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FÖRORD 
Vetenskaplig kommunikation har en offentlig och en 
privat aspekt. Några av Er som läser det här har 
kanske redan tittat i rapportens litteraturlista och 
avslöjat såväl rapportens innehåll som författarens 
läsvanor. Men bakom texten ligger också en mer privat 
och för läsaren dold kommunikation. Üen strida ström 
av idéer, hypoteser och intryck som möter forskaren 
under arbetets gång härrör i minst lika stor utsträck
ning från forskarkolleger som från forskningslittera
turen. 

I denna rapport behandlas den informella eller mellan-
personliga sidan av kommunikationen bland forskare och 
tekniker. Med hjälp av ett antal fallstudier analyseras 
kontaktstrukturers uppbyggnad och förutsättningarna för 
informell kommunikation inom forsknings- och utvecklings
arbete. Rapporten vänder sig till de som har ett veten-
skapssocioiogiskt intresse och till de som arbetar med 
att finna praktiska lösningar på forskares och tek
nikers informationsproblem. 

Jag skall inte avslöja alla de osynliga kolleger som 
inverkat på det forskningsarbete som här presenteras. 
Ändå vill jag i första hand nämna min trogna bänkkompis 
Lars Höglund och mina två handledare Georg Karlsson 
och Ola Roman. Utan dessa personers intellektuella och 
sociala stöd hade detta arbete aldrig kommit till. 
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I KONTAKTVÄGAR I FORSKNINGSMILJÖ 
Inledning 

"Vad gör forskaren när forskaren forskar?"• Det 
traditionella, idealiserande svaret blir vanligen 
att personen i fråga tänker, grubblar, plockar med 
invecklade instrument, antecknar etc. Vetenskaps
mannen ses som den ensamme hjälten som för en 
slags enkelriktad dialog med en tystlåten natur. 
De empiriska studier som gjorts av forskares 
arbete har på många sätt motsagt denna bild. Flera 
undersökningar av tidsanvänding i forsknings- och 
utvecklingsmiljöer har visat att mellan 50 och 80 
procent av arbetstiden ägnas åt kommunikations
aktiviteter av skilda slag. Av dessa består ca 
två tredjedelar av samtal med kolleger (Klemmer 
& Snyder 1972). Dagens forskare är allt annat än 
ensamma genier inlåsta på sina studiekammare. 

Anledningen till att så pass mycket tid ägnas åt 
kommunikation är att forskningsarbetet i allra 
högsta grad är en social, kollektiv företeelse. 
Lagarbete har länge präglat den industriella 
forskningen men har på senare tid blivit vanligt 
även i den akademiska forskningsmiljön (Jense 1979) . 
Konferenser, symposier och kongresser anordnas 
regelbundet på både nationellt och internationellt 
plan för idéutbyte och diskussion kring aktuella 
frågor. Vid sidan av olika informella sammankomster 
med andra forskare ägnar dagens vetenskapsmän 
ofta långa stunder åt läsning av både sina sam
tida kollegers och föregångares skrifter. Ziman 
(1968) konstaterar: 

"The scientific enterprise is corporate. It is 
not merely, in Newton's incomparable phrase, 
that one stands on the shoulders of giants, 
and hence can see a little farther. Every 
scientist sees through his own eyes - and 
also through the eyes of his predecessors 
and collègues!' 
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Långt tillbaka, innan de första tidskrifterna 
bildades vid mitten av 1600-talet, var den öppen
het som präglar dagens vetenskap långt mindre 
självklar. För att få erkännande (prioritet) för 
en upptäckt kunde sk anagram användas. Ett anagram 
bestod av en mening som tillkännagav upptäckten, 
men med omkastade bokstäver så att dess innehåll 
doldes för läsaren. Om någon annan vid ett senare 
tillfälle gjorde anspråk på samma upptäckt kunde 
anagrammet tas fram och déchiffreras. Meadows 
(1974) låter berätta att Galilei skrev ett brev 
till Kepler år 1610 med följande lydelse: 

"smaismrmilmepoetalevmibunenugttaviras11 

Först långt senare fick Kepler veta att bokstäverna 
skulle uttydas som "altissimum planetum tergeminum 
observari" (Jag har sett den översta stjärnan tre
dubblas) . Galilei hade upptäckt Saturnus ringar 
för första gången. Anledningen till att Galilei 
skrev anagrammet var att han först ville kon
trollera sina observationer innan han gav resul
taten offentlighet. 

Den vetenskapliga tidskriftens tillkomst erbjöd 
ett både enkelt, mer utförligt och snabbare sätt 
att få erkännande for en upptäckt. Emellertid ut
gör den publicerade tidskriftsartikeln slutsteget 
av en forskningsprocess som kan ha pågått under 
ett flertal år. 

Man skulle kunna säga att ett vetenskapligt forsk
ningsresultat eller en teknisk uppfinning har sin 
egen kommunikatiönshistoria som sträcker sig från 
de första hugskotten och preliminära antagandena, 
över löpande diskussioner och rapportering till 
tidskriftsartiklar och kanske långt senare till 
läroböcker. Garvey et al (1970) visade att det 
inom naturvetenskap tar ca 16 månader från första 
rapport till publicerad artikel medan motsvarande 
tid är 20 månader inom teknik och 28 månader inom 
samhällsvetenskap. Innan tidskriftspublicerat 
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material accepteras som så pass grundläggande kun
skap att det kommer in i läroböcker och handböcker 
kan ytterligare ett decennium förflyta. Den tids
fördröjning som uppstår i samband med publicering 
av tidskriftsartiklar är relativt liten om man ser 
den i relation till hela forskningsprocessen. Inom 
ämnet psykologi ser en typisk kommunikations
historia ut på följande sätt (Garvey 1979). 

När forskaren är någorlunda klar över Vilket problem 
han skall studera vänder han sig till de närmaste 
kollegerna för att ytterligare precisera forsknings
uppgiften och för att få tips om lämpliga metoder, 
apparatur, dataanalys etc. På detta stadium av 
forskningsarbetet har samtalen ofta inslag av stöd 
och uppmuntran från kollegerna utan vars stöd det 
finns en risk att projektidén överges redan i ett 
tidigt skede. 

Under tiden från att ett arbete påbörjats till att en 
rapport föreligger är forskaren förhållandevis för
tegen om sitt arbete. När han väl är beredd att 
lägga fram en första rapport sker detta inför en 
begränsad publik bestående av de närmaste med
arbetarna. Rapporten modifieras och så småningom 
vidgas territoriet - den läggs fram på en veten
skaplig kongress eller annan större sammankomst 
och publiceras som konferenshandling. Efter ytter
ligare putsning skickas ett artikelmanus till en 
tidskriftsredaktion varefter det-kan ta ytterligare 
ett eller två år innan den når en större publik. 
Ytterligare något år kan sedan gå innan artikeln 
kommer in i referatpublikationer eller andra 
bibliografier. 

Vid sidan av tidsbarriären kan själva antalet in
formationskanaler för vetenskaplig informations
spridning ställa till problem både för den som vill 
söka efter och för den som vill sprida forsknings
resultat. Garvey&Griffith (1967) fann att upp 
till femtiotalet informationskanaler utnyttjades 
av amerikanska psykologer. Numera sprids forsknings
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resultat också via press, radio och TV. Att föra 
ut forskningen till den breda massan innefattar 
givetvis en lång rad speciella språkliga och 
pedagogiska problem som kommunikationen forskarê 
emellan inte stöter på. En fördel med mångfalden 
informationsvägar är att den sannolikt ökar in
formationens totala räckvidd. 

En annan mycket central aspekt på kommunikations
problemet inom vetenskap och teknik är att till
gången till olika informationskällor är socialt 
strukturerad. Även om behovet av ett personligt 
erkännande till forskningsrön kräver en långt 
driven offentlighetsprincip kan det vara svårt 
för vissa, resursvaga forskare att få tag på 
publicerat material eller att smâl'ta dess innehåll. 
Att utnyttja tryckt information är dyrt med tanke 
på vad en bok eller en tidskriftsprenumeration 
faktiskt kostar, men kanske framförallt med tanke 
på den tid som åtgår till läsning. 

Den icke tryckta informationen förutsätter andra 
vägar för sin åtkomst. Här är det vanligen så att 
ett mottagande av information fordrar ett visst 
givande av information. En forskare vill kanske 
ogärna dela med sig av sina egna idéer om den 
som frågar ej har något att bjuda i gengäld. Där
för kan man antaga att en forskares kontaker med 
andra forskare begränsas av hans egen produktivitet • 
dvs av i vilken mån han med hjälp av sin egen 
kunskap kan byta till sig andras. 

Informell kommunikation 

Om vi betraktar kommunikationsprocessen ur ett 
mottagarperspektiv framstår ett ensidigt beroende 
av tryckta källor som ett mindre lockande alternativ 
om man vill få kunskap om pågående forskning. Det 
är ju heller inte att förvåna att de allra flesta 
forskningsidéer föds i det personliga samspelet 
mellan forskare. Av ca 200 forskningsidéer inom 
psykologiämnet visade sig endast en av sju komma 
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från tryckta källor (Garvey&Griffith 1971). 

När det gäller att finna praktiska lösningar på in
formationsproblemen inom vetenakap och teknik har 
man tenderat att underskatta den informella kommun
ikationens betydelse. Menzel (1967) konstaterade att: 

"One of the paradoxes in current history of 
scientific communication is the simultaneous 
coming to. the fore of its mechanization and 
its dependence on informal contacts and 
unplanned events. At the very time when 
scientific communication, under the impact of 
prodigious advances in computer-controlled 
printing, machine indexing, microreproduction, 
remote computer access, time-sharing, and 
cathode-tubedisplays, promises to become more 
elegantly planned, study after study shows 
that person-to-person exchange of information 
plays an even more vital role in science than 
scientists have already realized." 

Att den informella kommunikationen tycks spela en 
så pass viktig roll i samband med teknisk/vetenskaplig 
informationspridning kan bero på att den har några 
uppenbara förtjänster (Menzel 1967). 

Genom att fråga en kollega kan man få information 
snabbare och mer selekterad än om man utnyttjar 
skriftliga källor. Kraven på tidsvinster och selek-
tivitet blir speciellt angelägna när informations
mängden är stor och ökar snabbt. Om man enbart för
litade sig på skriftliga källor när man söker in
formation skulle detta innebära att möjligheterna 
till annan verksamhet reducerades, såväl tids- som 
kostnadsmässigt. 

Ibland händer det vid sökning i skriftliga källor 
att man finner dokument som vid genomläsning visar 
sig vara av mindre intresse än vad man från början 
väntat sig. Genom att konsultera en kollega är det 
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möjligt att få värderad och sammanfattad information 
om ett dokument och man kan därmed minimera risken 
för onödig läsning. 

Genom att vända sig till en person kan man få trans
formerad information. Informationen kan omvandlas 
till ett annat språkbruk så att den kan förstås 
av mottagare med speciella förutsättningar. Natur
ligtvis finns det en risk att transformerad in
formation innebär att det ursprungliga innehållet 
förvanskas, men det finns ofta möjligheter att på 
ett senare stadium kontrollera informationens 
riktighet. Behovet av transformerad information 
är betingat av bl a ökad tvärvetenskaplig forskning 
och specialisering. Idag är det relativt svårt för 
även kvalificerade forskare att tillgodogöra sig 
information från närliggande forskningsområden. 

Mellanpersonlig kommunikation ger i egenskap av 
tvåvägsprocess möjligheter till kontinuerlig feed
back. Under ett samtal kan de ursprungliga problem
ställningarna modifieras och preciseras och ibland 
ges helt ny substans. De informationsbehov man 
från början gett uttryck för kan då ersättas med 
nya och motivera vidare informationssökning. 

Vid sidan av enkla personkontakter kan ett flertal 
former för muntlig kommunikation urskiljas. Till de 
mindre mötena räknar Griffith (1979) tidskrifts-
klubbar på arbetsplatsen där aktuella artiklar 
diskuteras, större informella diskussioner med in
bjudna föreläsare - colloquier eller seminarier, 
mindre konferenser för vissa utvalda forskare samt 
vetenskapliga och tekniska kommittéer knutna till 
forskningsråd, tidskrifter etc. Till de större 
sammankomsterna kan man räkna årsmöten arrangerade 
av professionella föreningar eller förbund och 
internationella kongresser för olika discipliner 
eller för speciella frågor. 

Man kan göra en grov indelning mellan en forskares 
kontakter i sin omedelbara rumsliga närhet på 
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arbetsplatsen och de kontakter som sammanlänkar honom 
med kollegér på andra orter i det egna landet och ut
omlands. I det senare fallet kan vi tala om kom
munikation inom en disciplin eller ett specialom
råde och i det tidigare fallet om kommunikation 
på organisationsnivå. 

Forskningsområdens sociala struktur 

Kommunikation mellan forskare sker i de allra flesta 
fall både på nationellt och internationellt plan. 
I ett litet land som Sverige, där ca en procent 
av världens forskning bedrivs, torde merparten av 
de svenska forskarnas kolleger inom samma special
område återfinnas i utlandet. För att få grepp 
om den informella, mellanpersonliga informations
spridningen torde det därför vara nödvändigt att 
i första hand studera kommunikationen inom hela 
ämnesområden eller forskningsfält på internationell 
nivå. 

Ett utmärkande drag hos ett forskningsområdes 
sociala struktur är förekomsten av mindre, inform
ella nätverk sk "osynliga" sällskap eller kollegier. 
Begreppet "osynliga kollegier" härleder Price&Beaver 
till mitten av 1600-talet: 

"The name derives historically from a grcrnp 
of people in the midseventeenth century who 
later formally organized themselves into 
the Royal Society of London. Before that 
thèy had met informally, and distinct from 
the groups centered on Wadham College and 
Gresham College, the more visible colleges. 
They communicated by letter to gain an 
appreciative audience for their work, to 
secure priority, and to keep informed of 
work being done elsewhere by others." 

Överfört till dagens vetenskap och teknik skulle man 
kunna säga att termen "osynliga kollegier" syftar 
på en slags "innegrupp" av forskare inom en speciali-
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tet som håller kontakt med varandra för informations
utbyte om aktuell forskning. Man träffas på speciella 
konferenser, reser mellan olika forskningscentra och 
cirkulerar opublicerat material mellan varandra samt 
bedriver gemensamma forskningsprojekt. Price&Beaver 
(1966) menar också att dessa personer kan utöva ett 
avgörande inflytande på hur forskningsmedel fördelas 
inom forskningsområdet. Deras åsikter och värderingar 
av andras forskning både efterlyses och betraktas 
som visdomsord. Begreppet "osynliga kollegier11 har 
uppenbara likheter med Kadushins begrepp "social 
cirkel11 (Kadushin 1966 , 1968). Crane (1972) har 
i boken "Invisible college" sökt karakterisera 
forskningsområdens sociala struktur med hjälp av 
begreppet social cirkel: 

"...the term that best describes the social 
organization of the entire set of members 
of a research area is the concept of 'social 
circle1... The exact boundaries of a social 
circle are difficult to define. The boundaries 
of this group in terms of its total membership 
is also difficult to locate. Each member of a 
social circle is usually aware of some but 
not all members. The members of a research 
area are geographically separated to such 
an extent that face-to-face contact never 
occurs between all members and occurs only 
periodically among some. Indirect interaction, 
interaction mediated through intervening 
parties, is an important aspect of a social 
circle..,There is no formal leadership in 
a social circle although there are usually 
central figures ... Members of a social 
circle come together on the basis of their 
interests more often than on the basis of 
propinquity or ascribed status." 

Att beskriva den sociala organisationen av ett forsk
ningsområde med hjälp av Kadushins begrepp före
faller intutitivt riktigt. Vi har svårt att exakt 
avgränsa vilka forskare som tillhör respektive faller 
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utanför ett område. Man är oftast geografiskt ut
spridda. Man får ibland kännedom om forskning via 
indirekta kontakter. Interaktionen är i första 
hand baserad på gemensamma intressen än rumslig 
närhet och status. 

Den sociala cirkelns mitt skulle kunna motsvaras 
av begreppet "osynliga kollegier". Det är bland 
dessa centralfigurer som forökningens hetaste 
"stalltips" göms. 

Det elitistiska draget hos forskningsområdens 
sociala struktur har påvisats av bl a Mulkay (1976a). 
Han nämner en lång rad undersökningar som till
sammans visat att följande fyra grundvillkor för 
elitism är uppfyllda inom vetenskapen: 

(1) viktiga belöningar och möjligheter är 
ojämlikt fördelade mellan systemets olika 
medlemmar, 

(2) de sociala banden mellan de privi!igierade 
medlemmarna är starkare än deras band till 
andra medlemmar, 

(3) medlemskap i en elit medför möjligheter 
att kontrollera och styra andras aktivi
teter och 

(4) de som redan uppnått priviligierade 
positioner har möjlighet att utöva in
flytande på fortsatt rekrytering till 
eliten. 

För den som är i färd med att påbörja sin forskar
karriär kan kontakterna med personer inom elitskiktet 
ha stor betydelse för den information man kan komma 
åt om pågående forskning och för andra slag av 
forskningsresurser. Emellertid sker det maktskiften 
och revolutioner även inom forskarvärlden. Vid 
sidan av etablerade forskningsgrupper kan man finna 
nyare, mindre grupper som arbetar med andra teo
retiska och metodologiska utgångspunkter samtidigt 
som etablerade informella^ grupperingar har en 
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begränsad livslängd. Griffiths Hullins (1972) stude
rade ett antal tätt sammanhållna grupper av ledande 
vetenskapsmän och fann att de hade en livslängd 
på emellan 10 till 15 år. Den lite lösa, snabbt 
föränderliga karaktären hos forskningsområdens 
sociala struktur beskriver Mulkay (1976b) på 
följande sätt: 

"Research networks are amorphous social 
groupings which, partly due to migration, 
partly due to overlapping membership, are 
in an state of constant flux. At any one 
time the research community as a whole, as 
well as particular disciplines and specia
lities within it, is composed of numerous 
networks at various stages of formation, 
growth and decline.1' 

Anledningarna till forskningsområdens föränderliga 
struktur kan relateras till kunskapsprocessens 
speciella särdrag. Crane (1972) presenterade en 
slags idealmodell över hur enskilda forsknings
områden kan utvecklas. Den S-kurveliknande till
växtkurvan för litteratur som iakttagits på så 
många olika områden (Price 1963) korresponderar 
med en bestämd social utvecklingsprocess (Se Fig 1). 
Fröet till ett forskningsområdes tillblivelse ut
görs av en intressant och banbrytande upptäckt som 
bildar en slags modell (paradigm) för fortsatt 
forskning och som drar åt sig nya vetenskapsmän 
(Steg 1). De högproduktiva forskarna sätter upp 
speciella forskningsprogram, rekryterar och ut
bildar nya forskare som senare blir deras medar
betare - en exponentiell tillväxtfas av litteratur 
inträder (Steg 2). Så småningom kan en ökad 
specialisering iakttagas samtidigt som den ur
sprungliga modellen antingen blir "utforskad11 

eller visar sig inte kunna förklara nya observerade 
fenomen (anomalier) (Steg 3). När området på detta 
sätt förlorar i attraktivitet söker sig forskarna 
nya vägar och en slags vetenskaplig migrations-
process vidtar (Steg 4). Perioder av linjär 
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litteraturtillväxt motsvaras av en låg grad av 
social integration och perioder av exponentiell 
tillväxt av en hög grad av social sammanhållning. 

u u 
C (V 
cd G 
o 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Kunskapens 
egenskaper 

Vetenskaps^ 
samhällets 
egenskaper 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 

Paradigm Normal Lösning Utmatt-
framträ- science av större ning 
der problem 

Anomalier Kris 
uppstår 

Liten Projekt- Ökad Minskat 
eller grupper specia- medlem
ingen och ett lisering skap 
social osynligt 
organi- kolle- Ökade Miskat 
sation gium kontro- medlem

verser skap 

Figur 1 Egenskaper hos ett forskningsområdes 
kognitiva och sociala struktur under 
olika tillväxtfaser(Crane 1972) 
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Den modell som Crane presenterar är ett försök 
att beskriva sambandet mellan ett områdes sociala 
och kognitiva utveckling. Modellen har direkta 
likheter med den modell för innovationsspridning 
som Rogers (1962) presenterat eller modeller 
över epidemiska spridningsförlopp (Goffman 1966). 
I praktiken kan man säkerligen finna avvikelser 
från Cranes modell, det finns forskningsområden 
som saknat expontiella tillväxtfaser och som 
haft ett betydligt mindre dramatiskt liv. 

