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Förord 
Strömstad akademi har vid detta laget hunnit etablera en serie av digitalt och 
analogt utgivna antologier i vitt skilda aktuella ämnesområden. Detta kan vi som 
akademi åstadkomma eftersom vi är mer än hundratalet ledamöter som på hög 
akademisk nivå representerar i stort sett samtliga vetenskapliga områden. 

Föreliggande antologi har tagit som sin uppgift att utifrån personliga karriärer-
farenheter delge en forskningsintresserad publik väsentliga inblickar till stöd för 
att skapa den egna karriären. Möt tretton av våra ledamöter som har avsatt sin 
tid för att en ny generation ska bli ännu bättre att behärska den akademiska 
forskningsmiljön. 

Åsa Morberg ska först nämnas som idégivare till denna antologi. Utan hennes 
energi och uthållighet hade berättelserna om de tretton forskarkarriärerna aldrig 
sett offentlighetens ljus. Hon ville förstärka redaktörsteamet med Anders Gus-
tavsson och Carl E. Olivestam. Valet motiverades med att dessa personer hade varit 
med förr och visste: ”Så funkar det”. En formgivare har också trätt fram inom 
akademin, Per Flensburg, vilket gör dialogen kring antologin än mer kongenial. 
Och Hanna Fideli Fritzell har åter, trots efternamnsbyte, fått förtroende som il-
lustratör. Köp och njut av denna kvalitetsprodukt med garanterad användbarhet. 

Åsa Morberg - Anders Gustavsson - Carl E. Olivestam 
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Antologins struktur och innehåll 
Carl E. Olivestam 

 

Forskning kan vara nog så problematisk. Att sedan finna en presentationsform 
som både är korrekt och anpassad till en vidare publik innebär ytterligare svårig-
heter.  

Författarna i denna antologi har alla haft som uppgift att utgå från sina egna 
subjektivt upplevda erfarenheter av sin forskningsmiljö och sin forskarkarriär. 

Detta torde höja läsvärdet och ge stimulans och en skärpt blick för vad forskar-
karriären kräver. Trots att det gått en del tid sedan de forskarerfarenheter som 
dessa tretton skribenter beskriver så är förutsättningarna i dag på många sätt 
desamma. Det handlar om att som ny och oerfaren snabbt sätta sig in i de för-
utsättningar som råder vid en viss akademisk miljö. Och det gäller att i det mötet 
behålla fotfästet och sin egen förmåga att möta både framgång och motgång. 
Här finns mycket att hämta som ger råd och styrka i forskaräventyret. 

Värdet med denna antologi är att vi som redaktörer valt att inte fastna vid ett 
sätt att presentera forskningskarriären. De som medverkar i denna antologi har 
olika forskningsbakgrund vilket säkerställer att läsaren får en mångfacetterad in-
gång till en oerhört spännande och dynamisk forskarmiljö med sin speciella dis-
kurs. Därmed undviker läsaren att fångas i en presentationsmodell och låta sig 
påverkas därav.  

Författarna till de olika artiklarna ansvarar var och en för innehållet i respektive 
artikel. Vår förhoppning är att du som tar del av detta samlingsverk ska uppleva 
en berikande läsning och en fördjupad insikt om forskarkarriärens betydelse 
också i det personliga livet och i samhällslivet.  

Tre skönlitterära verk kan få illustrera det som väntar: 

Vad krokat är ska rakt varda, skrev Samuel Josef Agnon redan på 1960-talet och 
belönades med nobelpriset i litteratur 1966. Krokigt kan karriären börja men den 
rätas ut med tiden. 

Nässlorna blommar skrev Harry Martinsson 1935. Också han nobelpristagare i lit-
teratur 1974. Han visar att de allra mest svåra förhållanden inte hindrar en mål-
medveten person att förverkliga en strålande karriär. 

Den allvarsamma leken, skrev Hjalmar Söderberg 1912. En bok som senare blev 
film och som är lika aktuell idag som då. Och lek förekommer också inom andra 
områden, som forskarkarriären, långt utanför Söderbergs romankonst.  
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För att underlätta för läsaren har vi valt en struktur som utgår från fem centrala 
kategorier: Målmedvetenhet, Komplikationer, Kritik, Raka spåret, Lek. Våra bi-
dragsgivare har sedan grupperats inom dessa kategorier. Det betyder inte att de 
inte skrivit om en hel del annat som rör deras karriär och som kan bli till nytta 
för varje nybörjare. Men de har ändå lagt ett fokus just på denna kategori. 

