför individualistiskt och angående 

intentioner kring att öka interaktionen på arbetsplatsen, ser jag att de krafter som hyser 

intentioner om att utveckla disciplinen idag är i rörelse. Emellertid kan den starka 

konkurrensen om styret inom litteraturvetenskap begränsa den påbörjade utvecklingen 

av ämnet, som i sin tur kanske gör den till en långsam process.         
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7 SAMMANFATTNING 
 

Motiverad av att det finns ett allmänt ökat intresse för aktiviteten att dela information 

sinsemellan pga. Internets enorma inflytande på hur bland annat forskningsaktiviteter 

uträttas samt av att litteraturforskare är en föga undersökt grupp, har jag undersökt en 

utvald grupp litteraturforskare. Bakgrunden till min undersökning visar på att ämnet 

varit och är föremål för debatt angående en viss tungroddhet inom ämnet kontra 

intentioner hos företrädare om utveckling av det. Syftet med undersökningen är att ta 

reda på och få förståelse för, sociala och kulturella faktorer som skapar särskilda 

förutsättningar för forskarnas informationspraktik, med fokus på aktiviteten att dela 

information sinsemellan. Metoden som använts är semistrukturerade intervjuer, med 

intentionen att komma så nära de sju forskarnas egna erfarenheter och uppfattningar 

som möjligt. Forskarna har hela tiden studerats utifrån att de ingår i en gemenskap, ett 

perspektiv som belyses med hjälp av begreppen social praktik och informationspraktik. 

Att se forskarna i ljuset av en gemenskap har låtit sig studeras av sociokulturellt 

perspektiv och domänanalys.    

För att uppnå syftet ställde jag följande frågeställning, varav fjärde frågan har använts 

som fokus i diskussionskapitlet. 

 Kring vilken typ av information förekommer samarbete inom den 

undersökta gruppen? 

 I vilka situationer förekommer samarbete kring information inom gruppen? 

 Vilka kommunikationsresurser används för samarbetet kring information? 

 Hur begränsas respektive främjas samarbete kring information bland de 

intervjuade litteraturforskarna? 

 

Genom att diskutera utifrån tidigare forskning, sociokulturellt perspektiv, domänanalys 

och empiriska resultat, har jag kommit fram till följande slutsatser. Aktiviteten att dela 

information sinsemellan är inte begränsat till någon särskild typ av information. 

Forskarnas egna texter är ett explicit exempel på typ av information som delas 

sinsemellan. Jag konstaterar att publikationsformen monografi begränsar samarbetet 

kring information då arbetet med den till stor del utförs av forskaren ensam. Detta sätt 

att arbeta har skapats genom att forskarna agerat inom ramen för sin praktik, men ter sig 

idag som omodernt i ljuset av att studera forskarna i en gemenskap. Disciplinen 

framstår som ganska individualistisk. Informationssökning är ett arbetsmoment där 

forskaren skolas in i ett individualistiskt sätt att arbeta på. I betydande utsträckning sker 

samarbete kring information i de informella situationerna, t ex vid luncher, via e-

postmedelanden eller över en kopp kaffe eller helt enkelt i ett spontant samtal med en 

kollega. Huruvida detta informella samarbete sker är bland annat avhängigt hur pass 

djupt inne forskarna som talar med varandra är i ett gemensamt ämne eller att de 

åtminstone sysslar med närliggande ämnen. De formella situationerna vilka främjar 

samarbete består i kontinuerliga konferenser och seminarier. Andra former av samarbete 

inom forskarnas praktik är handledning och opponering.  Jag konstaterar att e-post är 

den vanligaste kommunikationsresursen i samband med samarbete kring information 

bland de intervjuade forskarna.    
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 

Jag föreslår fortsatt forskning om litteraturforskares praktik med fokus på aktiviteten att 

dela information sinsemellan vid fler och vid olika institutioner. Mer kunskap om 

sociala och kulturella faktorer som formar denna aktivitet bland litteraturforskare kunde 

kanske komma att bidra till en utveckling av disciplinen och motverka den tungroddhet 

inom ämnet, vilken jag talar om i uppsatsens inledning. Talja (2002) påpekar för övrigt 

att forskning behövs för att etablera utsträckningen av aktiviteten att dela information 

sinsemellan samt för att ta reda på hur denna aktivitet är influerad av situationen och 

andra faktorer. Framtida forskning kring litteraturforskare relaterade till aktiviteten att 

dela information sinsemellan kan med fördel utgå ifrån antagandet om att forskarna inte 

är individer som arbetar i isolering utan i gemenskaper där de är engagerade i 

gemensamma uppgifter (jmf. Talja 2002:9). Kanske kunde en sådan forskning komma 

att ge näring åt de intentioner som finns inom ämnet för att motverka dess 

individualistiska drag.  