Den föränderlighet som kännetecknar många forsk
ningsområden gör att den enskilde forskarens 
kontakter kan variera kraftigt över tid. Av
mattning av intresset för en viss forskning leder 
till ökad rörlighet i samband med vilken forskaren 
möter nya ansikten och författare. Det händer 
också att forskare deltager aktivt inom flera 
områden samtidigt, delvis kanske for .att i tid 
hinna ställa om siktet när de äldre intresse
områdena börjar tappa sin dragningskraft. 

De kontakter som en viss forskare har sammanhänger 
med den sociala roll som han för tillfället har. I 
själva forskningsarbetet kan man finna en viss 
grad av arbetsdelning, t ex den mellan handledare 
och doktorander vid en akademisk institution och 
den mellan forskningschefer, projektledare och 
.laboratoriepersonal vid ett industriföretag. 
Ett tidigt försök att beskriva vilka roller 
"the Man of Knowledge" kunde välja bland gjordes 
av Znaniecki (Merton 1941). Vetenskapsmannen 
kan ta på sig rollen som teknisk rådgivare, han 
kan bli den egna gruppen eller sektens talesman 
som försvarar dess värderingar och föreställningar. 
Han kan i forskningsarbetet inrikta sig på att 
upptäcka nya sanningar och bilda sin egen skola, 
sammanställa vad andra kommit fram till, komplettera 
och vidareutveckla de äldre mästarnas arbeten, 
samla in fakta som ett mål sig, popularisera 
eller undervisa. 



13 

Den rika rolluppsättning som yetenskapen kan er
bjuda sina medlemmar innebär att det ges plats åt 
många olika personligheter och förmågor. Inom étt 
forskningsområdes sociala nätverk kan vi därför 
förvänta oss att finna personer som fyller olika 
funktioner vilket i sin tur präglar de kontakter 
och den information som de olika medlemmarna har. 

Forskningsområdens kognitiva struktur 

Ett annorlunda sätt att beskriva ett forsknings
område är att se det som ett kognitivt system 
bestående av olika metoder, begrepp och teorier. 
Den substantiella, djupare innebörden av veten
skaplig verksamhet kan i längden inte förstås om 
man undviker att ta hänsyn till de specifika 
idéer, teorier och problem som en viss grupp 
forskare tyr sig till. 

Ett sätt att åstadkomma en lättöverskådlig be
skrivning av ett forskningsområdes kunskaps-
mässiga struktur är via sk citeringsanalyser, 
vilket i korthet innebär att man tar reda på 
vilka författare eller dokument som ingår i 
forskningslitteraturens referenslistor eller 
notapparat och sedan bestämmer hur dessa citerade 
dokument sinsemellan hänger ihop. Co-citerings-
analys, en speciell metod för citeringsstudier 
som utvecklats av Small&Griffith (1974), gör det 
möjligt att rita en slags kartor över forsknings
områden. De olika punkterna på kartan utgörs 
av ett eller flera dokument (kluster) och av
ståndet mellan dem av hur pass ofta de citeras 
tillsammans i litteraturen. Ett exempel på en sådan 
karta baserad på co-citeringstekniken ges i Fig 2 
nedan. De olika dokumenten har här sammanförts 
till större kluster och diagrammet visar därför 
ett aggregerat citeringsnät. 

De kartor man hittills ritat har visats stämma väl 
överens med den bild av forskningsområdet som olika 
experter har. Metodens begränsningar ligger fram
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förallt i att citeringarna kan göras av en lång rad 
olika anledningar. Att ett dokument hamnar på kartan 
kan t ex bero på att det beskriver någon udda metod
aspekt eller därför att man vill hylla en viss för
fattare utan att det citerade verkets innehåll har 
någon egentlig betydelse för de problem som av
handlas. En annan begränsning är att endast de allra 
mest uppmärksammade dokumenten kommer med på kartan 
och utgör ofta de som man i alla fall känner till. 
Det kan givetvis finnas artiklar som har en stor 
betydelse utan att för den skull få en hög citerings-
frekvens, t ex i de fall en artikel fungerar som 
en länk mellan olika forsknings- eller kunskaps
traditioner. 

Drug abuse 

Personality 

Psychoanalysis 

Perception 

Sexual behavior 
Linguistics 

Leadership 

Social Psychology 
» • 

mobility Law 

Cognitive balance 

Social 
choice 

Sociology 

Decision making 
• 

Management 

Finance 

Monetary 
theory 

International 
relations 

Family planning 

Politics 

Figur 2 Tjugo större samhällsvetenskapliga kluster 
(Garfield 1979) (Ju närmare punkterna är 
desto högre co-citeringsfrekvens) 
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Rosengren (1968) använde en liknande ansats som Small 
&Griffith utvecklat, då han på basis av hur ofta olika 
skönlitterära författare omnämns tillsammans i 
recensioner (co-mentions) kunde presentera en slags 
kartor över en viss tidsepoks litterära miljö. 

Möjligheterna att på det här beskrivna sättet åskåd
liggöra uppbyggnaden av de referensramar som dominerar 
en viss disciplin och epok har väsentligen under
lättats via tillkomsten av datorbaserade litteratur
sökningssystem. Persson (1979) har visat att det 
tom går att göra vissa enklare innehållsana
lyser av litteraturen inom olika områden direkt 
via dataterminaler uppkopplade till allmänt till
gängliga informationstjänster. 

Arbetet på att utveckla lämpliga metoder för att 
beskriva forskningsområdens sociala och kognitiva 
strukturer är för närvarande mycket intensivt. 
Framförallt har man fäst intresset på att studera 
samspelet mellan dessa strukturer (Se t ex Lenoir 
1979). En avgörande frågeställning är i detta 
sammanhang huruvida möjligheterna att utöva in
flytande på ett områdes intellektuella utveckling 
liksom möjligheterna att följa och bevaka den
samma förutsätter en viss typ av social inter-
aktion. 

Kommunikation inom forskningsorganisationen 

Den flexibilitet som präglar ett forsknings
områdes kontaktmönster motvägs av den stabilitet 
som kan finnas i personkontakterna i den egna 
forskningsorganisationen. Inom framförallt natur
vetenskap och teknik är arbetslag mycket vanliga. 
Arbetslaget, "bänkkollegerna11, utgör härvidlag en 
slags primärgrupp som inte bara är en källa till 
idéutbyte utan kan också fylla en rad sociala och 
emotionella behov. 
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Den informella kommunikationen inom FoU-organisationer 
har i första hand studerats i industriella, större 
laboratorier. Huvudproblemet har ofta varit hur man 
skall skapa produktiva FoU-miljöer via administrativa 
åtgärder. Denna typ av arbetsvetenskapligt inriktad 
vetenskapssociologi benämns i den engelskspråkliga 
litteraturen "R&D-management", vilket också är namnet 
på en av de viktigare tidskrifterna på området. 
Den interna kommunikationen har i detta sammanhang 
i första hand satts samman med möjligheterna att via 
speciella nyckelpersoner underlätta organisations
medlemmarnas kontakt med organisationens omvärld. 
Man kan säga att man här tillämpat den välkända 
tvås tegshypotesen på organisationsplanet. Särskilt 
intresse har ägnats att studera olika varianter av 
sk "boundary spanners11 eller speciella kommunikatörer. 
Gatekeepern, som är en till opinionsledaren ej allt
för avlägsen släkting, antas förmedla kontakt med 
informationskällor i organisationens omvärld till 
sina kolleger på arbetsplatsen. Gatekeepers antas 
dessutom utbyta information sinsemellan och sägs 
då bilda ett sk gatekeepernätverk (Se Figur 3). 

Figur 3 Gatekeeperfunktionen enligt Allen(1977) 

Çj Gatekeepers  

n Annan personal Gatekeeper
nätverk 

Externa informa
tionskällor 



17 

Behovet av gatekeeper funktioner kan sägas vara en 
konsekvens av tillväxt och differentiering. Forsknings-
och utvecklingsarbete bedrivs numera i stora lab
oratorier vilka utvecklar sinsemellan skilda normer, 
värderingar och språk vilket i sin tur skapar behov 
av personer som kan överbrygga dessa skillnader. 
Man kan likna gatekeepers med de "ljusets köpmän11 

som Francis Bacon ville se bland ett forsknings
laboratoriums personal: 

"For the several employments and offices of 
our fellows, we have twelve that sail into 
foreign countries under the name of other 
nations (for our own conceal), who bring 
us the books and abstracts, and patterns of 
experiment of all other parts. These we call 
the Merchants of Light." (Bacon i New Atlantis, 
angående Solomon1s House). 

Den interna och externa kommunikationens struktur 
varierar mellan olika typer av FoU-organisationer. 
En forskningsorganisations uppbyggnad sammanhänger 
primärt med verksamhetens syfte. En vanlig distink
tion är därför den som görs mellan akademiska och 
industriella FoU-organisationer, dvs mellan de 
verksamheter som syftar till produktion av ny kun
skap och de där redan vunnen kunskap tillämpas 
i syfte att ta fram en viss produkt. Då man i 
vissa större industriföretag kan finna personer 
och arbetsgrupper som för egen eller företagets 
räkning bedriver forskning av det mest grund
läggande slaget, samtidigt som man bedriver till
ämpad uppdragsforskning vid universitet och hög
skolor, framstår distinktionen industri-universitets
forskning som mindre tidsenlig. Man bör därför i 
varje enskilt fall avgöra om arbetet i huvudsak 
har kunskapsutveckling eller kunskapstillämpning 
som primärt syfte. 
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Grundforskning, där kunskapen har ett egenvärde, 
kanske bäst låter sig organiseras längs en disciplin-
eller ämnesdimension ungefär som det traditionella 
universitetet med en avdelning för varje ämne. 
Den tillämpade forskningen som ofta kräver samverkan 
mellan flera olika experter brukar organiseras längs 
ytterligare en dimension - projektdimensionen. 
Att organisera FoU-arbetet i en avdelnings- och en 
projektdimension kallas för matrisorganisation. I 
en sådan organisation uppstår, förutom behovet av 
att specialister inom samma avdelning kan kommunicera 
med varandra, behov av samverkan mellan avdelningar. 
Den ind-ustrianknutne forskaren eller teknikern 
har av detta skäl en mer komplex intern kontaktyta 
än den typiske akademiske forskaren, vilken mer i 
undantagsfall kommunicerar med forskare vid andra 
institutioner. På senare tid kan man dock skönja en 
tendens till tvärvetenskapligt samarbete mellan 
institutioner inom universiteten, vilket på en 
del håll resulterat i bildandet av speciella arbets
enheter. 

Inom forskningsorganisationer finner man varierande 
grader av arbetsdelning. I den akademiska institutions
miljön är arbetsdelningen relativt liten. Så när 
som på handledare-doktorandrelationen förväntas 
de universitetsanknutna forskarna arbeta med lik
artade arbetsuppgifter och ha en utpräglad professionell 
orientering gentemot sin specialitet. Även om många 
industriforskare åtnjuter en del privilegier som ej 
är förunnat universitetskollegan är kravet på soli
daritet med moderorganisationen mer utpräglat, 
vilket också leder till ökad kommunikation med 
personer som har helt andra arbetsuppgifter- Kravet 
på "resultat" är förmodligen också större inom 
industrin, vilket frammanar en fastare arbetsorgani
sation med mer utvecklade styr- och kontrollfunktioner. 
Vid universiteten sköts de administrativa göromålen 
ofta av forskarna själva medan män i industriell 
miljö har speciella administratörer även på 
forskningsavdelningar. 
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Förhållanden i den fysiska arbetsmiljön kan vidare 
antas påverka den interna kommunikationen. Flera 
undersökningar har visat att rumslig närhet ökar 
sannolikheten för kommunikation. Sett ur denna syn
vinkel utgör den klassiska korridoren ett hinder 
för intern kommunikation eftersom den maximerar av
stånden mellan individerna. Om arbetsplatserna 
organiseras enligt en cirkelmodell - eller som 
ett vägglöst kontorslandskap - ökar givetvis 
kommunikationen, men sannolikt också störnings
momenten. De avstånd som korridormodellen skapar 
kan delvis överbryggas genom att personer med lik^ 
nande intressen placeras i angränsande rum varigenom 
avstånden kan nedbringas till en nivå där de saknar 
egentlig betydelse för interaktionsmöjligheterna* 
En del "lyckade11 försök med kontorslandskap 
(l!non-territorial office") bland ingenjörer redo
visas av Allen (1977), men dess effekter på arbets
prestationerna är ofullständigt utredda. 

Sammanfattning 

Vägen från forskningsidé till publicerat resultat 
är ofta både lång och snårig. Möjligheterna att hålla 
sig a jour med utvecklingen inom olika forsknings
områden är beroende av informella kontakter med 
aktiva vetenskapsmän och andra specialister. Ett 
ensidigt beroende av tryckta informationskällor 
begränsar forskares möjligheter att få kunskap om 
aktuell forskning samtidigt som avsaknad av goda 
personkontakter kan försvåra spridningen av egna 
forskningsresultat. 

I förhållande till skriftlig kommunikation har den 
mellanpersonliga informationsöverföringen vissa för
delar. Genoin kontakter med kolleger kan forskaren få 
informationen snabbare, selekterad, sammanfattad och 
värderad. Informationen kan i det mellanpersonliga 
samspelet transformeras till mottagarens speciella 
förutsättningar samtidigt som möjligheter till åter
koppling ("feed-back") ges. 
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Forskningsområdens kontaktnät kanske bäst låter sig 
beskrivas som en sk "social cirkel'1 vars exakta 
gränser är svåra att definiera, dess medlemmar är 
geografiskt utspridda och tillhör ofta flera 
forskningsområden samtidigt. Gemensamma intressen 
är den viktigaste grundvalen för kommunikation. 
I den sociala cirkeln finns det vissa centrala 
personer vilka kan sägas bilda en elitgrupp med 
frekventa inbördes kontakter - ibland benämnda 
"osynliga kollegier". Forskningsområdens sociala 
struktur har visats samvariera med kunskapsut
vecklingens olika faser. Under en exponentiell till
växtfas är den sociala strukturen mest utvecklad 
med självständiga projektgrupper och med en klart 
avgränsbar elit, medan perioder med linjär litte
raturtillväxt har en lägre grad av social samman
hållning. 

Forskningsområdens kognitiva struktur kan studeras 
via citeringsanalys. En slags kartor över forsknings
områdens kognitiva utveckling kan framställas där 
avstånden mellan olika dokument bestämms av hur 
ofta de förekommer tillsammans i forskningslittera
turens referenslistor (sk co-citeringsanalys). Att 
studera samspelet mellan ett forskningsområdes 
sociala och kognitiva strukturer är ett aktuellt 
forskningsområde där både sociometriska och 
bibliometriska metoder har kommit till användning. 

Kollegerna på den egna arbetsplatsen utgör en slags 
primärgrupp för forskare och tekniker och är såväl 
en källa till ideutbyte som socialt stöd. Forsknings
organisationers interna kommunikationsnät samman
hänger primärt med respektive organisations mål
sättning och verksamhetsområde. Dess betydelse för 
forskningsarbetet är kanske mest utpräglad inom 
industriellt forsknings- och utvecklingsarbete, 
där informell kommunikation både skall fylla 
professionella informationsbehov och behovet av 
operativt betingad samordning" med andra specia
listers arbete. 
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Undersökningar av FoU-organisationers interna kon
taktnät har påvisat förekomsten av sk gatekeepers, 
vilka antas ha en förmedlande funktion mellan 
organisationens externa och interna informations
miljö. Förekomsten av sk gatekeepernätverk kan sägas 
vara en indikation på elitistiska drag även i en 
FoU-organisations kontaktnät vilket kan försvåra 
de övrigas möjligheter att få information om 
organisationens omvärld. 
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II KOMMUNIKATION I EN FoU-ORGANISATION 

Inledning 

Många industriföretag har byggt upp egna avdelning
ar för forskning och utveckling. Inom sådan forsk
ningsbaserad industri är utnyttjandet av vetenskap
lig och teknisk information av grundläggande bety
delse vid sidan av kapital, råvaror och arbetskraft. 
Det uppfattas ofta som alltför dyrbart att på egen 
hand ta fram all den kunskap som man behöver för en 
lyckad innovationsprocess. Speciellt i de fall prob
lemlösningar redan finns i organisationens omgiv
ning kan en rationell informationsbevakning förhin
dra onödigt dubbelarbete. 

FoU-arbetet i industriell miljö, som syftar till 
framtagandet av en ny produkt eller förbättring av 
en gammal, kräver förutom information om aktuell 
forskning uppgifter om produktionstekniska möjlig
heter, marknader, lagstiftning och andra bestämmel
ser mm. Den vetenskapliga information som kan komma 
att ligga till grund för en projektidé bedöms där
för inte bara med hänsyn till dess vetenskapliga 
relevans utan kanske framförallt i förhållande till 
möjligheterna att utnyttja den i produktionsproces
sen. 