Målmedvetenhet 
Målmedvetenhet har särskilt dessa tre forskare skrivit om. Vi inleder med två 
bidragsgivare som utifrån var sin erfarenhet ger konkreta råd och som läsaren 
säkert kan fundera över även med annan forskningsinriktning. 

Urban Waldenström är biträdande professor i in vitrofertilisering vid Strömstad 
akademi och tidigare överläkare på kvinnokliniken i Falun. Hans specialistom-
råde är obstetrik och gynekologi samt inom området IVF (In Vitro Fertilisering). 

Waldenström är praktiker och har som ambition att du som funderar på en 
forskningskarriär ska kunna uppnå ditt karriärmål med minsta möjliga felmargi-
nal och att undvika att styras av drömmar om din egen förmåga till stordåd. Gör 
det du ska i stället:  

1. Du måste ta en doktorsexamen för att stanna på universitetskliniken. 
Sedan gör du vanligtvis en studie som kompletterar forskningen från din 
professor. Förvänta dig inte att forskning kommer att ha mycket värde, 
den stora majoriteten av dessa "forskningsprojekt" har ingen annan an-
vändning än att den ger dig den titel du behöver. 

2. Du är delvis intresserad av seriös forskning såväl som kliniskt arbete. I 
så fall kan du försöka komma med ett projekt som verkligen intresserar 
dig. Starta inte ett forskningsprojekt om något som inte är särskilt intres-
sant för dig och tror att du senare kommer att byta till något mer intres-
sant. Fältet för din första forskning kommer att vara området för din 
framtida forskning. Att byta till ett annat område kräver extremt hård 
ansträngning. 

3. Om du är allvarligt intresserad av forskning, tänk två gånger innan du 
också kvalificerar dig som läkare eller för annan praktikinriktad verksam-
het. Tid kommer att vara en mycket begränsande faktor. Sök efter något 
som verkligen intresserar dig och var väldigt speciell med de människor 
du arbetar med. Förtroende och samarbete blir vanligtvis bättre med ti-
den. Fientlighet och lathet blir däremot snarare sämre än bättre. 

Genom att läsa hela artikeln får du ta del av Waldenströms upplevda erfarenhet 
som stimulans för ditt eget planerande. 
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Johan Vestlund är teknologie doktor och forskarassistent i solenergiteknik vid 
Strömstad akademi. För närvarande sysslar han med regelutveckling för järn-
vägsteknik och ger i likhet med Waldenström råd och anvisningar utifrån de mål 
du själv ställer i ditt karriärskapande. Vestlunds egen bakgrund skiljer sig radikalt 
från Waldenströms och därmed de råd och anvisningar han ger. Här är utgångs-
punkten att ha kul och vara nyfiken. Då blir du mer kreativ med ökad tillfreds-
ställelse som följd. Kraften och motivationen till forskningskarriären måste 
komma från dig själv, men du ska samtidigt vara ”smartlat”, framhåller Vestlund.  

Med smartlat avser han fem egenskaper: 

1. Använd din energi på det som är väsentligt viktigt. Prioritera - Gör vad 
som är viktigt och gör det bra. 

2. Ekonomisera din energianvändning. Gör inte det som inte är viktigt. 
3. Få god effektivitet genom att tillämpa god studieteknik för att lära dig 

maximalt på kortast möjliga tid - hitta den perfekta blandningen mellan 
disciplin och fritid. 

4. Sov på nätter, ät riktig mat och ge tid till motion. Umgås med dem du 
gillar. 

5. Det är din egen nyfikenhet och tillfredsställelse att vara kreativ, vilket är 
krafterna bakom en sådan investering av tid och mental energi som 
forskning kräver. 

Vestlund kallar dessa råd för genidrag. Läs artikeln i sin helhet och bedöm själv. 