 

Fortsatt forskning vid fler och vid olika litteraturvetenskapliga institutioner kunde också 

komma att ägna sig åt vad för slags kommunikationsresurser som existerar inom 

ämnesområdet samt hur mycket av kommunikationen som sker via 

kommunikationsresurserna (jmf. Hjørland & Albrechtsen 1995). Jag tycker det kunde 

vara intressant att ta reda på om det finns fler vanligt förekommande 

kommunikationsresurser än e-post bland litteraturforskare och därtill i hur stor 

utsträckning dessa används forskarna emellan. Detta inte minst då en betydande del av 

aktiviteten att dela information sinsemellan sker på ett informellt sätt och som också 

verkar kunna ske såväl ansikte mot ansikte som via e-post. Hjørland & Albrechtsen 

(1995) föreslår vidare, vad gäller forskning om kommunikationsresurser inom ett 

ämnesområde att olika ämnesområden kunde undersökas för att sedan jämföras i syfte 

att försöka förklara varför olika mönster existerar. 
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Käll- och litteraturförteckning 
 

Källor 

 

Ljudupptagningar i samband med telefonintervju i författarens ägo: 

 

Informanten Tord 2009-11-02 

Informanten Bo 2009-11-03 

Informanten Ida 2009-11-04 

Informanten Hedvig 2009-11-04 

Informanten Filip 2009-11-10 

Informanten Karl-Axel 2009-11-10 

Intervjusvar via e-post ankom från informanten Bodil 2009-11-06. 
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Bilaga 1 

 

Till forskare i litteraturvetenskap  Mönsterås 2009-11-09 

 

     

Hej! 

 

Jag heter Jeanette Engström och studerar biblioteks- och informationsvetenskap för 

tredje året vid Högskolan i Borås. Jag håller för närvarande på att arbeta med min 

kandidatuppsats där jag intresserar mig för litteraturforskares sätt att (sam)arbeta, med 

fokus på informationssökning. 

 

Jag undrar med detta meddelande ifall Du skulle vilja medverka i en intervju som, i så 

fall, blir en del av det empiriska materialet i uppsatsen. Intervjun förväntas ta ca 0,5 tim, 

och materialet hanteras konfidentiellt. Jag vore tacksam för ett besked om eventuell 

medverkan inom kort, senast den 12 november. Därefter kan vi avtala hur intervjun ska 

utföras; via telefon eller på annat sätt. Intervjufrågorna kan vid önskemål meddelas i 

förväg. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jeanette Engström 

 

jeanettee@netatonce.net 

telefonnummer: 0499-144 94 

mobilnummer: 070-963 15 03 

 

Min handledare, Jenny Hedman finns på biblioteks- och informationsvetenskapliga 

institutionen och kan nås på telefonnummer: 033-4355990 eller 0733-662557. 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

 

Om arbetet/forskningen 

 

1. Berätta lite om forskningen som Du håller på med f n. 
a) Vad för slags projekt arbetar Du med? 

 

Om samarbetsformerna 

 

2. Arbetar Du ensam eller i grupp? 
a) Om grupp: på vilka sätt samarbetar Ni? 

 

Om jag med uttrycket samarbete kring information menar hur man tillsammans söker 

och använder information och med information menar textuella, digitala och mänskliga 

källor med alla slags innehåll (empiriskt, litteratur-relaterat eller 

arbetsplatsinformation): 

 
b) på vilket sätt lägger Ni upp samarbetet kring information för att bli effektiva? 

c) När Ni tillsammans arbetar med att söka och använda olika källor; hur gör Ni för att 

tillsammans komma fram till de källor Ni väljer? 

 

 

Om sökning och användning av information 
 

3. Vilka informationskällor eller informationsresurser använder Du dig vanligtvis 

av själv för att få material till din forskning? 

4. Vad betyder dina medarbetare för dig i ditt arbete med att hitta material till din 

forskning? 

5. Om Du någon gång får tips på material av en medarbetare, spelar det då någon 

roll för dig vem Du får det av? 

6. Brukar Du ge tips eller hjälp till andra med avseende på texter eller annan 

information? 
a) kan Du berätta om ett sådant tillfälle? 

 

7. Om Du jämför din hantering av eller ditt arbete med information i början av din 

akademiska väg med nu, ser Du några skillnader? 
a) Vad består i så fall dessa skillnader i? 

b) Har dessa eventuella skillnader förändrat sättet att arbeta tillsammans kring 

information? 

 

Om samarbete kring information i arbetet 

 

8. Att överhuvudtaget prata om detta med att söka och använda information 

tillsammans med kollegor, är det något som faller sig naturligt för dig? 

9. På vilka sätt brukar Du kommunicera med människor i ditt arbete, förutom 

ansikte mot ansikte. 
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10. Vad har Du för uppfattning om digitala bibliotek? 
 

a) Är digitala bibliotek något Du brukar använda dig av som virtuell mötesplats? 

b) Hur tycker Du att det fungerar? 

c) Är det något Du saknar i det digitala biblioteket när Du använder det? 

 

11. Upplever Du några särskilda förväntningar på dig från t ex kollegor 

(handledare), chef(er) eller andra vad gäller ditt sätt att söka information till ditt 

forskningsarbete/arbete? 

12. Upplever Du några särskilda förväntningar på dig från t ex kollegor 

(handledare), chef(er) vad gäller ditt sätt att kommunicera med andra 

människor? 

13. Uppfattar Du någon gång att det är information (som du behöver till ditt arbete) 

du inte fått eller fått tag i? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 
 

 