Man kan dela upp innovationsförloppen i industriell 
miljö på olika sätt. En vanlig indelning är den mel
lan idégenerering, problemlösning och implementering 
(genomförande). Betydelsen av vetenskaplig och tek
nisk information är speciellt stor i början av inno
vationsarbetet då osäkerheten är stor (se tex Hög
lund 1980). Ju närmare man kommer den färdiga pro
dukten desto större vikt får informationsutbytet 
inom forskningsorganisationen och samverkan med an
dra enheter inom företaget som t ex produktionsav
delningar och marknadsavdelning. 

Den FoU-organisation vi här skall studera är upp
byggd som en s k matrisorganisation. Å ena sidan 
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består den av ett antal avdelningar som representerar 
olika faser av innovationsprocessen och å andra sidan 
av projekt där specialister från de olika avdelning
arna sammanförts (se fig 4). Företaget tillverkar läke
medel. Framtagandet av ett nytt medikament, som kan ta 
många år i anspråk, börjar på forskningsavdelningarna 
organisk kemi och farmakologi. Avdelningarna för medi
cin, process- och produktionsutveckling samt marknads
avdelningen har till uppgift att pröva, utveckla res
pektive marknadsföra den av forskningsavdelningarna 
framtagna "halvfärdiga" produkten. Förutom dessa av
delningar finns speciella servicefunktioner för både 
forsknings- och utvecklingssidan. 

AVDELNINGAR 

P 
R 
0 
J 
E 
K 
T 

Organisk Farma- Medicin Prod och 
kemi kologi process 

Marknad 

Figur 4 En förenklad bild av FoU-organisationens 
uppbyggnad 

Den andra dimensionen i matrisorganisationen, pro
jekten, skär tvärs över avdelningarna. I ett och 
samma projekt kan man således återfinna specialister 
med mycket skiftande kompetens: kemister, farmako-
loger, medicinare, tekniker, marknadsförare m fl. 

Inom denna FoU-organisation kan man dessutom finna 
ett antal olika befattningar: avdelningschefer, 
gruppledare, laboratorieingenjörer och assistenter 
m fl. Mängden olika befattningar kan variera både 
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till antal och innehåll allt beroende på var i matris
organisationen man befinner sig. Därför döljer den här 
förenklade bilden mycket av organisationens komplexi
tet . 

Bland personalen som är inblandad i FoU-arbetet ge
nomfördes en enkätundersökning, vars syfte var att 
kartlägga vilka informationskällor som utnyttjades 
i det dagliga arbetet och vilket värde som tillmättes 
dessa. Av 150 utskickade formulär inkom 133, vilket 
motsvarar 89 procents svarsfrekvens. 

Enkätundersökningen genomfördes under våren 1973. 
Ungefär ett år senare gjordes en kompletterande un
dersökning bland svarandegruppen i syfte att kart
lägga de mellanpersonliga kontakterna inom organisa
tionen. Ett formulär utskickades vilket innehöll en 
fraga där man skulle ange vilka personer inom orga
nisationen man brukar diskutera problem med i an
slutning till den egna verksamheten. 92 personer 
av svarandegruppens 133 besvarade denna komplette
rande enkät. Man skulle kunna betrakta bortfallet 
på denna senare enkät som ett internbortfall, vil
ket då skulle motsvara 30 procent. 

Förutsättningarna att exakt bestämma den informella 
kontaktstrukturen begränsas givetvis av att 30 pro
cent av de undersökta personerna ej uppgivit vilka 
personer de har kontakt med. De data som erhållits 
från den kompletterande enkäten är dock intressanta 
för en närmare analys, framförallt med tanke på 
att studier av kommunikation i FoU-miljö är rela
tivt sällsynta. Vidare torde möjligheterna att ned
bringa svarsbortfallet på en sociometrisk fråga vara 
svårt med tanke på de svarandes personliga integri
tet och att deltagandet i undersökningen var fri
villigt . 

Kontaktmönster 

Hur ser kontaktmönstret ut inom en FoU-organisation? 
Vad är det för faktorer som bidrar till bildandet av 
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mellanpersonliga kontakter på en arbetsplats av det 
här slaget? En relativt allmän och enkel teori säger 
att faktorerna närhet, likhet och komplementaritet är 
själva grunden för socialt samspel (se t ex Aubert 
1978). I en översikt av organisationsstudier samman
fattar Scott (1973) fyra antaganden om hur bildan
det av informella relationer uppstår: 

1. "The location determinant simply states that in 
order tö form into groups of any lasting nature, 
people have to have frequent face to face-con-
tact. Thus, the geography of physical location 
in a plant or office is an important factor in 
predicting who will be in what group.11 

2. "Occupation is a key factor determining the rise 
and composition of informal groups. There is a 
tendency for people performing similar jobs to 
group together." 

3. "Interests are another determinant for informal 
group formation. Even though people might be in 
the same location, performing similar jobs, dif
ferences of interest among them explain why seve
ral small instead of one large informal organi
zation emerge." 

4. "Special issues ... This determinant is set apart 
from the three previously mentioned. In this case 
people who do not necessarily have similar inte
rests, occupations,or locations may join together 
for a common course (a special issue). Once the 
issue is resolved the tendency is to revert to 
the more 'natural' group forms." 

Enligt Scott tenderar likhet med avseende på rumslig 
placering, intresseriktning och befattning leda till 
att kontakter skapas. Speciella frågor, dvs när ett 
gemensamt problem uppstår, kan tillfälligtvis göra 
att personer med olika rumslig placering, intressen 
och befattningar interagerar med varandra. 

Att likhet är så pass grundläggande för bildandet av 
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mellanpersonliga kontakter kan ges olika förklaringar. 
Bl a kan man antaga att sannolikheten att få ett till
fredsställande ömsesidigt utbyte av kommunikationen 
är större om de interagerande personerna är lika var
andra i vissa avseenden. 

En annan förklaring kan vara att kommunikationen 
blir mera effektiv om sändare och mottagare har vissa 
likheter (Rogers 1973): 

"The commonality between individuals makes it 
more likely for them to communicate and, in 
turn, more likely for that communication to be 
meaningful. Most individuals enjoy the comfort 
of interacting with others who are quite similar 
in social status, education, beliefs, etc. In
teraction with those quite different from our
selves involves more effort to make communica
tion effective.11 

Likhet kan naturligtvis också ses som ett resultat 
av individernas interaktion. Om Interaktionen är både 
frekvent och varaktig är det sannolikt att personerna 
i fråga så småningom delar samma uppfattningar, får 
liknande intressen etc. 

Den organisation vi här skall studera är delvis upp
byggd enligt en likhetsprincip. Personer med liknande 
kompetens och intresseinriktning är sammanförda till 
samma avdelning. Den rumsliga närheten har på detta 
sätt en direkt relation till den intressemässiga. 

I figur 5 nedan återges ett sociogram som visar hur 
kontaktmönstret kan se ut på en avdelning. Personerna 
har fått namnge högst fem av de kollegor de brukar 
diskutera problem med inom sitt eget gebit. I centrum 
befinner sig avdelningens chef, som har fått flest 
mottagna val. Chefen har i första hand kontakt med sk 
laboratorieledare, vilka i sin tur har kontakt med 
laboratorieingenjörer i cirkelns periferi. Detta mön
ster slår inte helt igenom då man finner kontakter 
mellan chef och ingenjörer, samtidigt som det kan 
saknas kontakt mellan chef och labledare. 
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I figuren ingår 18 av totalt 22 undersökta personer. 
3 av de 18 har inte avgett något val inom avdelningen. 
Kontaktmönstret är därför något mer luftigt än i verk
ligheten. 

•£> enkelriktade val 

lab ingenjör 

Figur 5 Måltavlesociogram över kontakterna inom en 
forskningsavdelning i en industriell FoU-
organisation(Ju närmare centrum en person 
är desto fler mottagna val) 
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Koordination och samverkan mellan olika specialister 
är grundläggande för FoU-organisationens möjligheter 
att nå sina mål. Den speciella avdelning, vars kon
taktmönster beskrivs i figur 5 ovan, består av kemis
ter vars närmaste grannar i innovationsprocessen är 
farmakologerna. Kontaktmönstret mellan kemister och 
farmakologer återges i figur 6. Vi finner att kon
takterna mellan avdelningarna är både frekventa och 
att de sker via flera befattningskategorier. 

:rti ORGANISK FARMA1 ÌG! 
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\ 

1 
»enkelriktade val 

ör.sesidiga val 
farmakologer 

C=avdeln chef LL=lab ledare LI=lab ingenjör 

Figur 6 Måltavlesociogram över kontakterna mellan 
två avdelningar i en industriell FoU-orga-
nisation 
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Det kan här vara av intresse att jämföra kontaktnäten 
i en industriell miljö med förhållandena vid en aka
demisk institution. Vid en universitetsinstitution 
bedrivs forskningsarbetet vanligen parallellt med 
forskarutbildning. Ett vanligt mönster är att ett 
antal äldre kolleger handleder en eller flera dokto
rander samtidigt som de arbetar tillsammans på ett 
forskningsprojekt. Handledarna skulle kunna liknas 
vid labledarna och doktoranderna vid labingenjörerna. 

I figur 7 presenteras ett sociogram över kontakterna 
mellan handledare och doktorander vid en akademisk in
stitution. Samtliga handledare och doktorander som var 
anställda vid institutionen ombads namnge de personer 
som de oftast diskuterade vetenskapliga problem med. 
Högst fem av kollegerna fick anges. Enkelriktade val 
har uteslutits för att öka sociogrammets överskådlig
het . 

KORRIDOR KORRIDOR A 

©9' 

örasesidica val handledare 

doktorand 

Figur 7 Måltavlesociogram över kontakterna inom en 
akademisk institution 
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Man kan relativt lätt urskilja mindre grupper knutna 
till en handledare. Speciellt utmärkande är dock att 
kontakterna mellan personer i figurens högra och väns
tra del är så pass sparsamma. Detta hänger samman med 
en rumslig och intressemässig integration på så sätt 
att personer med liknande forskningsorientering sam
manförts till samma delar av byggnaden. Behovet av 
samordning är av naturliga skäl mindre i akademiska 
sammanhang än inom industriell FoU, vilket också bi
drar till en viss skiktning av kontaktstrukturen. 

Vem diskuterar med vem? 

För att bringa oss en uppfattning om vilka faktorer 
som kan verka mot att kontakter skapas i FoU-miljön 
kan man jämföra de väljande individernas egenskaper 
med de valda individernas. De sociogram vi presente
rat ovan ger en viss indikation på tendenser i olika 
undergruppers kontaktbeteende. Emellertid vore det 
önskvärt att man kunde få ett enhetligt mått på ten
denser i valens riktning så att jämförelser med av
seende på flera olika variabler blir möjliga. 

För att möjliggöra systematiska jämförelser mellan 
egenskaper hos väljande och vald individ i sociome-
triska val utvecklade Coleman (1958) ett s k homoge
nitetsindex (ha). Detta likhetsmått kan variera mellan 
-1 och +1. Värdet -1 betyder att de sociometriska pa
ren (valen) präglas av maximal olikhet och +1 innebär 
att väljande och vald individ i samtliga fall har 
identiska värden på en viss variabel (se vidare bila
ga I) . Om vi återgår till det sociogram som presen
terats i figur 5 ovan och räknar kontakterna mellan 
de olika befattningshavarna får vi följande matris. 
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Tabell 1 Kontakter mellan över- och underordnad per
sonal på kemiavdelningen vid en industriell 
FoU-organisation (Baserat på Fig 5) 

Vald individ 
Väljande Under- Över- h 
individ ordnad ordnad a 

Underordnade 
(lab ingenjörer) 3 (7)* 11 (7) 14 -.57 

Överordnade 
(lab ledare, chef) 4 (7) 10 (7) 14 .42 

Mottagna val 7 (14) 21 (14) 28 1 O
 

Andel valbara 50 50 1.00 

x) Förväntade värden inom parentes 

Homogenitetsindexet, h , visar att labingenjörerna 
har en tendens att välja färre personer i sin egen 
grupp än de skulle gjort om de valt slumpmässigt. 
Bland de överordnade finns en tendens till inten
siva kontakter (ha=.42). De överordnades tendens till 
inomgruppsval motvägs av att de underordnade söker 
upp dem, vilket också resulterar i att variabeln 
position totalt sett får ett likhetsvärde nära noll 
(h 07). 

d 

Kommunikationen med hänsyn till de inblandade personer
nas position följer här ett välkänt mönster. Allen & 
Cohen (1969) fann i en undersökning av kontakterna i 
ett kemilaboratorium att kemister med doktorsgrad 
kommunicerade livligt med varandra medan kontakterna 
bland personal med lägre utbildning var mindre tfrek-
venta. I en senare publikation presenterar Allen (1977) 
ett sociogram från Allen & Cohens undersökning som 
beskriver kontakterna bland kemister med och utan 
doktorsgrad. Genom att räkna antalet pilar inom och 
mellan dessa två kategorier konstruerades en matris 
varpå likhetsindex beräknats (Tabell 2). Om man jäm
för denna sistnämnda tabell med motsvarande tabell 
för den här studerade organisationen (Tabell 3) 
finner man att utbildningsnivån har en liknande 
effekt på kommunikationen i de båda undersökningarna. 



32 

Tabell 2 Kontakter mellan kemister med och utan 
doktorsgrad i ett laboratorium (Baserat 
på sociogram presenterat av Allen 1977, 
sid 231) 

Vald individ 
Utan Med 

Väljande doktors- doktors h 
individ grad grad a 

Utan doktorsgrad 18 (25) 24 (17) 42 -.28 

Med doktorsgrad 10 (22) 26 (14) 36 .55 

Mottagna val 28 (47) 50 (31) 78 .12 

Andel valbara .60 .40 1.00 

Tabell 3 Kontakter mellan personal med och utan 
högre akademisk examen vid en industriell 
FoU-organisation 

Vald individ 
Väljande Utan Med h 
individ FL, FD FL el FD * 

Utan FL, FD 85 (99) 57 (43) 142 -.14 

Med FL el FD 27 (45) 37 (19) 64 .40 

Mottagna val 112 (144) 94 (62) 206 .05 

Andel valbara .70 .30 

De personer som både har hög position och hög utbild
ning ser ut att bilda en slags elitgrupp inom vilken 
kontakterna är mycket intensiva. De som saknar dessa 
egenskaper har liten inbördes kontakt och riktar sina 
val i första hand mot personer i denna elitgrupp. 

Vid sidan av de interagerande personernas status kan 
en lång rad andra faktorer antas stimulera person
kontakter. I Tabell 4 anges homogenitetsvärden för 
ett flertal olika variabler. 

Gemensam avdelning är den egenskap som uppvisar 
det högsta likhetsvärdet (h =.53). Avdelning kan sägas 
indikera både rumslig närhet och liknande professionell 
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Tabell 4 Likhet hos kommunikationslänkar vid en 
industriell FoU-organisation 

Variabel h 
a 

Variabel h 
a 

Avdelning .53 Position -.06 

utvecklings
avdelningar .07 

under
ordnade -.60 

forsknings
avdelningar .82 

över
ordnade .65 

Utbildning .05 Anställningstid -.09 

lägre examen -.14 0 till 10 år -.26 

fil lic, fil dr .40 11 år el mer .24 

Erfarenhet av- Behov av informa
specialområde .05 tion för dagliga 

arbetet .16 

0 till 10 år -.07 Litet behov .07 

11 år el mer .28 Stort behov .24 

Behov av informa Antal utnyttjade 
tion för kompetens tryckta info-
utveckling .34 källor .04 

Litet behov .02 Upp till 3 källor -.21 

Stort behov .62 Fler än 3 källor > .31 

Antal lästa 
tidskrifter .44 

Antal externa 
personkontakter • 17 

Upp till 5 
tidskrifter -.30 

Upp till 5 
kontakter -.35 

Fler än 5 
tidskrifter •77 

Fler än 5 
kontakter ,19 

Kongressdeltagande .06 

Deltager sällan -.06 

Deltager ofta .16 

jr) Beräknat på sociomatriser återgivna i Bilaga III 
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orientering. Tendensen bland personal på forsknings
avdelningarna (kemi, farmakologi) att kommunicera 
inom avdelningen är mycket starkare än på utvecklings
sidan. 

Inledningsvis nämndes att kommunikationen mellan av
delningarna skulle vara speciellt utmärkande på utveck
lingssidan - de senare stadierna av innovationsprocesse 
I Tabell 4 finner vi ett lågt värde för utvecklingsav
delningarna, vilket uttrycker en strävan att söka sam
band med personal på forskningssidan. 

Anställningstid och erfarenhet av specialområde ser 
ut att ha eti liknande effekt på kontaktnätet som ut
bildning och position. De som arbetat länge i före
taget och de som under en längre tid arbetat inom 
en viss specialitet tenderar på samma sätt som de hög-
utbildade och de överordnade att bilda en egen under
grupp med starka inbördes kontakter. De lågutbildade, 
mindre erfarna eller underordnade har liten inbördes 
kontakt och riktar sina val uppåt i hierarkin. 

Den interna kommunikationens uppgift kan bl a sägas 
vara att tillvarataga de kunskaper om organisationens 
omvärld som finns förankrad hos dess olika medlemmar. 
Avsevärda mängder arbetstid och därmed också pengar 
investeras för bevakning, sökning och utnyttjande av 
information från organisationens omgivning. Sett ur 
detta perspektiv kan den interna kommunikationen och 
idéutbytet betraktas som ett sätt att öka utbytet av 
redan gjorda investeringar. 

I den här studerade organisationen har en del per
soner ett speciellt ansvar för bevakning av littera
tur inom olika områden, som en särskild, klart de
finierad arbetsuppgift. När det gäller deiina kategori 
är det givetvis av central betydelse att man, på i 
första hand eget initiativ, sprider informationen 
vidare till de kolleger som av olika skäl har sämre 
möjligheter att bevaka utvecklingen inom sina res
pektive intresseområden. 
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I den välkända studien av medicinsk innovationssprid
ning resonerar Coleman et al (1966) på följande sätt 
när det gäller likhet och mediaexponering: 

"Similarity in these respect might affect dif
fusion processes in two quite different ways. 
If both members of a pair are exposed to the 
same source of information they can talk over 
together their information. If both have read 
a particular medical journal, for example, 
they are more likely to talk about an article 
in it than if one has read thé journal and the 
other has not... But the degree of in-choice 
with respect to particular media of informa

tion may also effect diffusion from a second 
point of view: certain subgroups may be effec
tively isolated from the media.11 

Likhet med avseende på mediaexponering kan både ses 
som en förutsättning for meningsfulla samtal och som 
ett förhållande som kan bidraga till att isolera vissa 
individer från informationen. Bland de studerade 
läkarna finner Coleman et al att det inte finns annat 
än en mycket svag tendens hos de interagerande per
sonerna att utnyttja olika informationskällor. Bland 
sk diskussionspar finner man att h =-.15 för antal er
hållna medicinska tidskrifter och fî =-.21 för antal 

a 
lästa "husorgan": 

"Doctors who recieve many medical journals are 
hardly more likely to name others who do the 
same than are their colleagues who recieve 
very few, and so on." 