Jens Allwood är professor emeritus i lingvistik vid Göteborgs universitet och kom-
munikationsvetenskap vid Strömstad akademi. Han har lett ett antal nationella 
projekt, EU-projekt och projekt med la ̈nder utanfo ̈r EU. Han är redaktör för en 
”open access” tidskrift – ”Journal of Intercultural Communication”. Hans forsk-
ning har resulterat i mer än 250 publikationer.  

Allwood konstaterar att det finns många olika typer av forskning och olika kri-
terier för vad som man själv anser vara framgångsrik forskning: 

Du kan som forskare ha drivkraften att söka efter sanning och eftersträva något 
som verkligen bidrar med ny insikt inom ditt forskningsområde. Du kan också 
försöka att söka lösa praktiska problem. Eller strävar du efter att få så många 
publikationer som möjligt i tidskrifter och att få ett gott rykte. Du bör också vara 
observant på kontrasten mellan framgångsrik forskning och framgångsrik uni-
versitetskarriär.  

Allwood pekar också på att forskningskarriären har med önskvärd livsstil att 
göra: Ska man arbeta i team eller ensam? Är forskning ett samtal som du aldrig 
tar paus från? Bör forskning hållas åtskild från privatlivet eller ska den tillåtas 
pågå kvällar, helgdagar och semestrar?  
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Allwood avslutar med att ge en inblick i sitt eget liv som forskare och några av 
de val och konflikter som han tvingats möta i sin forskningskarriär.  

Komplikationer 
Komplikationer är något som varje forskare möter och lär sig att bemästra. 
Därför är det rimligt att den största gruppen skribenter återfinns här: 

Maria Borgström är biträdande professor i pedagogik vid Strömstad akademi. Hon 
bedriver tvärvetenskaplig forskning inom områdena identitet, kultur, språk, glo-
balisering, interkulturalitet, lärande och fred. Hon var 2003 - 2009 ansvarig för 
den interkulturella profilen vid Södertörns högskola. 2019 publicerade hon en 
jämförande undersökning om ungdomar och den nya kosmopolitismen - iden-
titet, lärande och fred. 

Borgströms ursprungliga namn är Maria D Los och visar att hon är argentinare 
som forskar vid ett svenskt universitet. Hon är inte ensam om att ha en upp-
växtmiljö och även universitetsmiljö som ska anpassas och helst bli en tillgång 
för den svenska forskarkarriären. Det innebär alltid komplikationer som det gäl-
ler att övervinna. Hon ställer och besvarar frågorna som är värdefulla för många 
som i den situationen funderar på hur man ska lyckas i sin nya miljö: 

Hur är det att komma till ett svenskt universitet direkt från ett annat och därtill 
utomeuropeiskt land? Vilka dörrar har öppnats och vilka har stängts? Denna 
berättelse grundas på egen upplevelse av forskningskarriären i Sverige. Ämnes-
valet pedagogik inbegrep även svårigheter och möjligheter som uppstår i mötet 
med det svenska universitetet i relation till hela forskningsprocessen och ut-
vecklingen av hennes karriär. Här får du som läsare ta del av Borgströms dis-
kussion kring hur universitet svarar på kosmopolitism och flerspråkighet. Vad 
som är problematiskt som icke-produktiva i en svensk monokulturell värld och 
samtidigt vad som är positivt med de internationella kontakter som hon har.  

Här får du som läsare möjlighet att reflektera över hur en annorlunda bakgrund 
kan trots komplikationer utvecklas till en unik tillgång för en framgångsrik forsk-
ningskarriär. Detta kan fungera som råd både till andra invandrarakademiker och 
för att öka förståelsen bland inhemska svenska akademiker. 