Den tabell som Coleman et al presenterar som stöd 
för denna slutsats (s 147) redovisar emellertid inte 
likhetsindex för respektive undergrupp. Man kan mycket 
väl erhålla ett indexvärde nära noll utan att samt
liga undergrupper väljer i de närmaste oberoende av 
en viss egenskap. I Tabell 4 ser vi t ex att likhets-
index för antal utnyttjade skriftliga informations
källor uppvisar ett värde nära noll (.04), men de 

som utnyttjar många källor har ett positivt värde(.31) 
och de som utnyttjar få ett negativt(-.21). 
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Nu innebär de ninformationsrikas" tendens att kommu
nicera med varandra inte att de övriga isoleras från 
dem då de "informationsfattiga" på eget initiativ 
söker upp de som har bättre informationstillgång. 
Men den brist på ömsesidighét som 1ikhé tsindexe t in-
dikerar för de "informationsfattiga11 kan ändå upp
fattas som en slags isoleringstendens. 

I Tabell 4 ges flera exempel på att personer som är 
beroende av mycket information har en tendens att i 
förstå hand vända sig till ändra med samma behov. 
Detta kommer allra tydligast till uttryck när det 
gäller antal lästa tidskrifter men också när det 
gäller upplevda behov av information for kompetensut
veckling. 

Sammanfattning 

I ett socialt system kan man finna både krafter som 
verkar mot förtätning och de som verkar mot förtunning 
av kontaktmönstret bland systemets medlemmar. Aubert 
(1978) använder begreppen fusion öch fission för att 
beskriva de krafter som bestämmer det sociala "land
skapets11 struktur: 

"Om man flyger över ett stort slättlandskap och 
ser på bebyggelsen kan man påminnas om mönstret 
i järnfilsspån som utsatts för magnetiska kraf
ter. Man kan iakttaga förtätningar och förtun-
ningar. På en del ställen ser det ut som om en 
social magnet har dragit samman människor i en 
klump, omgiven av en periferi som också ser ut 
att vara formad av kraftcentret. På andra ställen 
kan det vara tomrum som ger intrycket av att 
negativa krafter har skjutit människor iväg 
från osynliga gränsområden." 

I den här studerade FoU-organisationen kan vi finna 
spår av både fissions- och fusionskrafter. Till fis
sionskrafterna, dvs de som tenderar att splittra upp 
kontaktnätet i olika delar, kan vi räkna avd e:l ning s -
tillhörighet. Personer med liknande intresseinriktning 
och rumslig placering närmar sig varandra. 
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Emellertid tycks fusionskrafterna i det långa loppet 
ha tagit över och format ett "centralistiskt" kontakt
nät. Till övervägande del kännetecknas kontaktnätet 
av att kontakterna, valet av diskussionspartners, rik
tas mot ett kraftcentrum bestående av högutbildade per
soner i överordnade befattningar och som har god in
formationstillgång samt arbetar med forskningsupp
gifter. Det är med andra ord i första hand auktoriet 
och expertis som styr kommunikationen inom FoU-orga-
nisationen. 

Det drag av elitism som tycks prägla det kontaktnät vi 
här studerat avser i första hand kommunikation kring 
tekniska och vetenskapliga frågor. När det gäller så
dana frågor är det kanske inte att förvåna att valet 
av disskussionspartners är riktat mot de personer som 
kan antas besitta mest kunskap'"ocTîlTâr mest ertaren-
het. En rad andra relationer, t ex socialt umgänge 
på fritiden, kan både tänkas ge en annorlunda bild 
och ha nog så stor betydelse för det professionella 
utbytet. Hittills redovisade undersökningar visar dock 
på en hög grad av överlappning mellan sociala och pro
fessionella band (Allen 1977). Det kanske t o m är så 
att professionella kontakter måste föregås av en 
slags social samvaro för att överhuvudtaget komma 
till stånd eller åtminstone för att de skall bestå 
under en längre tid. 
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Inledning 

För ca trettio år sedan formulerades två-stegshypo-
tesen av Lazarsfeld et al (1948): 

"...ideas often flow from radio and print to 
opinion leaders and from them to the less 
active sections of the population.11 

Speciellt inom masskommunikationsforskning har två-
stegshypotesen ägnats mycket intresse. Man kunde kons
tatera att massmedia inte enbart hade én direkt, 
självständig effekt på sin publik. Den enskilde 
mottagaren påverkas i minst lika hög grad av grannars, 
arbetskamraters och andra personers tolkning och vär
dering av de budskap som sprids i massmedia. Samspelet 
mellan massmedia och mellanpersonlig kommunikation har 
därför bildat utgångspunkt för en hel del forskning 
kring massmedierna. Särskilt har de sk opinionsledar
nas roll uppmärksammats som en möjlighet att förstärka 
effekterna av spridda meddelanden. 

I samband med en översikt av studier kring kommunika
tion i FoU-miljöer lyckades Holland (1972) identifiera 
ett tiotal varianter på det mer klassiska opinions-
ledarbegreppet: "great man11, "scientific troubadour11, 
"linkers", "internal consultant", "information spe
cialist" etc.. 

Den utom all konkurrens mest uppmärksammade kommunika
tören inom vetenskap och teknik är "gatekeepern", 
vilken introducerades av TJ Allen i slutet av 1960-
talet (Allen 1977). Gatekeepern antas vara en nyckel
person i en FoU- organisation, som på basis av god 
kontakt med externa informationskällor förmedlar 
information till sina kolleger. Likheterna med 
opinionsledarbegreppet är uppenbara och Allen hävdar 
också att gatekeeperfenomenet är en mycket generell 
företeelse: 
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"The phenomenon of the gatekeeper is not an 
isolated one. Rather it is one example of a 
much more general class of phenomena. There 
will always be some people who, for various 
reasons, tend to become more aquainted with 
information sources outside their immediate 
community. They either read more extensively 
then most or develop personal contacts with 
outsiders. A large proportion of these people 
in turn attract colleagues from within the 
community who turn to them for information 
and advise." 

En vanlig rekommendation som framförts i syfte att 
förbättra informationsutnyttjandet i FoU-organisa-
tioner är att man skall identifiera gatekeepers 
och koncentrera informationsspridningen kring dem. 
Med ett stänk av dogmatism framför Allen (1977) 
följande patentlösning: 

"All a good manager has to do is to be sensi
tive to the concept. He will find his gate
keepers. The only thing remaining is to re
ward them, organize information dissemination 
around them, and if they are to be lost by 
promotion, replace them." 

På ett intuitivt plan framstår denna lösning som 
rimlig. Man bygger på ett redan etablerat kommunika-
tionsmönster, stimulerar gatekeeperns exponering för 
extern information och dennes interna kontakter. 

Emellertid är det mycket svårt att enbart på basis 
av denna enkla modell förutsäga vilken effekt på 
informationsspridningen som sådana åtgärder kan få. 
Den effekt man kan få beror av i huvudsak två för
hållanden. Dels kommer effekten att bli beroende 
av hur mycket information som redan når gatekeeperns 
kolleger direkt via deras egen kontakt med externa 
informationskällor. Dels kommer den att bero av 
vilka personer som gatekeepern har kontakt med och 
vad som överförs i dessa kontakter. 
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Om gatekeepers endast svarar för en mindre del av or
ganisationens externa informationsintag kommer en 
förbättring av gatekeeperns exponering för. extern 
information att ge liten effekt. Eftersom gatekeepern 
definitionsmässigt redan har ett relativt intensivt 
informationsintag kan man fråga sig hur mycket 
ytterligare information han orkar ta emot. Gate
keeperns andel av organisationens informationsintag 
och lediga kapacitet är därför viktiga förutsätt
ningar för om Aliens rekommendation skall ge Önskad 
effekt. 

Om gatekeepern i första hand har kontakt med kolleger 
inóm organisationen som här god tillgång till extern 
information borde spridningseffekten bli mindre än om 
han har kontakt med en större andel personer med låg 
exponering för extern information. En viktig faktor 
kan här också vara vem som initierar kontakten. Om 
gatekeepern är passiv, dvs förmedlar information i 
huvudsak på sina kollegers egna initiativ, tenderar 
informationsöverföringen att bli beroende av efter
frågan pit information - dvs på kollegernas subjek
tivt upplevda behov. Om gatekeepern är aktiv, söker 
upp kollegerna, tenderar informationsförmedlingen att 
styras av utbudet av information - dvs betingas av 
hans tillgång till och värdering av inkommande infor
ma tion. 

Gatekeeperns val av diskussionspartners styrs sanno
likt av kollegernas informationstillgång. Om han 
vänder sig till en kollega som har lika stor eller 
större tillgång till information blir sannolikt ut
bytet av diskussionen större än om han vänder sig 
till en kollega med mindre informationstillgång. 

Att diskutera med en "jämbördig11 kollega här sanno
likt betydelse för effektiviteten i kommunikationen. 
En viss grad av likhet i mediaexponering krävs för 
att samtalen skall vara meningsfulla. Å andra sidan 
minskar sannolikheten för utbyte av nyheter och idéei 
om båda har samma exponering. 
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När Allen (1977) använder begreppet gatekeeper bygger 
han på en empirisk iakttagelse att man tenderar att 
rikta valet av diskussionspartners mot de personer 
som har god tillgång på information. Om detta också 
gäller för gatekeepers skulle de i första hand ta 
kontakt med andra informationsrika kolleger, och 
därigenom egentligen bidra till ökade informations
klyftor, snarare än till att minska dem. Denna eiitis-
tiska tendens kan till viss del motverkas av att de 
informationsfattiga på eget initiativ söker upp gate
keepers - men då blir det ändå frågan om en efter-
frågestyrd informationsöverföring. 

För att kunna bedöma effekter av den informella, mellan-
personliga informationsförmedlingen bör man också under
söka vad man talar om. Studier av innehållet i me11an-
personlig kommunikation i FoU-miljöer är sällsynta, 
för att inte säga obefintliga. Man kan ändå antaga att 
innehållet i samtal och diskussioner kan variera be
roende på de interagera.nde personernas arbetsuppgifter, 
intressen och position i organisationen. T ex kan man 
antaga att kommunikationen mellan personer som har 
skilda arbetsuppgifter, intressen och status innehåller 
en större grad av samordning, direktiv etc, än om den 
skedde mellan specialister med liknande intresseinrikt
ning och position. 

Man kan fråga sig i vilken mån det är sannolikt att en 
gatekeeper i överordnad ställning berättar om innehållet 
i en vetenskaplig tidskrift för en underordnad kollega? 
Kommer han inte att tjuvhålla på informationen till han 
träffar på den intresserade kollegan i överordnad ställ
ning, som mer påtagligt kan belöna honom för "upptäck-^ 
ten"? 

De frågor som här restskring gatekeeperbegreppet är vik
tiga att få svar på om man vill bedöma konsekvenserna 
av att koncentrera informationsspridningen kring 
gatekeepers. Med hjälp av den ovan beskrivna fall
studien av en industriell FoU-organisation finns 
det möjlighet att pröva tvåstegshypotesen och under
söka gatekeepers kontaktmönster. 
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Gatekeepers - en empirisk prövning 

För att definiera gatekeepers använde Allen (1977) 
två variabler. Den ena avser individens kontakt med 
den externa informationsmiljön och kan mätas t ex via 
antalet lästa tidskrifter eller antalet kontakter med 
personer utanför organisationen. De personer som läser 
många tidskrifter eller har många externa personkon
takter benämns "external communication stars11. 

Den andra variabeln avser i vilken mån individen kon
taktas för diskussion av sina organisationskolleger 
och kan mätas via en sociometrisk undersökning. De 
personer som därvid erhåller många mottagna val be
nämns "discussion stars". 

De personer som både har goda kontaktytor inom och 
utom organisationen kallas gatekeepers. "Isolat" kan 
man kalla de individer som varken har goda externa 
eller interna kontakter (Tabell 5) . 

Tabell 5 Gatekeeperbegreppet - teoretisk definition 

"Discussion star" 
Nej Ja 

"External Nej isolat discussion 
communica stars 
tion star" 

Ja external gate
communication keepers 
stars 

I vår fallstudie ställdes följande fråga: 

"Vilka personer inom (organisationens 
namn) rådgör Du oftast med när det gäller 
frågor inom Ditt verksamhetsområde/specialitet?" 

Genom att räkna hur många gånger respektive individ 
nämns som diskussionspartner får vi ett mått på 
dennes position i den interna kontaktstrukturen. 
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För att mäta individernas kontakt med den externa 
informationsmiljön kan man utgå ifrån en mängd olika 
informationskällor. I denna undersökning ställdes en 
fråga med följande lydelse: 

"Vilka av följande informationskällor utnyttjar Du 
för den löpande bevakningen?11 

(a) primärtidskrifter, (b) patent, (c) referenser 
från originalartiklar eller reviews, (d) Current 
Contents, (e) abstrakttidskrifter, (f) data
listor från olika databaser, (g) annat 

Denna fråga mäter kontakten med facklitteraturen och 
olika hjälpmedel för att söka och bevaka den. Vi 
finner att utnyttjandet av samtliga dessa källtyper 
har ett positivt samband med antalet mottagna val 
(Tabell 6). 

Tabell 6 Utnyttjandet av olika informationskällor 
och antalet mottagna val vid en industriell 
FoU-organisation (Procent som utnyttjar 
en viss informationskälla) 

Antal mottagna val 
Informationskällor Inget 1-2 3 el fler 

Primärtidskrifter 95 100 100 

Patent 19 31 40 

Referenser från 
originalartiklar 
eller reviews 31 62 70 

Current Contents*^ 38 38 45 

Ab strakttidskrifter 50 66 70 

x) Current Contents är en sammanställning av inne
hållsförteckningarna till aktuella nummer av 
tidskrifter. 

Om vi definierar "discussion stars" som de personer 
vilka fått 3 eller fler mottagna val och "external 
communication stars" som de vilka utnyttjar fler 
än 3 av de externa skriftliga informationskällorna 
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får vi följande empiriska definition av gatekeeper-
begreppet (Tabell 7). 

Tabell 7 Gatekeeperbegreppet - empirisk definition 

"External commu- "Discussion star" 
nication star" Nej , Ja __ 

Nej 46 8 54 

Ja 25 12 37 

71 20 

Om vi beräknar ett sambandsmått på Tabell 7 finner 
vi ett relativt starkt samband mellan de två variab
lerna (Yules Q=.47). I en liknande undersökning fann 
Taylor (1975) ett positivt samband mellan antalet 
erhållna val och ett index på ett flertal externa 
informationskällor (Kendalls Tau=.42). Taylor fick 
exakt samma procentandel gatekeepers (13 procent). 
Dock var andelen external communication stars högre 
i Taylors studie eftersom han inberäknat utnyttjande 
av informella kontakter utanför organisationen och 
publicering. 

I såväl Allens som Taylors undersökningar har man 
funnit att de flesta gatekeepers återfinns i de 
arbetsledande befattningarna. Allen fann att ca 40 
procent av gatekeepers var sk "first-line supervisors". 
I Taylors undersökning var motsvarande andel 50 pro
cent. I vår undersökning visade sig alla 12 gate
keepers återfinnas bland överordnad personal, dvs 
bland labledare, avdelningschefer eller motsvarande. 

På vilket sätt kan då gatekeepers bidraga till att 
öka sina organisationskollegers kontakt med omvärlden? 
En första förutsättning är att gatekeepers de facto 
tar kontakt med de övriga personerna. Av Tabell 8 kan 
vi se att gatekeepers i första hand söker kontakt med 
personer i sin egen grupp. Den här, liksom tidigare 
observerade tendensen till klickbildning bland de 
informationsrika, överordnade personerna går således 
igen i gatekeepers kontaktbeteende. 
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Tabell 8 Kontakter mellan gatekeepers och övriga 
grupper vid en industriell FoU-organisa-
tion (Förväntade värden inom parentes) 

Välj ande 
individ 

Vald individ 
Isolat Ext 

comm 
star 

Disc 
star 

Gate
keeper 

Isolat 

External 
comm star 

Discussion 
star 

20(45) 

12(30) 

2(5) 

Gatekeeper 5(15) 

Mottagna val 39 

Andel val
bara .50 

17(25) 

5(16) 

1(2) 

5(8) 

28 

.28 

21(8) 

11(5) 

3(1) 

8(3) 

43 

.09 

32(12) 90 -.55 

31(8) 59 -.69 

3(1) 

11(4) 

77 

.13 

9 

29 

187 

.25 

.28 

Ett förhållande som man bör uppmärksamma är att det 
finns en relativt stor andel personer som har goda 
kontakter med externa informationskällor men som sällan 
kontaktas för diskussion. Med tanke på att gatekeepers 
redan har många kontakter att upprätthålla vore det 
kanske lämpligast att knyta isolaten till "external 
communication stars" och därigenom bättre utnyttja 
den dolda informationspotential som denna grupp 
representerar. 

Sammanfattning 

Slutsatsen av det resonemang som förts kring två-
stegshypotesens tillämpning i studier av kommunika
tion i FoU-miljö är att man inte undersökt mellan 
vilka personer kommunikationen sker och i vilken mån 
gatekeepers aktivt deltar i en informationsförmedling 
till de som har sämre tillgång till information. Man 
har heller inte studerat vilket slag av information 
som överförs i kontakterna. Av dessa skäl är det ock
så svårt att uttala sig om vilka effekter som en 
koncentration av informationsspridningen till gate
keepers kan ge upphov till. 
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De undersökningsresultat som redovisats pekar på att 
gatekeepers snarare bidrar till att öka skillnader i 
informationstillgång eftersom de i första hand väljer 
att diskutera inom sin egen grupp. Om informationen 
om organisationens omvärld koncentreras till gate
keepers i högre grad än vad som nu sker skulle detta 
förmodligen leda till ökade informationsklyftor. För 
att hålla informationsmedvetenheten på en hög nivå 
i organisationen bör man framför allt stimulera de 
informationssvagas kontakt med omvärlden. Detta borde 
i sin tur leda till att flera personer kunde delta i 
diskussioner på mer jämlika villkor samtidigt som man 
kan avlasta ansvaret för informationsbevakning, läs
ning och förmedling hos de mest informationstyngda 
personerna. Då gatekeepers har visats tillhöra de 
mest produktiva personerna, "high-performers" i 
Allens undersökningar, skulle ett ökat ansvar för 
informationsinhämtande och förmedling sannolikt minska 
deras möjligheter för egen forskning och eget idé-
skapande - åtminstone ur tidsmässigt hänseende. 
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IV KONTAKTER INOM ETT TEKNISKT SPECIAL
OMRÅDE 

Inledning 

Informationsproblemen inom teknik har skilda grunddrag 
jämfört med de inom vetenskapen. En vanlig föreställ
ning om teknikernas informationsproblem är att det 
består i att på bästa sätt utnyttja grundforskningens 
eller vetenskapens senaste rön för att tillfredsställa 
något praktiskt behov. Vetenskapliga framsteg leder 
till tekniska landvinningar. Detta synsätt, att tek
niken lever på en slags vetenskapliga fallfrukter, 
är enligt Price (1970) en lika galen utgångspunkt 
som den mannen hade som skulle skriva en bok om kine
sisk medicin. Först läste han en bok om kinesiska och 
sedan en om medicin för att slutligen kombinera de två 
kunskapsbitarna. 

Tekniken har en egen kumulativ kunskapstradition. En 
ny teknisk uppfinning eller idé är mer en kombination 
av tidigare teknik än en kombination av vetenskapliga 
upptäckter. Price (1965) har på basis av citerings-
analyser funnit att teknik i första hand bygger på 
tidigare uppfinningar och att detta sker ganska obe
roende av pågående grundforskning och förutsätter inte 
heller någon fundamental insikt i naturvetenskapliga 
lagar och teorier. Sambandet mellan vetenskaplig och 
teknisk utveckling kan också vara det omvända - tek
nikerna förser forskarna med nya instrument som möj
liggör nya vetenskapliga upptäckter. Sambandet eller 
närheten mellan forskning och teknik kan variera 
kraftigt mellan olika branscher - inom läkemedels
industri och elektronik sker forskning och teknisk 
utveckling ofta parallellt,t o m under samma tak. 

En del tekniska specialområden förutsätter samverkan 
och ömsesidigt idéutbyte mellan representanter för 
forskning, tillverkande företag, underleverantörer 
och kunder. De kontakter som utvecklas mellan olika 
intressenter kan därför förstärka sambandet mellan 
vetenskap och teknik och påskynda tillvaratagandet 
av nya tekniska och vetenskapliga rön. 
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Ett område där man försökt stimulera kontakterna mellan 
forskare och tekniker samt administratörer är inom om
rådet fordon-markforskning. Utvecklingen av nya terräng
gående fordon kräver samverkan mellan fordonstillver
kare, forskningsinstitut och högskolor samt avnämare 
inom skogs-, jordbruk och försvar. I syfte att under
lätta kontakter mellan de olika intressenterna och att 
finna en form för förmedling av internationella erfaren
heter bildades 1966 en specialiserad informationscentral, 
benämnd SFM (Samarbetsorganisationen för fordon-mark
forskning). Till SFM finns ett 50-tal olika organisa
tioner knutna fördelade på ett tiotal specialområden. 
Området som helhet är tvärfackligt och inbegriper i 
stort sett alla de frågor som har att göra med sam
spelet mellan fordon och terräng. 

I syfte att studera informationsvanor och kommunika
tionsmönster bland SFM:s medlemmar genomfördes en 
enkätundersökning som inbegrep personer vilka hade 
anknytning till fordon-markfrågor. Denna anknytning 
kunde dels bestå i att man var utsedd till kontakt
person för SFM, att man arbetat med frågor i anslut
ning till fordon-markproblem eller att man deltagit 
i någon konferens eller studiedag anordnad av SFM. 
Svarsfrekvensen bland de tre grupperna varierade kraf
tigt. Av 105 utsända formulär bland SFM:s medlemsorga
nisationer inkom 70 svar. Vid en telefonuppföljning 
befanns 15 personer ej arbeta med fordon-markfrågor 
varför dessa uteslöts. Svarsfrekvensen blev därför 
78 % inom den första gruppen. Bland de personer som 
var mera löst knutna till SFM:s verksamhet besvarade 
46 % enkäten (86 svar). 

Den stegvisa urvalsstrategi som användes för att 
ringa in fordon-markspecialister var motiverad dels 
med tanke på att specialområden, i synnerhet tvär
fackliga sådana, är mycket svåra att exakt avgränsa 
och dels med tanke på att graden av engagemang i for
donmarkfrågor kan variera mellan olika personer. Man 
kunde finna en klar tendens att besvara enkäten om 
man själv ansåg sig tillhöra området och att inte 
svara om man upplevde det som perifert i förhållande 
till sin totala verksamhet. Av de som besvarat en
käten uppgav 80 % att de direkt berördes av fordon
markfrågor i sitt arbete. 
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Svarandegruppen fördelar sig på ett tiotal special
områden (Tabell 9 ) . De flesta har sitt huvudintresse 
knutet till terrängframkomlighet (24 %), olika former 
av jordbearbetningstekniker (21 %) och fordonsteknik 
(26 %) . Ett antal mindre närliggande specialområden 
är provnings-, mät- och geoteknik samt kartering. 

Tabell 9 Olika specialområden inom fordon-markområdet 

Terrängf ramkomlighe t 24 % 

Jordbearbetningsteknik 21 % 

Fordonsteknik 26 % 

Provningsteknik 5 % 

Mätteknik 1 % 

Geoteknik 5 % 

Kartering 7 % 

Övrigt 11 % 

Alla svarande arbetar inte direkt med forsknings-
eller utvecklingsarbete. Några arbetar med konstruk
tion och formgivning, andra med utredningsuppgifter, 
produktionsfrågor, administration. En del ägnar sig 
i huvudsak åt undervisning.(Se Tabell 10 ). Svarande-
gruppens heterogena sammansättning understryks vidare 
av att den är väl spridd över landet och fördelad på 
ett 80-tal olika organisationer. 
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Cabell 10 Olika typer av huvudsakliga arbetsuppgifter 
bland fordon-markspecialister 

Forsknings-, experiment- eller utvecklingsarbete 51 % 

Konstruktions- eller formgivningsarbete 11 % 

Utredningsarbete 8 % 

Produktion eller produktionsledande arbete 7 % 

Administration 9 % 

Undervisning 4 % 

Övrigt 10 % 

För att kartlägga kontaktstrukturen inom fordon-mark-
området ställdes en fråga i enkätundersökningen om vilka 
personer man samarbetar med eller har kontakt med av 
värde för det egna arbetet (högst 5 personer fick anges). 
Totalt sett nämndes ett stort antal personer varav 
endast 30 % återfanns i svarandegruppen. Detta kan tol
kas som om fordon-markområdet i själva verket är be
tydligt större än vad man initiait väntat sig. Men 
med tanke på att det redan inom svarandegruppen finns 
flera personer som inte i huvudsak ägnar sig åt eller 
intresserar sig för fordon-markfrågor torde dessa frågor 
vara av än mindre intresse bland de nytillkommande 
namnen. En annan rimlig tolkning kan knytas till områ
dets tvärfackliga karaktär. Varje enskild person har 
sin huvudsakliga professionella förankring inom sitt 
eget kompetensområde eller inom sin egen organisation. 
De kontakter som går utanför svarandegruppen beskriver 
sannolikt ett mycket bredare kontaktnät där specifika 
fordon-markfrågor endast utgör en mindre del. 

Kontaktmönster 

Inledningsvis nämndes att ett forskningsområdes 
sociala struktur kan beskrivas med hjälp av begreppet 
"social cirkel". Kännetecknande för en social cirkel 
är bl a att det är svårt att exakt fastställa dess 
gräns; vilka personer som skall anses tillhöra området 
och vilka som faller utanför. När det gäller fordon
markområdet har vi redan berört detta problem i sam



51 

band med urvalsramens fastställande och det stora antal 
nya namn som svaren på den sociometriska frågan resul
terade i. I detta avseende kan begreppet social cirkel 
vara en adekvat beskrivning av kontaktstrukturen inom 
fordon-markområdet. 

Ett annat drag hos den sociala cirkeln är att inter-
aktionen mellan dess medlemmar snarare baseras på 
gemensamma intressen än geografisk närhet eller status. 
I en undersökning av kommunikation mellan läkare fann 
Coleman et al (1966) att likhetsindex, h , för sk 
f!discussion pairs11 var .34 för doktorer inom samma 
specialitet medan en variabel som professionell er
farenhet gav ett betydligt lägre likhetsvärde (h =.05). 
Blau (1974) fann i en undersökning bland forskare 
inom området teoretisk högenergifysik att likhets
index för specialitet var .19 och .14 för professio
nell erfarenhet samt .13 för status som projektledare. 
Enligt Blau ser gemensamma intressen ut att få större 
relativ vikt för kommunikationslänkar på internationell 
nivå. 

Om vi studerar kontakterna mellan olika specialområden 
inom fordon-markområdet finner vi en tydlig trend mot 
kontakter inom den egna specialiteten (h =.23). 

a 

Tabell 11 Kontakter mellan olika specialområden bland 
fordon-markspecialister 

Vald individ 
Väljande Terräng Jordbe- Fordons- h 
individ framkom! arbetn teknik Övriga 

Terräng-
framkoml 16 8 11 8 43 .18 

Jordbear
betning 8 17 1 4 30 .46 

Fordons
teknik 6 3 15 7 31 .44 

Övriga 8 6 4 6 24 -.16 

Mottagna 
val 38 34 31 25 128 .23 

Andel 
valbara .24 .21 .26 .28 
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Bland de övriga specialområdena, geoteknik, mättek
nik, kartering etc, finns en tendens att välja per
soner utanför den egna gruppen. Dessa kompetensom
råden kan ses som hjälpvetenskaper knutna till de 
större fordon-markområdena. Betydelsen av liknande 
intresseinriktning för kontaktskapandet understryks 
mycket starkt om man beräknar likhetsindex på basis 
av branschtillhörighet(Se Tabell 12). 

Tabell 12 Likhet hos kommunikationslänkar med 
avseende på ett antal bakgrundsvariabler 
(-l<h <1) 

a 

Bransch .63 

Forskning .73 

Lantbruk 1.00 

Skogsbruk .46 

Fordons-
tillverkning .55 

Däck
tillverkning .70 

Försvar .60 

Erfarenhet av 
specialområde .05 

Upp till 10 år .11 

11 år el fler .02 

Specialområde . 23 

Terrängframkomlighetstekn .18 

Jordbearbetningsteknik .46 

Fordonsteknik .44 

Övriga -.16 

Arbetsuppgift .15 

Forsknings-, experiment 
el utveckling .51 

Annan arbetsuppgift -.35 

Utbildning .26 

Lägre examina .14 

FD, FL, Civ ing .37 

I likhet med kommunikationen inom den tidigare stude
rade FoU-organisationen tenderar kontakterna att vara 
mest frekventa bland de som arbetar direkt med FoU-
uppgifter och bland de som har högre utbildning. Er
farenhet av specialområde tycks i likhet med den 
undersökning Coleman et al (1966) gjorde bland läkare 
ha mindre betydelse. 

En viss tendens mot förekomst av en slags elitgrupp 
bestående av högutbildade personer som arbetar direkt 
med forsknings- och utvecklingsuppgifter kan skönjas. 
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I andra undersökningar har man funnit en relativt stark 
koncentration av valen: till en mindre grupp. Crane 
(1972) fann att bland forskare inom området rural 
sociologi erhöll 6 % av forskarna hela 58 % av de 
givna valen och 46 % blev aldrig valda. Bland en 
grupp matematiker fann Crane att 6 % fick 38 % av 
valen medan 34 % blev helt utan. Crawford (1970) 
studerade kommunikationen mellan forskare inom 
området sömn- och drömforskning där 11 % av forskarna 
erhöll 54 % av valen och 46 % erhöll inget val. 

Koncentrationen av valen inom fordon-markområdet är 
mycket stark. 6 % av specialisterna fick hela 56 % 
av valen. En majoritet erhöll inget val, 59 %. 
Även om de sociometriska undersökningarna kan skifta 
väsentligt i sin métodologiska uppläggning pekar 
de allra flesta resultat på förekomsten av en slags 
elitgrupp eller ett "osynligt kollegium". Vi har 
här kunnat se tecken på att "osynliga kollegier" 
även kan bildas inom tekniska specialområden där 
man dessutom kan finna representanter från flera 
skilda områden. 

Tvåstegsflöden 

Den information som utnyttjas i vetenskapligt och 
tekniskt arbete förekommer i en mängd olika källor, 
vilka skiljer sig åt med avseende på informations
innehåll, spridningsform, framställningssätt m m. 
Om man vill beskriva informationsutnyttjandet behöver 
man därför en klassifikation av informationskällorna. 
Fyra huvudtyper av källor, som relativt lätt kan 
urskiljas är följande (Se Tabell 13). 

Tabell 13 Fyra huvudtyper av informationskällor 

Formella Informella 

Interna interna dokument, samtal med kolleger, 
PM, rapporter etc interna möten etc 

Externa tidskrifter, brev, kongresser, 
böcker, biblio- telefonsamtal, 
grafier etc etc 
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Man kan göra en distinktion mellan skriftliga (formella) 
och icke-skriftliga/opublicerade källor (informella) 
samt mellan källor som finns inom den egna organisa
tionen (interna) och de som finns utanför (externa). 

Vissa typer av källor kan vara svåra att placera in 
bland dessa huvudgrupper. Exempelvis kan leverantörs
information skilja sig med avseende på både innehåll 
och spridningsform från tidskrifter så att detta mo
tiverar en särskild kategori. Liknande argument kan 
anföras för t ex information från branschförbund och 
information om patent. Dessa källor kan därför bilda 
en egen kategori, som fortsättningsvis benämns "semi-
f ormella11. 

I enkätundersökningen bland fordon-markteknikerna ställ
des en fråga om i vilken utsträckning man upplever sig 
bli tillfrågad om råd från personer inom respektive 
utom organisationen. Denna indikator på sk "självut-
pekat opinionsledarskap11 visar sig ha tydliga posi
tiva samband med utnyttjandet av samtliga huvud
typer av informationskällor (Tabell 14). 

Tabell 14 Samband mellan självutpekat opinionsledar
skap och informationsutnyttjande (Spearmans 
rangkorrelation, -1 < rg<.l) 

källor55) 
Informations-

Tillfrågas om råd från kolleger: 
Inom den egna Utom den egna 
organisationen organisationen 

Formella/externa .26 

Formella/interna .34 

Informella/externa .27 

Informella/interna .42 .24 

.40 

.32 

.37 

x) För indexkonstruktioner se bilaga II. 
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Det antagande om ett samband mellan informell rådgiv
ning och mediaexponering som ligger bakom tvåstegs-
hypotesen, kan sägas få stöd och kan därmed antas 
gälla även inom ett specialområde. Dess opinionsledare 
eller rådgivare kan antas basera sin roll som infor
mationsförmedlare på en god kontakt med framför allt 
facklitteraturen. 

Hur denna förmedling faktiskt går till är en annan 
fråga. I vilken mån är den beroende på att de övriga 
söker upp opinionsledarna? Vem diskuterar opinions
ledaren själv med? Av Tabell 15 nedan framgår att 
opinionsledarna, i likhet med sin släkting gatekeepern, 
har en tendens att i första hand kommunicera inom sin 
egen grupp. 

Tabell 15 Likhet hos kommunikationslänkar och själv-
utpekat opinionsledarskap inom fordon-mark-
området 

Tillfrågas om råd 
inom organisationen .00 

Tillfrågas sällan -.21 

Tillfrågas ofta .26 

Tillfrågas om råd 
utom organisationen .04 

Tillfrågas sällan -.11 

Tillfrågas ofta .28 

Inom parentes kan nämnas att resultatet i Tabell 15 
ger ett indirekt validitetsstöd åt det självut-
pekade opinionsledarskapet som mått i och med att 
valen genomgående är riktade mot de personer som ofta 
uppger sig bistå andra personer med råd. 

Tendensen till inomgruppsval bland de som har en nyckel
ställning i det informella nätverket förstärks av att 
de som har god kontakt med facklitteraturen har en klar 
preferens för andra informationsrika kolleger (Tabell 16), 
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Tabell 16 Likhet hos kommunikationslänkar med avseende 
på informationsutnyttjande inom fordon-mark-
området 

h 
a 

Formella/externa .20 

Högt utnyttjande .58 

Lågt utnyttjande -.38 

Forme11a/interna .14 

Högt utnyttjande .26 

Lågt utnyttjande .00 

h 

Informella/externa 
a 
.02 

Högt utnyttjande .34 

Lågt utnyttjande -.27 

Informella/interna .05 

Högt utnyttjande .18 

Lågt utnyttjande -.13 

Cerha (1973) har i samband med studier av reklam-
och konsumtionsfrågor funnit ett positivt samband 
mellan individers intresse för en viss fråga och i 
vilken mån de fungerar som rådgivare eller rådsökare. 
Intresse sammanhänger också med exponering för såväl 
personlig kommunikation som för massmedia. Cerha 
konstaterar därför att intresse är den viktiga bakom
liggande faktorn som förklarar en individs roll i 
kommunikationsprocessen: 

"Gränslinjen (eller snarare övergångszonen) mellan 
de aktiva och passiva går emellertid ej mellan 
dem som frågar och dem som svarar på frågorna. 
Inte heller går den mellan dem som tar emot 
informationen från massmedia och dem som tar 
emot den från andra människor. Gränslinjen, 
övergångszonen, går mellan de av ämnet intres
serade och de av ämnet ointresserade människor
na. (Cerha 1973) 

De mycket intensiva kontakterna mellan personer som 
läser mycket facklitteratur, ofta fungerar som råd
givare eller direkt arbetar med forsknings- och 
utvecklingsarbete ligger i linje med Cerhas reso
nemang. Det är sannolikt att man bland dessa personer 
också finner de som hyser det livligaste intresset 
för fordon-markfrågorna. 
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Sammanfattning 

Kommunikationen mellan specialister inom fordon
markområdet är primärt baserad på liknande 
intresseinriktning. Kontaktnätet sönderfaller i 
ett antal olika grupper knutna till en viss bransch 
eller ett visst specialområde. 

Koncentrationen av kontakterna till en mindre grupp 
fordon-markspecialister är uppenbar. Kontakterna är 
i allmänhet riktade mot personer som har högre aka
demisk utbildning och som arbetar direkt med forsk
nings- och utvecklingsproblem. Det finns dessutom 
en klar tendens mot att dessa personer har frekventa 
inbördes kontakter. Med andra ord kan man förutsätta 
existensen av ett sk "osynligt kollegium" även inom 
fordon-markområdet. 

Kontaktmönstrets elitistiska drag kan också medföra 
att de personer som har liten kontakt med facklitte
raturen isoleras från de informationsrika. De personer 
som uppfattar sig själva fungera som rådgivare åt 
kolleger inom och utom den egna organisationen har 
ett genomgående högre informationsutnyttjande än de 
övriga. Emellertid visar sig opinionsledarna, råd
givarna i första hand kontakta andra opinionsledare. 
I den mån de fungerar som rådgivare åt övriga sker 
detta på de senares eget initiativ. 
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V KOMMUNIKATION BLAND MASSKOMMUNIKATIONS
FORSKARE 

Inledning 

Forskningsområden kan beskrivas som relativt öppna 
sociala system. I undersökningen bland fordon—markspecia
lister fann vi att hela 70 % av de sociometriska 
valen hamnade utanför den ursprungligen definierade 
gruppen. Crane (1972) rapporterade att motsvarande 
andel "outsiders'1 var 51 % inom området rural sociologi 
och 28 % bland matematiker. En del av denna utåtriktade 
kommunikation kan antas vara riktad mot andra discipliner. 
Områdens öppenhet gentemot andra kan dock variera starkt 
Matematik kan betraktas som en relativt inåtvänd discip
lin jämfört med sociologi där andelen kontakter utanför 
disciplingränserna ofta är stor. 

Tvärvetenskapliga forskningsområden kan antas brottas med 
annorlunda kommunikationsproblem än de områden som håller 
sig inom disciplingränserna. Skillnader i teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter kan vara stora och fordra 
speciella kontaktformer för att överbryggas. De möjlig
heter till transformerad information, selektivitet och 
återkoppling som informell kommunikation bl a erbjuder 
är kanske av speciell vikt inom tvärvetenskapliga områden. 
Informella, mer personligt präglade former för idéutbyte 
kan också vara en förutsättning för skapande av sociala 
kontakter som med all sannolikhet är nödvändiga för fram
växten av en specifik, tvärvetenskapligt grundad kun
skapsutveckling. 

Masskommunikationsforskning är ett exempel på ett tvär-
eller mångvetenskapligt forskningsområde och inrymmer 
specialister från både samhällsvetenskapliga och huma
nistiska discipliner. I Sverige har området haft en 
kraftig ökning under 1970-talet och forskning kring 
massmedier bedrivs på flertalet universitetsorter. 
Masskommunikationsforskningen har ännu inte fått någon 
fast organisation och finns inte, så när som på en 
nyligen utlyst professur, representerat som självstän
digt ämne vid landets läroanstalter. Enskilda forsk
ningsgrupper kan emellertid urskiljas på ett antal 
orter. För att underlätta kontakterna mellan forskarna 
och för att kunna hävda masskommunikationsforskningens 
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ställning i Sverige bildades Föreningen Svenska Mass-
kommunikationsforskare (FSM) 1977. 

I syfte att kartlägga kontaktmönstret bland svenska 
masskommunikationsforskare genomförde Holmlöv & Nowak 
vid Ekonomiska forskningsinstitutet i Stockholm en 
enkätundersökning bland 179 forskare.x I enkäten 
ställdes en fråga om vilka av de 179 personerna man 
hade haft kontakt med under den senaste månaden och 
vilka man hade läst någonting av under det senaste 
året. Den första typen av fråga kan sägas avspegla 
områdets sociala struktur och den andra dess kogni-
tiva eller intellektuella uppbyggnad. Undersökningen 
är speciellt intressant då den på detta sätt möjlig
gör jämförelser mellan två olika slags relationer. Ett 
antal andra frågor avsåg ämnestillhörighet, forsknings
aktivitet och intressespridning samt i vilken mån 
man upplever termen masskommunikationsforskare vara 
en adekvat beskrivning av den egna verksamheten. 
Svarsfrekvensen var 81 % vilket får anses vara mycket 
högt med tanke på frågornas personliga prägel. 

Kontaktmönster 

Själva poängen med bildandet av tvärvetenskapliga 
forskningsområden är givetvis att stimulera kontakter 
över ämnesgränser. Enbart det faktum att personer från 
flera discipliner ägnar sig åt att studera liknande 
fenomen är knappast ett tillräckligt kriterium på 
tvärvetenskaplighet. Bland masskommunikationsforskarna 
är det 50 % som har något forskningsprojekt där man 
samarbetar med personer från andra institutioner. Det 
finns således ett tämligen väl utvecklat samarbete 
mellan personer knutna till olika arbetsplatser och 
ämnen. Fortfarande dominerar dock kontakterna inom 
det egna ämnet eller institutionen. 

Vid sidan av ort tycks liknande ämnestillhörighet vara 
avgörande för vilka personer man har informella kon
takter med och de som man har läst någonting av 
(Se Tabell 17). 

x) Jag vill rikta ett speciellt tack till PG Holmlöv 
och Kjell Nowak för att de velat ställa sitt under
sökningsmaterial till förfogande för de analyser som 
presenteras i det följande 
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Tabell 17 Likhet hos kommunikations länkar bland svenska 
masskommunikationsforskare (—1<h <1) 

a~ 

Kon- Läs- Kon- Läs-
Variabel takt ning Variabel takt ning 

Ämne/institution .43 .22 Ort .60 .25 

PUB/Sveriges Radio .68 .44 Göteborg .65 .21 

Statskunskap .59 .23 Stockholm .66 .47 

Nordiska språk .37 .28 Umeå ,61 .14 

Sociologi .33 .15 Uppsala .48 .02 

Litt vetenskap .26 .23 Lund .46 .12 

EFI .22 .09 

Journalisthögskolan .21 .10 

Historia .20 .15 

Myndighe ter .04 .06 

Antal forsknings Procent av arbets -
intressen kring tid för mass
masskommunikation .04 1 O

 
LO

 

kommunikations
forskning .02 .03 

Inget eller 1 .06 -.11 Upp till 50 % .04 .10 

2 eller fler .14 .06 51 % och mer .00 1 O
 

Är termen mass Antal projekt i 
kommunikations-
forskare en 
adekvat beteckning? .03 .04 

samarbete med 
forskare utom 
egen ms t .09 .09 

Inte alls eller i 
någon mån -•21 -.16 Inget projekt .28 -.27 

I ganska eller 
mycket hög grad .18 .16 

1 eller flera 
projekt .28 .30 

Kommunikationen över orts-, ämnes- och institutions
gränser är vanligare när det gäller läsning än person
kontakter. Man kan med andra ord ha kännedom om forsk
ning inom andra ämnen utan att man har personlig kontakt 
med författaren i fråga. De hinder för personkontakter 
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som framför allt geografiska avstånd skapar tycks kunna 
överbryggas med hjälp av det skriftliga kommunikations
systemet. För forskare knutna till Umeå är detta för
hållande uppenbart - likhetsindex för personkontakter 
är .61 och endast .14 för läsning. Då långt ifrån alla 
ämnen finns representerade på varje ort torde de tvär
vetenskapliga kontakterna i första hand tjäna på olika 
avståndsöverbryggande åtgärder. Dessa kan bl a vara 
effektiva system för spridning av forskningsrapporter 
och annat tryckt material, ökade anslag för resor och 
arrangerande av både muntliga och skriftliga tele-
konferenser. 

En del ämnen och institutioner uppvisar en större 
"inåtvändhet" än andra. Detta tycks vara speciellt 
utmärkande för Sveriges Radios avdelning för publik
undersökningar (PUB) där man har den starkaste ten
densen att "övervälja11 organisationskollegerna. 
Personer vid myndigheter är å andra sidan mycket 
utåtriktade. Denna skillnad kan bl a sammanhänga med 
att PUB som helhet är ägnat åt massmediaforskning där 
de olika forskarna kan finna många andra masskommuni
kationsforskare på nära håll och med skiftande ämnes
bakgrund. Emellertid tycks man också ha en över
vägande preferens för organisationskollegernas 
publikationer jämfört med andra ämnen och institutioner. 
Statsvetarna som är relativt inåtvända när det gäller 
personkontakter tycks kompensera detta förhållanden 
med betydligt mer utåtriktade läsvanor. 

Att personer vid myndigheter är relativt utåtriktade 
både när det gäller personkontakter och läsning kan 
sammanhänga med att de snarare är att betrakta som 
avnämare av masskommunikationsforskningens resultat 
än dess producenter. 

Ett forskningsområdes öppenhet gentemot andra har 
visats variera över tid. Crane (1972) fann att valet 
av forskningsproblem inom rural sociologi styrdes 
av externa personkontakter i betydligt högre grad 
i områdets tidigare utvecklingsskeden än i de senare 
stadierna. Ju äldre och ju mer etablerad en viss 
forskningsinriktning blir desto större inre samman
hållning bland dess medlemmar. Emellertid kan inre 
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stridigheter så småningom uppstå eller området kan 
minska i attraktivitet, vilket föranleder ätt man 
söker nya kontaktvägar som kanske sträcker sig över 
disciplingränserna. 

Eftersom masskommunikationsforskningen inte utgör 
ett självständigt universitetsämne kan den enskilde 
forskarens relation till sitt moderämne påverka 
dennes behov och intresse för tvärvetenskapliga 
kontakter. Om masskommunikationsforskning är ett väl 
legitimerat forskningsfält inom det egna ämnet 
minskar sannolikt behovet av kontakter med andra 
ämnen. Om moderämnet förhåller sig relativt kall
sinnigt till ett framväxande intresse för masskom
munikation kan kontakter med likasinnade i andra 
ämnen ge ett behövligt stöd. Å andra sidan kan ett 
ämnes relativa inåtvändhet indikera ett mer auktori
tärt beroende av moderämnets teorier och metodregler. 
Det är ju ofta så att masskommunikationsforskarnas 
karriärvägar ligger inom moderämnet och det blir 
kanske i första hand ämneskollegerna som behöver 
övertygas om den egna forskningens relevans. 

De humanistiska ämnena har tillsammans en tendens 
till mer frekventa kontakter över fakultetsgränserna 
än samhällsvetenskaperna (Se Tabell 18). Detta kan 
kanske tolkas mot bakgrund av att masskommunikations
forskningen är mindre väl etablerad i de humanistiska 
ämnena som helhet, men kan också ses söm ett uttryck 
för att humanisterna de facto är mer öppna för in
tryck utifrån än samhällsvetarna. 
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Tabell 18 Kommunikation mellan humanister och samhälls
vetare bland svenska masskommunikations
forskare 

Vald individ 
Väljande Humanist Samhälls-
individ vetare a 

Humanist 129 108 237 .25 

Samhällsvetare 103 478 581 .55 

Mottagna val 232 586 818 .43 

Andel valbara .39 .61 

Kontakterna präglas av det engagemang eller intresse 
för masskommunikation som forskarna har. De personer 
som samarbetar i forskningsprojekt med personer från 
andra institutioner, de som själva i hög grad upp
lever sig vara just masskommunikationsforskare och 
de som har flera olika forskningsintressen inom 
området har starkare inbördes kontakter än andra 
grupper. De som, av olika skäl, har ett mindre 
engagemang i forskning kring masskommunikation riktar 
sina kontakter mot den mest aktiva gruppen. Ett vik
tigt undantag är att de som ägnar större delen av 
arbetstiden åt forskning kring masskommunikation 
inte har en större inomgruppspreferens än de som 
har mindre tid över för forskning. Detta kan samman
hänga med att masskommunikation till stor del är 
ett undervisningsämne med bristande forskningsresurser. 
Kontakterna kan därför ofta ske mellan personer som i 
huvudsak baserar sin försörjning på undervisning. 

Vid sidan av ort och ämne ger likhetsindex mycket små 
skillnader mellan värden för personkontakt och läsning. 
När det gäller i vilken mån man upplever sig vara 
masskommunikationsforskare och samarbetar med personer 
I:rån andra institutioner är överlappningen av de båda 
•lätverken i det närmaste fullständig. Såväl kontakter 
;om läsning koncentreras kring de som har en mer ut
präglad profil som masskommunikationsforskare 
Tabell 17). Det finns skäl att antaga att framför 
illt samarbete över institutions- och ämnesgränser 
>kar möjligheterna att föra ut de egna publikationerna 
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till en bredare publik. Det kan också vara så att 
ökade kontakter utåt stimulerar produktiviteten, 
vilken i sin tur ökar sannolikheten för att man skall 
bli läst. 

I cirkelns mitt 

Flertalet undersökningar av forskningsområdens sociala 
struktur har entydigt pekat på förekomsten av ett 
elitskikt (Mulkay 1976 b). Bara själva det faktum 
att cirka 50 % av alla vetenskapliga publikationer 
har författats av ungefär 10 % av vetenskapsmännen 
antyder stora variationer i forskningsproduktivitet 
(Price 1963). Eftersom de mest produktiva forskarna 
också har visats bli erkända för de kvalitativt bästa 
forskningsresultaten ges också belöningar i proportion 
till insatsen. Sannolikheten att erhålla belöningar 
ökar också med antalet tidigare framgångar - den sk 
Matteuseffekten (Merton 1968). 

Det finns med tanke på en utpräglad snedfördelning 
av vetenskaplig produktivitet och erkännande anledning 
att anta att det råder motsvarande grad av elitism när 
det gäller antalet gånger man kontaktas eller hur 
mycket man blir läst av kollegerna. Mätt på detta 
sätt är graden av elitism relativt liten bland mass
kommunikationsforskarna jämfört med andra socio-
metriska undersökningar (Tabell 19). 

Tabell 19 Koncentration av sociometriska val inom 
olika forskningsområden 

Forskningsområde 6 % av forskarna erhöll 

Rural sociologi 58 % av valen 
(Crane 1972) 

Matematiker 38 % av valen 
(Crane 1972) 

Fordon-markområdet 56 % av valen 
(Se ovan kap IV) 

Masskommunikations- 22 % av valen (kontakter) 
forskare 36 % av valen(läsning) 



65 

Den mindre utmärkande koncentrationen av valen bland 
masskommunikationsforskare kan tolkas mot bakgrund 
av att området är det yngsta av de i Tabell 19 upp
tagna områdena. Crane (1972) daterar uppkomsten av 
området rural sociologi till början av 1940-talet 
och det matematiska delområdet ("theory of finite 
groups") till början av seklet. Fordon-markområdets 
ursprung kan vara svårare att datera, men dess sam
arbetsorganisation (SFM) är tiotalet år äldre än dess 
motsvarighet inom masskommunikationsområdet (FSM). 

Ett annat utmärkande drag för en elit är täta inbördes 
kontakter mellan dess medlemmar. Inte heller i detta 
avseende finns någon utpräglad elitistisk tendens. 
Tabell 20 visar att tendensen till inomgruppsval är 
tom något högre bland de som har en mellanposition 
i kontaktnätet. 

Tabell 20 Kontakter mellan forskare med olika antal 
mottagna val inom masskommunikationsområdet 

Vald individ 
Väljande 0 till 11 till 21 och ^ 
individ 10 val 20 val fler val a 

0 till 10 val 156 154 91 401 -.36 

11 till 20 val 195 425 217 837 .29 

21 och fler val 102 202 103 407 .19 

Mottagna val 453 781 411 1 645 .14 

Andel valbara .61 .31 O
 

00
 

En aspekt på ett forskningsområdes kommunikationsnät 
är i vilken mån en persons position i ett socialt 
nätverk sammanhänger med möjligheterna till intellek
tuellt inflytande. Går det att få sina forsknings
resultat uppmärksammade utan att man lämnar den trygga 
forskarvrån? 

Bland masskommunikationsforskarna är sambandet mellan 
antalet erhållna val för läsning och personkontakter 
tämligen starkt (Figur 8) . 



Antal val för läsning 

Figur 8 Sambandet mellan antalet erhållna val 
för läsning och personkontakter 
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Sambandet är emellertid inte perfekt vilket gör det 
möjligt att ha en central position i det ena nätverket 
men inte i det andra. Bland de 26 mest kontaktade per
sonerna är det 9 som inte också ingår bland de 26 mest 
lästa personerna och vice versa (Se Tabell 21). 

I Tabell 21 har de olika personernas ranger på de båda 
listorna förbundits med varandra. Av linjernas lut
ning, vilken indikerar rangskillnaden på de olika 
skalorna, kan vi utläsa att det blir allt svårare 
ått nå toppen på en lista om man inte ligger högt 
på den andra. Linjerna är genomgående mer horison
tella ju högre upp man kommer på listorna. 

Tabell 21 De 26 mest kontaktade och lästa masskommu
nikationsforskarna 

Kontakt Läsning 

-19 

14' 

-24 
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För att nå elitskiktets topp krävs det med all 
säkerhet att man både gör en social och intellektuell 
karriär. 

Det orsaksmässiga förhållandet mellan kontakt och 
läsning är svårare att bestämma. En slags växelverkan, 
dvs där variablerna både kan vara orsak och effekt, är 
kanske den rimligaste modellen. En person som är in
blandad i många personkontakter har större möjlighet 
att propagera för de egna skrifterna än den som mer 
sällan träffar forskarkolleger. Å andra sidan kan 
många finna anledning att ta personlig kontakt med 
en populär författare. Orsakssambandet kan vidare 
tänkas kompliceras av en rad andra variabler knutna 
till respektive forskares personliga och miljömässiga 
förutsättningar. Det måste bl a vara en fördel ur både 
kontakt- och lässynpunkt att ha korta geografiska av
stånd till kolleger, att arbeta inom ett större ämnes
område eller organisation, eller att ha många olika 
forskningsintressen. Âv de i Tabell 21 upptagna per
sonerna är det endast en person bland de mest kon
taktade och ingen bland de mest lästa som bor utan
för de större orterna (inom masskommunikationsområdet) 
Stockholm, Lund och Göteborg. 

Sammanfattning 

Disciplinen som organisationsform för vetenskapligt 
arbete får allt mindre betydelse. Den snabbt Ökande 
mängden forskare har tvingat fram en specialisering 
inom de traditionella disciplinerna samtidigt som 
nya problemområden stimulerat tvärvetenskaplig forsk
ning. Många menar att varje enskilt forskningsområde 
omfattar endast ca 200 medlemmar (Se t ex Price & 
Beaver 1966). Dessa jämförelsevis små sociala enheter 
kan ses som ett resultat av att de studerade problemen 
kräver en långt driven specialisering, forskarna har 
en begränsad möjlighet att samla in och tillgodogöra 
sig en snabbt växande informationsmängd samt att 
forskare på det hela taget är intresserade av att 
kommunicera med personer som arbetar på liknande 
problem. Dessa mindre nätverk av forskare utgör 
vetenskapens egentliga "produktionsenheter", det är 
här nya upptäckter görs, sprids och värderas 
(Mulkay 1976 b). 
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Masskommunikationsforskning är ett exempel på ett 
framväxande forskningsområde som ägnats uppmärksam
het från en rad olika ämnen. Området har inte ännu 
fått någon fast organisationsform och kontaktmönstret 
domineras av de olika medlemmarnas disciplinära för
ankring. Intresset för samarbete över institutions-
och ämnesgränser är dock relativt stort och kan för
modas öka. 

De begränsningar för personkontakter som ämnestillhö
righet och geografiska avstånd utgör ser ut att till 
viss del överbryggas av den formella, skriftliga 
kommunikationen. Den informella kòmmunikationen har 
emellertid både annat innehåll och andra syften och 
är antagligen nödvändig for framväxten äv masskom
munikation som ett självständigt forskningsfält. 
Någon tydlig elitgrupp kan inte urskiljas bland de 
svenska masskommunikationsforskarna i jämförelse med 
andra liknande undersökningar. En viss koncentration 
av kontaktnätet till de mest aktiva medlemmarna kan 
dock skönjas. 

Betydelsen av informella kontakter mellan masskommu-
nikationsforskarna understryks av det mycket nära 
sambandet mellan personkontakter och sannolikheten 
för att bli läst. Även om orsakssambandet mellan 
sociala kontakter och läsning är oklart, är det 
uppenbart att den sociala och intellektuella karriären 
hänger mycket intimt samman. 
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VI DISKUSSION 

Konmunikationssystemet inom vetenskapen förser, likt 
människans blodomlopp* forskningsarbetet med dess 
råmaterial eller näringsämnen via ett komplicerat 
system av kanaler. Vetenskapens blodomlopp utsätts 
numera för mycket starka påfrestningar och risken 
för kärlsjukdomar är överhängande, framför allt 
beroende på ett snabbt stigande blodtryck. Vilka 
forskare undgår att känna en viss ångest inför 
sin uppgift med Price1s lag ringande i öronen 
(Price 1967): 

"The size of Science as a function of time 
exhibits a regular exponential rate of 
growth holding for periods as long as 
200 years with a doubling every 10 to 
15 years. One gets about the same rate 
whether you count men or scientific 
journals, or papers published in them. 
Rates vary only little from field to 
field of Science, from country to country.11 

Hur kan ett kommunikationssystem klara av en expo-
nentiell tillväxt av den information som förmedlas 
i dess olika kanaler? Närmar sig inte vetenskapen 
ett tillstånd av kaos eller oordning? Vem kan idag 
göra anspråk på att vara ensam om en upptäckt, ha 
en unik forskningsansats eller uttala sig om forsk
ningens nuvarande läge och utvecklingstendenser? 

Flera olika strategier kan tänkas som lösning på de 
problem som publikationsexplosionen skapar. Den kanskt 
mest dramatiska lösningen vore att ingripa på sändar
sidan och begränsa möjligheterna för publicering och 
spridning av forskningsresultat. En del röster höjs 
kanske tom för att man skall begränsa antalet 
vetenskapsmän. "Utrotningsstrategier1' av detta 
slag är mindre rimliga och önskvärda bl a med 
tanke på vilken forskning som skulle drabbas, 
forskarsamhällets autonomi och allt mer centrala 
roll för social och teknisk utveckling. 
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Den dominerande strategin för att lösa informations
problem inom vetenskap och teknik har varit att via 
olika tekniska hjälpmedel underlätta lagring och 
sökning av litteratur. Framför allt kan man se en 
snabb utveckling av datoriserade lösningar inom både 
referens- och beståndssystem via tillkomsten av bib
liografiska databaser och datoriserade lagersystem 
typ LIBRIS. En hel del utvecklingsarbete återstår 
emellertid på bibliotekssidan innan man fått system 
som ger forskare och tekniker en tillfredsställande 
fysisk tillgång till litteraturen. Främst står kanske 
behovet av att integrera referens- och beståndssystem 
så att de referenser som litteratursökningar gene
rerar snabbt kan införskaffas i original. 

Men även om man väsentligen lyckas förbättra for
merna för informationsspridning, -lagring och sökning 
kvarstår problemet att läsa och bearbeta informationen. 
De informationsmängder som kvarstår efter en aldrig 
så välplanerad litteratursökning kan ofta kräva så 
pass mycket vidare arbete att det inte hinns med 
under rimlig tid. Det kanske t o m är så att fors
kares läsbördor ökar ännu kraftigare via tillkomsten 
av datorbaserade informationssystem, istället för 
att de bidrager till att reducera ett redan alltför 
stort pensum. 

Sett ur detta perspektiv framstår en direkt och per
sonlig konsultation hos en kompetent kollega som ett 
tilltalande alternativ till ett mödosamt slit vid 
läsbordet. Kollegan kanske bättre känner till litte
raturen inom ett visst område och kan sammanfatta 
och värdera den samtidigt som information om pågående 
forskning och nyvunna, icke publicerade forsknings
resultat kan ges. Meadows (1974) menar att vissa 
vetenskapsmän redan drabbats av en slags litteratur
fobi, vilket bland annat tar sig uttryck i ett mani
fest ointresse för både bibliografiska hjälpmedel 
och bibliotekarier. Man kan kontrastera det relativa 
ointresse många vetenskapsmän hyser för det egna 
bibliotekets resurser med det nästan obegränsade 
intresset för resor. En forskare kan resa hundratals 
mil enbart för några få dagars diskussion med en 
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kollega, medan en kort promenad till biblioteket ser 
ut att kräva en betydligt större ansträngning. 

Möjligheterna till personliga kontakter mellan forskare 
och tekniker kan sägas vara ett grundvillkor i all 
innovativ verksamhet. Emellertid är dessa möjlig
heter ojämnlikt fördelade inom såväl forskar- som 
teknikersamhällen. De analyser av kontaktnät på 
organisations- och specialområdesnivå som presen
terats i denna rapport har visat på en koncentra
tion av kontakterna till ett elitskikt bestående av 
personer i högre positioner, med högre utbildning 
och längre erfarenhet samt med genomgående bättre 
tillgång till även tryckt information. Det faktum 
att centrala personer tenderar att kommunicera 
inbördes, samtidigt som de har den bästa tillgången 
på skriftlig information kan antagas bidra till en 
fördjupning av informationsklyftan mellan de som 
befinner sig i kontaktnätets centrum och periferi. 

För de forskare eller tekniker som befinner sig 
utanför kontaktnätets centrum är det givetvis 
önskvärt med en förbättrad kontakt med den infor
mationsrika expertisen. En vanlig rekommendation 
som framförts i detta sammanhang har varit att 
koncentrera informationsförmedlingen till vissa 
nyckelpersoner i kontaktnätet. Värdet av en sådan 
strategi begränsas dock av i vilken mån det är möj
ligt och önskvärt att ingripa i dessa nyckelpersoners 
arbetssituation. Har de tid och intresse att öka sina 
kontakter med den "per if ere11 kollegan? Kommer inte 
en ökning av nyckelpersonernas kömmunika t i ons ak t i-
vitet både att minska utbytet av personkontakter 
och arbetsprestationer? Blir det inte de informa
tionsrika kollegerna som i första hand får del av 
de informationstillskott som en Ökad kommunikations-
aktivitet kan resultera i? 

En av anledningarna till att elitgrupper bildas inom 
forskningsområden kan vara knuten till ojämnlika bytes
förhållanden. Det är rimligt att antaga att en forskare 
i kontaktnätets periferi behöver förbättra sina möj
ligheter att "betala" för de upplysningar eller råd 
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han efterfrågar om ett närmande till kontaktnätets 
centrum skall kunna ske. En gångbar "valuta", som 
det dessutom finns ett överflöd av, är tryckt in
formation. I de olika undersökningar som presenterats 
i denna rapport finner man ett samband mellan utnytt
jande av skriftliga informationskällor och position 
i det informella kontatknätet. 

Om de isolerade personerna kan förbättra sin tillgång 
till den vetenskapliga litteraturen kan de komma i 
besittning av ett utbytesmedel som de centrala per
sonerna kanske är i störst behov av. Det finns all 
anledning att antaga att de personer som tillhör 
kontaktnätets elitskikt har betydligt mindre ledig 
tid över för litteratursökning och läsning än den 
perifere medlemmen. Vem hör idag inte talas om ledande 
forskare som nedtyngs av tidsödande administrativa 
uppgifter? 

De nära samband man finner mellan personkontaktér och 
i vilken mån de egna publikationerna uppmärksammas 
talar för att de isolerade personerna skulle vinna 
på att förbättra spridningen av de egna alstren. 
Detta gäller givetvis under förutsättning av att 
deras relativa isolering ej orsakats av litterära 
misslyckanden. 

Det finns således flera argument som motiverar en 
förbättring av spridning och utnyttjande av tryckt 
information för att stimulera personkontakter. Då 
en forskares kontaktmöjligheter mycket starkt be
gränsas av geografiska avstånd är ökade reseanslag 
och förbättrade möjligheter för telekommunikation 
exempel på åtgärder som samtidigt behöver vidtagas. 
Inom tvärvetenskapliga forskningsområden är sådana 
åtgärder särskilt motiverade eftersom geografisk 
placering och ämnesinriktning hänger nära samman. 
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BILAGA I 
Homogenitetsindex (Baserat på Coleman, 1958) 

I de undersökningar som presenteras i denna rapport 
ingår sociometriska frågor om vilka personer man har 
haft kontakt eller diskuterat med. För varje val kan 
man konstruera par av individer. Om den valde individen 
också besvarat enkätformuläret får man en mängd uppgifter 
om den väljande och valde individen i respektive par. 

Det mått som Coleman (1958) utvecklat, homogenitets-
eller likhetsindex, gör det möjligt att uttrycka graden 
av likhet mellan väljande och valda individer med hänsyn 
till olika egenskaper. Här följer en beskrivning av hur 
beräkningen av detta index går till. 

Låt oss utgå från följande exempel. En grupp elever, 
60 pojkar och 40 flickor, har tillfrågats om vilken 
av kamraterna de helst vill umgås med. De olika val, 
eller par av individer, som erhölls kan beskrivas med 
avseende på egenskapen kön eligt följande matris: 

Vald individs kön 
Väljande individs kön Pojke Flicka 

Pojke 45 15 60 

Flicka 20 20 40 

65 35 100 

Med utgångspunkt från dessa data frågar man sig vilken 
tendens man har att välja kamrater av ens eget kön. 
Hur skulle resultatet i matrisen sett ut om det inte 
fanns någon sådan tendens, dvs om man valt helt slump
mässigt? Sannolikheten att slumpmässigt välja en person 
av samma kön blir då lika med antalet valbara personer 
av ens eget kön dividerat med det totala antalet per
soner. I vårt exempel blir sannolikheten för en pojke 
att slumpmässigt välja en pojke 55/99. Detta kan 
uttryckas med följande formel: 



79 

n.-l 
e. . =m. ——- (1) 
ii i n - 1 

ru= antalet personer i undergrupp i 

iik= antalet val gjorda av personer i undergrupp i 

n = antalet valbara personer i hela gruppen 

e..= det antal val från undergrupp i som går till 
undergrupp i om man väljer slumpmässigt (dvs 
förväntat värde) 

Om n är stort kan uttrycket e..=m.x n./n användas. Det 
bör framhållas att dessa förvantaåe vården inte är be
räknade på samma sätt som vid vanliga korstabeller där 
man utgår från båda marginalfördelningarna. Här utgår 
vi från antalet givna val och undergruppernas relativa 
storlek. Om vi gjort på "vanligt11 sätt, dvs multipli
cerat respektive marginalfrekvenser med varandra hade 
de erhållna förväntade värdena blivit beroende av under
gruppernas olika popularitet (Man kan se att pojkarna 
är mer populära än flickorna, 65 respektive 35 mot
tagna val). 

I exemplet ovan fås följande förväntade frekvenser: 

Vald individs kön 
Väljande individs kön Pojke Flicka 

Pojke 36 24 60 

Flicka 24 16 40 

60 40 100 

Om man jämför de förväntade frekvenserna med de obser
verade finner man att pojkar har en tendens att välja 
pojkar och flickor att välja flickor. Antalet par i 
diagonalen är större i den observerade matrisen än i 
den förväntade. 
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För att få ett mått på styrkan i tendensen att välja 
personer ur den egna gruppen resonerar Coleman på 
följande sätt. Antag att de valbara personerna är 
bollar i en urna, svarta bollar för personer i den 
ena gruppen och vita för de andra. När en person gör 
ett val kommer han att med en sannolikhet h. att titta 
i urnan och välja någon ur den egna undergruppen. Med 
en annan sannolikhet 1-h. kommer han att välja slump
mässigt, dvs utan att titta i urnan. Sannolikheten h 
kan då sägas vara ett mått på styrkan i tendensen att 
välja personer ur den egna gruppen. Om h är lika med 
1.0 väljer man alltid personer ur den egna gruppen. 
Om h är lika med 0 väljer man alltid slumpmässigt. 

Den observerade frekvensen val mellan grupperna blir 
då en funktion av att en viss proportion av valen h. 
går med en sannolikhet 1 till den egna gruppen (sanno
likheten är givetvis 1 eftersom man tittar i urnan och 
väljer en bestämd boll) och en annan proportion av 
valen, 1-h., fördelas slumpmässigt med en sannolikhet 
p.. Med hjälp av en formel kan detta uttryckas på 
följande sätt: 

a..=m. h. X 1.0 + (1 - h.) x p. (2) 
ii i i i ri 

a..=observerat antal val från undergrupp i till 
undergrupp i (diagonalfrekvensen) 

nu = antal val gjorda av undergrupp i 

h. = tendensen hos personer i undergrupp i att välja 
personer i undergrupp i 

p. = sannolikheten att slumpmässigt välja personer i 
undergrupp i, dvs p^=n^/n (för stora n) 

Tendensen h^ kan sedan lösas ut ur ekvation (2) ovan: 
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a. . - m.p. . . 
h = 11 11 (3) 
i m. - m.p. 

i ii 

och eftersom e..=m.p. fås 
ii ii 

a.. e.. 
h. = — — (4) 
i m. - e. . 

i ii 

I vårt exempel fås följande tendenser till inomgrupps-
val för pojkar respektive flickor: 

45 - 36 _ /CN 1 -i 77R 07" '375 (5) pojkar 60 - 36 

= 20 - 16 = .167 (6) 
1flickor 40 - 16 

Pojkarna är således mer "inåtvända11 än flickorna. 

Det kan naturligtvis uppstå situationer där man har en 
tendens att välja färre personer i den egna gruppen än 
om man valt slumpmässigt. Låt h. vara tendensen att 
inte välja ur den egna gruppen. Vi ersätter då sanno
likheten att välja någon ur den egna gruppen med 0 i 
ekvation (2). Då blir 

h.x= 
i 

ii 
- a. 

ii 
e. . 
ii 

(7) 

Om vi låter h.X vara lika med -h. så får vi ett mått 
som kan variera mellan -1 och +1. När h. är negativt 
tenderar man att välja färre personer i den egna gruppen 
och när h. är positivt väljer man flera personer i den 
egna gruppen. Följande formler används: 
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a.. - e.. 
ii ii 

i m. - e.. 
i ii 

h. = då a. . ev. 
ii > ii 

(8) 

h. = 
i 

a.. - e.. 
ii ii 

e. . 
ii 

da a.. < e.v 
ii ii 

(9) 

Modellen kan också användas för att få ett matt på den 
sammanlagda tendensen att välja inom de egna undergrup
perna. I vårt exempel skulle den sammanlagda tendensen 
att välja individer av ens eget kön bli: 

h = (all * a22) ~ (ell + e22) (10) 
12 (nu + m2 - (e^ + e^ 

. (45 ->• 20) - (36 + 16) m 

PF (60 + 40) - (36 + 16) ' y ' 



83 

BILAGA II 

Index för informationsutnyttjande bland fordon-
marktekniker 

I enkätundersökningen bland fordon-markspecialisterna 
ställdes en mycket bred fråga om hur ofta man utnyttjade 
olika slag av informationskällor. Utnyttjandefrekvensen 
för varje enskild källa angavs på en skala av följande 
utseende: 

Någon Någon 1-2 3-4 
Aldrig gång gång gånger gånger Dag 

per år per månad per vecka per vecka ligen 
(0) (1) (2) (3) (4) (5) 

Till de olika huvudgrupperna av informationskällor 
sammanfördes de enskilda källorna enligt följande: 

Formella/ 
externa 

Formella/ 
interna 

Semi-
formella 

Informella/ 
interna 

Informella/ 
externa 

Facktidskrifter, handböcker/uppslagsverk, 
fackböcker/monografier, rapporter från 
andra organisationer, referattidskrifter, 
bibliografier, referenser från datorbaserad 
litteratursökning och konferenshandlingar 

Interna rapporter och PM, interna register 
samt annan skriftlig intern information 

Leverantörstryck, information från bransch-
s amman slutningar och patenttidskrifter 

Interna möten och sammanträden, informella 
samtal med kolleger inom organisationen 

Personlig kontakt med kolleger inom landet 
och utomlands, hänvändelser till andra 
företag eller organisationer inom landet 
och utomlands, sammanträden och konferenser 
utom organisationen, föreläsningar och 
kurser, studiebesök och resor samt utställ
ningar och mässor 
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Index för utnyttjande av respektive huvudgrupp av 
källor konstruerades genom att summera värdet på för 
varje källtyp (0 till 5). Denna summa uttrycktes sedan 
som procentandelen av maximala värdet. 



85 

BILAGA III 
Sociomatriser över kontakter bland personal inom 
en industriell FoU-organisation 

AVDELNINGSTILLHÖRIGHET 

Vald individ 
Forsknings- Utvecklings-

Väljande individ avdelningar avdelningar 

Forsknings
avdelningar 

119 12 131 

Utvecklings
avdelningar 43 49 92 

Mottagna val 
Andel valbara 

172 
.50 

61 
.50 

223 

POSITION 

Väljande individ 

Vald individ 
Unéer 
ordnad 

Över
ordnad 

Underordnad 32 101 133 

Överordnad 22 81 103 

Mottagna val 
Andel valbara 

72 
.60 

130 
.40 

236 
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UTBILDNING 

Väljande individ 

Vald individ 
Lägre 
examen 

Fil lic el 
fil dr 

Lägre examen 85 57 142 

Fil lic el fil dr 27 37 64 

Mottagna val 
Andel valbara 

112 
.70 

94 
.30 

206 

ANSTÄLLNINGSTID 

Väljande individ 

Vald individ 
Upp till 
10 år 

11 år 
eller mer 

Upp till 10 år 58 74 132 

11 år eller mer 35 41 76 

Mottagna val 
Andel valbara 

93 
.60 

115 . 
.40 

208 
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BEHOV AV INFORMATION FÖR DET DAGLIGA ARBETET 

Vald individ 
Litet Stort 

Väljande individ behov behov 

Litet behov 39 43 82 

Stort behov 42 83 125 

Mottagna val 81 126 207 
Andel valbara .44 .56 

BEHOV AV INFORMATION FÖR KOMPETENSUTVECKLING 

Vald individ 
Litet Stort 

Väljande individ behov behov 

Litet behov 20 40 60 

Stort behov 18 129 147 

Mottagna val 
Andel valbara 

38 
.32 

169 207 
.68 
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ANTAL LÄSTA FACKTIDSKRIFTER 

Vald individ 
Upp till 5 Fler än 5 

Väljande individ tidskrifter tidskrifter 

Upp till 5 
tidskrifter 

16 43 59 

Fler än 5 
tidskrifter 

16 161 177 

Mottagna val 32 204 236 
Andel valbara .39 .61 

ANTAL UTNYTTJADE TRYCKTA INFORMATIONSKÄLLOR 

Vald individ 
Upp till Fler än 

Väljande individ 3 källor 3 källor 

Upp till 3 källor 46 53 99 

Fler än 3 källor 36 52 88 

Mottagna val 
Andel valbara 

82 
.59 

105 187 
.41 
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ANTAL EXTERNA PERSONKONTAKTER 

Vald individ 
Upp till Fler än 

Väljande individ 5 kontakter 5 kontakter 

Upp till 5 kontakter 51 64 115 

Fler än 5 kontakter 42 35 77 

Mottagna val 
Andel valbara 

93 
.68 

99 
.32 

192 

KONGRE S SDELTAGANDE 

Väljande individ 

Vald individ 
Deltager 
sällan 

Deltager 
ofta 

Deltager sällan 33 57 90 

Deltager ofta 48 98 146 

Mottagna val 
Andel valbara 

81 
.39 

155 
.61 

236 
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Sociomatriser över kontakter mellan specialister 
inom fordonr-markområdet 

BRANSCHTILLHÖRIGHET 

Vald individ 
B r arvs ch ( numme r ) 

Väljande individ 1 2 3 4 5 6 Övr 

1 Forskning 12 2 0 0 1 0 1 16 

2 Lantbruk 0 20 0 0 0 0 0 20 

3 Skogsbruk 0 2 16 1 0 6 4 29 

4 Fordonstillverkn 0 1 4 15 1 3 0 24 

5 Däcktillverkning 1 1 0 0 8 1 0 11 

6 Försvar 0 0 0 6 2 17 0 25 

Övriga 1 1 0 1 0 1 2 6 

Mottagna val 
Andel valbara 

14 
.10 

27 
.10 

20 
.16 

23 
.18 

12 
.07 

28 
.17 

7 
.22 

131 
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TEKNISKT SPECIALOMRÅDE 

Vald individ 
Specialområde(nummer) 

Väljande individ 1 2 3 övr 

Terrängframkomlig-
hetsteknik 16 8 11 .8; 43 

! Jordbearbetnings-
teknik 8 17 1 4 30 

1 Fordonsteknik 6 3 15 7 31 
Övriga 8 6 4. 6 24 

Mottagna val 
Andel valbara 

38 34 
.24 .20 . 

31 
25 . 

25 
31 

128 

ARBETSUPPGIFT 

Väljande individ 

Vald individ 
Annan ar
betsuppgift 

Forsknings-
experiment el 
utvecklinesarb 

Annan arbetsuppgift 17 33 50 

Forsknings-, experiment, 
eller utvecklingsarbete 17 51 68 

Mottagna val 
Andel valbara 

34 
.51 

84 118 
.49 
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UTBILDNING 

Vald individ 
Lägre FD,FL el 

Väljande individ examina Civ ing 

Lägre examina 43 25 68 

FD, FL el Civ ing 20 36 56 

Mottagna val 63 61 124 
Andel valbara «57 .43 

ERFARENHET AV SPECIALOMRÅDE 

Vald individ 
Upp till 11 år 

Väljande individ 10 år eller fler 

Upp till 10 år 24 33 57 

11 år eller fler 25 45 ;; 70 

Mottagna val 49 78 127 
Andel valbara < .35 .65 
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TILLFRÅGAS OM RÅD INOM ORGANISATIONEN 

Vald individ 
Tillfrågas Tillfrågas 

Väljande individ sällan ofta 

Tillfrågas sällan 31 42 73 

Tillfrågas ofta 23 35 58 

Mottagna val 54 77 131 
Andel valbara .53 .47 

TILLFRÅGAS OM RÅD UTOM ORGANISATIONEN 

Vald individ 
Tillfrågas Tillfrågas 

Väljande individ sällan ofta 

Tillfrågas sällan 50 34 84 

Tillfrågas ofta 21 23 44 

Mottagna val 71 57 128 
Andel erhållna .67 .33 
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UTNYTTJANDE AV 
FORMELLA/EXTERNA INFORMATIONSKÄLLOR 

Väljande individ 

Vald individ 
Lågt Högt 
utnyttjande utnyttjande 

Lågt utnyttjande 

Högt utnyttjande 

16 

1? 

36 

63 

52 

80 

Mottagna val 
Andel valbara 

33 
.50 

99 
.50 

132 

UTNYTTJANDE AV 
FORMELLA/INTERNA INFORMATIONSKÄLLOR 

Väljande individ 

Vald individ 
Lågt Högt 
utnyttjande utnyttjande 

Lågt utnyttjande 

Högt utnyttjande 

76 

20 

22 

14 

98 

34 

Mottagna val 
Andel valbara 

96 
.78 

36 132 
.22 
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UTNYTTJANDE AV 
INFORMELLA/EXTERNA INFORMATIONSKÄLLOR 

Vald individ 
Lågt Högt 

Väljande individ utnyttjande utnyttjande 

Lågt utnyttjande 26 44 70 

Högt utnyttjande 2Î 41 62 

Mottagna val 47 85 132 

Andel valbara .52 .48 

UTNYTTJANDE AV 
INFORMELLA/INTERNA INFORMATIONSKÄLLOR 

Vald individ 
Lågt Högt 

Väljande individ utnyttjande utnyttjande 

Lågt utnyttjande 13 33 46 

Högt utnyttjande 23 63 86 

Mottagna val 
Andel valbara 

36 
.33 

96 132 
.67 
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Socionatriser över kontakter mellan svenska mass
kommunikations for skare 

ÄMNE/INSTITUTION - PERSONKONTAKTER 

Vald individ 
Välj ande Ämne/institution(nummer) 
individ 12 3 4 56 

1 Litt 
vet 

14 3 3 5 1 7 3 43 

2 Nord 
språk 

3 23 0 19 3 2 1 54 

3 Hist
oria 

2 2 17 16 7 1 6 62 

4 Socio
logi 

5 Stats-
kunsk 

3 19 14 105 23 7 14 18 11 213 

4 2 5 18 87 4 5 134 

6 Journ 
högsk 

7 EF I 

4 2 1 8 7 12 1 11 3 49 

1 2 5 11 4 3 12 5 4 47 

8 PUB/SR 3 9 12 10 19 6 192 7 261 

9 Myndig-
heter 

14 5 46 

Mottagna 35 56 60 208 149 59 48 250 45 910 
val 

Andel .09 .10 .10 .24 .14 .05 .04 .17 .07 
valbara 
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ÄMNE/INSTITUTION - LÄSNING 

Vald individ 
Väljande Ämne/institution(nummer) 
individ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ll" 16 2 6 3 2 4 3 14 1 51 
vet 

2 Nord 
språk 

3 Hist
oria 

4 Socio-
logi 

5 Stats-
kunsk 

6 23 3 9 3 2 5 12 2 65 

7 4 24 13 21 5 9 13 5 101 

4 15 11 100 43 17 20 50 26 286 

8 8 6 32 64 11 15 33 13 190 

6 Journ 
högsk 

5 4 4 15 8 10 7 13 4 70 

7 EFI 1 0 1 12 5 2 6 9 9 45 

8 PUB/SR 8 7 6 27 18 12 15 120 11 224 

9 Myndig- Q 4 i 18 14 1 5 5 7 55 
ne ter 

Mottagna 55 6? 62 22g 17g 64 85 269 78 1087 
val 

Andel 
valbara ,09 .10 .10 .24 .14 .05 .04 .17 .07 
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ORT - PERSONKONTAKTER 

Vald individ 
Ort(nummer) 

Väljande individ 1 2 3 4 5 6 

1 Göteborg 180 22 37 4 9 4 256 

2 Lund 26 140 53 13 12 2 246 

3 Stockholm 52 61 716 26 34 6 895 

4 Umeå 6 7 25 78 4 2 122 

5 Uppsala 5 6 36 2 60 2 111 

6 Övriga orter 2 0 6 3 1 3 15 

Mottagna val 271 236 873 126 120 19 1645 

Andel valbara .15 .20 .42 .07 .12 .03 

ORT-LÄSNING 

Väljande individ 

Vald individ 
Ort(nummer) 
12 3 4 5 6 

1 Göteborg 133 68 176 6 19 3 405 

2 Lund 54 116 183 9 25 1 388 

3 Stockholm 93 103 647 30 56 8 937 

4 Umeå 14 15 74 29 7 2 141 

5 Uppsala 30 23 98 1 25 1 178 

6 Övriga orter 8 10 43 5 5 2 73 

Mottagna val 332 355 1221 80 137 17 2122 

Andel valbara .15 .20 .42 .07 .12 .03 
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ANTAL PROJEKT I SAMARBETE HED 
PERSONER UTOM EGEN INSTITUTION - PERSONKONTAKTER 

Väljande individ 

Vald individ 
Inget 
projekt 

1 eller 
fler projekt 

Inget projekt 171 

1 eller fler projekt 332 

299 

571 

470 

903 

Mottagna val 
Andel valbara 

503 
.51 

870 
.49 

1373 

ANTAL PROJEKT I SAMARBETE MED 
PERSONER UTOM EGEN INSTITUTION - LÄSNING 

Väljande individ 

Vald individ 
Inget 1 eller 
projekt fler projekt 

Inget projekt 246 

1 eller fler projekt 398 

416 

728 

662 

1126 

Mottagna val 

Andel valbara 

644 

.51 

1144 

.49 

1788 
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ANTAL FORSKNINGSINTRESSEN 
KRING MASSKOMMUNIKATION - PERSONKONTAKTER 

Vald individ 
Inget 2 eller 

Väljande individ eller 1 fler 

Inget eller 1 434 310 744 

2 eller fler 336 293 629 

Mottagna val 770 603 1373 

Andel valbara .62 .38 

ANTAL FORSKNINGSINTRESSEN 
KRING MASSKOMMUNIKATION - LÄSNING 

Vald individ 
Inget 2 eller 

Väljande individ eller 1 fler 

Inget eller 1 544 437 981 

2 eller fler 468 339 807 

Mottagna val 

Andel valbara 

1012 

.62 

776 1788 

.38 
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PROCENT AV ARBETSTID FÖR 
MASSKOMMUNIKATIONSFORSKNING - PERSONKONTAKTER 

Vald individ 
Upp till 51 procent 

Väljande individ 50 procent eller mer 

Upp till 50 procent 558 307 865 

51 procent eller mer 490 284 774 

Mottagna val 1048 591 1639 

Andel valbara ,63 .37 

PROCENT AV ARBETSTID FÖR 
MASSKOMMUNIKATIONSFORSKNING - LÄSNING 

Vald individ 
Upp till 51 procent 

Väljande individ 50 procent eller mer 

Upp till 50 procent 85.9 428 1287 

51 procent eller mer 547 288 835 

Mottagna val 1406 716 2122 

Andel valbara .63 .37 
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'"MASSKOMMUNIKAT ION SFORSKARE11 

EN ADEKVAT BETECKNING? - PERSONKONTAKTER 

Vald individ 
Inte alls el I ganska el 
i någon mån mycket hög 

Väljande individ gr àd 

Inte alls eller 
i någon mån 

179 297 476 

I ganska eller 
mycket hög grad 

325 500 825 

Mottagna val 504 797 1301 

Andel valbara 

00 

.52 

"MASSKOMMUNIKATIONSFORSKARE11 

EN ADEKVAT BETECKNING? - LÄSNING 

Vald individ 
Inte alls el I ganska el 
i någon mån mycket hög 

Väljande ifidivid grad 

Inte alls eller 
i någon mån 259 382 641 

I ganska eller 
mycket hög grad 

427 631 1058 

Mottagna val 

Andel valbara 

686 

.48 

1013 1699 

.52 
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I rapportserien "Research Reports from the Depart
ment of Sociology , University of Umeå" har hittills 
följande nummer utkommit: 

1 Karlsson, Georg, An Influence Model. 1968. 

2 Nordenstam, Tore, Ethics and Social Structure. 
1968. (slut) 

3 Karlsson, Georg, On Social Roles. 1968. 

4 Cottino, Amedeo, Social Differentiation and Court 
Sentences. 1969. 

5 Bergroth, Alf, Källtorp, Ove, Marklund, Staffan och 
Synnerman, Jan Erik, Samhällsstruktur i Vilhelmina 
kommun. 1971. 

6 Sahlman-Karlsson, Siiri, Perceptual Defences: Pro
cesses Protecting an Organized Perception of Ano
ther Personality. 1971. 

7 Cigéhn, Göran och Karlsson, Johnny, Umeåstudent 
1970. 1972. 

8 Bergroth, Alf, Källtorp, Ove, Marklund, Staffan 
och Synnerman, Jan Erik, Vilhelminaundersökningen: 
Om teori, metod och urval. 1972. 

9 Cottino, Amedeo, Social Structure and Deviant Beha
viour: A Working Paper. 1972. 

10 Cerha, Jarko, Opinion Leadership Revised and Fina
lized. 1973. 

11 Cerha, Jarko, Order without Authority. 1973. 

12 Bergström, Lena, Storfamilj - kärnfamilj. 1973. 
(slut) 

13 Johansson, Eva Christina och Ottosson, Per-Ove, 
Stabilitet och föränderlighet i de partipolitiska 
sympatierna bland studenter i Umeå. 1973. 



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 
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Höglund, Lars och Persson, Olle, Transportkonsum
tion i sociologisk belysning. 1973. (slut) 

Marklund, Staffan, Socialstruktur och levnadsför
hållanden i en jordbruksby i Norrlands inland. 
1973. (slut) 

Källtorp, Ove, Strukturomvandling och levnadsvill
kor i en skogsby i Norrlands inland. 1974. 

Synnerman, Jan Erik, Vilhelminaundersökningen: En 
modell för levnadsnivåmätning. 1974. 

Karlsson, Georg, Umeåstudent 1970 - några metodo
logiska synpunkter. 1974. 

Styrborn, Sven, Om Socialisationsprocesser - några 
olika tolkningar av relationerna mellan människa 
och samhälle. 1974. (slut) 

Karlsson, Georg, Om sociala målsättningar. 1975. 

Marklund, Staffan, Fattigdom och socialpolitik i 
Vilhelmina. 1975. 

Marklund, Staffan, Living Conditions and Social 
Policy in Rural Change. 1975. 

Höglund, Lars och Persson, Olle, A Survey of Stu
dies on Use and Production of Scientific and Tech
nical Information. 1975. 

Bergroth, Alf, Social service i en glesbygdskommun. 
1975. 

Eriksson, Ingalill, Sociala relationer. Något är 
fel. Vad och varför? 1975. 

Cigéhn, Göran, Stabilitet och instabilitet i parti
politiska sympatier. Politisk socialisation och po
litisk rörlighet hos en grupp studenter. 1975. 
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27 Cigéhn, Göran, Social bakgrund, studier och politik 
- Några paneldata från Umeå. 1975. 

28 Cigéhn, Göran, Förändringar i partipolitiska sympa
tier och utbildningsval under studietiden. Om bety
delsen av social bakgrund och universitetsmiljö. 
1975. 

29 Persson, Olle och Höglund, Lars, Evaluation of a 
Computer-based Current Awareness Service for Swe
dish Social Scientists. 1975. 

30 Höglund, Lars och Persson, Olle, Information Use 
within an Applied Technical Field. 1976. 

31 Synnerman, Siv, Kooperationen och dess tjänstemän. 
1975. 

32 Hedman, Eva, Boende och sociala kontakter. 1976. 

33 Höglund, Lars och Persson, Olle, Informationsutnytt
jande inom ett tekniskt specialområde. 1976. 

34 Eriksson, Ingalill, Mjukdatasociologi. 1977. 

35 Eriksson, Ingalill, Isoleringsproblematiken och 
myndigheterna. 1977. 

36 Höglund, Sten, Demokrati i en stor facklig organi
sation. En diagnos av den svenska Landsorganisa
tionens stadgeförändring 1941. 1977. 

37 Bergroth, Alf, Pensionärer i en glesbygdskommun. 
Pensionskarriär och levnadsförhållanden. 1977. 

38 Styrborn, Sven, Kulturkonfrontationer - om motsätt
ningar mellan barn och vuxna. 1977. 

39 

40 Eriksson, Ingalill, Sociala relationer: oröaker 
till lfonda förhållanden" samt myndighetsåtgärder 
och sociologisk metod. 1977. 
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41 Styrborn, Sven och Söderlind, Ivar, Luleåprojektet 
- social struktur och socialisation (rapport nr 2). 
Några data om familjens sociala struktur och för
äldrarnas arbete. 1977. 

42 Ålund, Aleksandra, Efterkrigsintereuropeisk arbets-
migration: Jugoslavien (del 1). Emigration och för
ändringar i ett lokalt samhälle: Vrlika (del 2). 
1977. 

43 Ålund, Aleksandra, "Ekot från gårdagen". De jugo
slaviska invandrarnas bakgrund och dess betydelse 
för deras nuvarande erfarenheter. 1978. (slut) 

44 Ålund, Aleksandra, Migration och sociala föränd
ringsprocesser. Om samtida jugoslaviska arbetsémi-
granter with à Summary in English. 1978. 

45 Höglund, Sten, Storföretagen, Svenska arbetsgiva
reföreningen och beslutsordningen i arbetarnas 
fackliga organisationer. 1978. 

46 Bergroth, Alf, Handikappade och åldringar i en 
glesbygdskommun. Om effekter av socialpolitiska 
åtgärder. 1978. 

47 Drugge, Ulf, Domstolar som konfliktreglerare. Én 
komparativ undersökning av underrätternas konflikt-
reglerande verksamhet. 1978. 

48 Källtorp, Ove, Lokalsamhällen i upplösning. Omvand
ling av produktionssätt och social struktur i tre 
byar i Norrlands inland. 1978. 

49 Källtorp, Ove, Transformation of Social Structure 
in Peripheral Village Communities. 1978. 

50 Höglund, Lars och Persson, Olle, Gatekeeperfunk-
tioner och IoD-verksamhet. 1978. 

51 Höglund, Sten, En fallstudie i organisationsföränd
ring. Vad drev fram 1941 års stadgeförändring i den 
svenska Landsorganisationen? 1979. 
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52 Höglund, Sten, Centralisering och reduktion av med
lemsinflytandet i en stor facklig organisation. 1979. 

53 Indragen 

54 Berglund, Staffan, The New Indianism - A Threat 
against Imperialism and Underdevelopment. 1979. 

55 Höglund, Lars, Om informationsutnyttjande i forsk
nings- och utvecklingsarbete. 1980. 

56 Persson, Olle, Informell kommunikation bland for
skare och tekniker. 1980. 

57 Höglund, Lars och Persson, Olle, Datorbaserad lit
teratursökning. Två fallstudier. 1980. 

58 Höglund, Lars och Persson, Olle, Kommunikation 
inom vetenskap och teknik. 1980. 