Christina Hultman är professor emerita i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska 
Institutet, Stockholm, adjungerad professor vid Mt Sinai Hospital, New York 
och professor vid Strömstad akademi. I populationsbaserade studier av schizo-
freni, autism, ADHD och post-traumatisk stress har hon studerat genetiska och 
miljömässiga riskfaktorer. Med sina över 250 publikationer tillhör hon de mest 
citerade forskarna på Karolinska Institutet. 
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Hultman baserar sitt bidrag på ett antal minnen trädda som pärlor på en tråd. 
Hon berättar om några viktiga ögonblick och konceptuella trådar i sin omfat-
tande forskning kring schizofreni. Forskarinriktningen var inte självklar. Tidiga 
kliniska utmaningar skapade en annan inriktning och komplikationer mellan 
praktik och teori. Tiden räckte inte alltid till bådadera. Hultman strävade efter 
att finna ett meningsfullt doktorandprojekt. Ett nytt paradigm i att kombinera 
psykologiska och biologiska teorier om schizofreni tillfredsställde hennes sök-
ning. Sidospår av behandling av Vietnam-veteraner, engagemang i kvinnor inom 
vetenskap och erfarenhet av ledarskap visade sig vara fruktbara. Det som påver-
kade hennes forskarkarriär var en blandning av nyfikenhet, rädsla och glädje för 
att erövra den akademiska världen och att vara fri och oberoende. De etiska 
värdena framstod för henne som riktlinjer för hennes forskningsresultat. Ge-
nom att ta del av Hultmans forskningskarriär kan läsaren fundera över vad forsk-
ningsetik innebär för den egna personen, i arbete och för resultatet. Och hur 
komplikationerna i detta fall leder fram till en position i det internationella fors-
karsamhället. 

Ulf Berg är professor i organisk kemi vid Strömstad akademi och professor eme-
ritus i organisk kemi vid Lunds universitet. Hans forskning omfattar studier i 
fysikalisk-organisk kemi, speciellt dynamisk stereokemi, reaktionsmekanismer 
och struktur-aktivitetssamband. Han har varit gästprofessor vid Université 
d’Aix-Marseille och Brandeis University och är medlem i Kungliga Fysiografiska 
Sällskapet i Lund. Han har deltagit i internationella, EU-finansierade projekt 
inom både forskning och undervisning.  

Berg har iakttagit att många forskarkarriärer har visat sig vara krångliga. Hans 
egen är inget undantag. Karriären kan ses som både krånglig och ovanligt rak. 
Han beskriver detta genom att relatera till några avgörande händelser. Omstän-
digheter utanför den egna kontrollen och planeringen har utformat hans väg 
som forskare. Berg anser sig därför kunna uppmuntra obeslutsamma kandidater 
att ge forskningen en chans om bara önskan om att få forska finns. Men han vill 
inte försköna forskartillvaron som också innebär andra roller. Berg förmedlar 
några kritiska situationer som handledare för doktorandprojekt och postdoktor-
sval som kräver mod och beslutsamhet men framför allt omdöme. Läsaren får 
en god inblick i det akademiska livet som gäller generellt även om det i Bergs fall 
beskrivs utifrån hans egen erfarenhet och ämnesområde. 

Åsa Morberg är biträdande professor i didaktik vid Strömstad Akademi, fil.dr i 
pedagogik och docent i didaktik vid Högskolan i Gävle. Hon har arbetat som 
lärare, forskare, prefekt och akademichef. Hon avslutade 2019 en period som 
vice president och president i Association of Teacher Educators in Europe 
(ATEE). Hon har också varit ledamot i The World Federation of Associations 
of Teacher Education (WFATE). 
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Morbergs egen karriär med många komplikationer gör att hennes bidrag är yt-
terst läsvärt för den som vill slippa negativa överraskningar i sin planerade 
forskarkarriär: 

Handledare och kolleger är viktiga faktorer vilket gör att man med omsorg bör 
välja samarbetspartners under forskarutbildningen. Man ska aldrig acceptera en 
handledare som inte uppfyller rollen.  

Könsperspektiv är något att vara mycket uppmärksam på. Villkor för män och 
kvinnor under forskarutbildningen och i forskarkarriären får inte vara ojämlika.  

Internationalisering är viktig och därför bör man redan som forskarstuderande 
bli medlem av relevanta forskningsorganisationer. Man förbereder på detta sätt 
sin framtida karriär redan under forskarutbildningen.  

Morberg har många fler insikter som hon delar med sig av i sitt bidrag. Efter att 
ha läst detta erfarenhetsbaserade bidrag kommer du att vara förberedd som fors-
kare genom att redan från början hålla ögon och öron öppna i kollegiala möten 
och genom att engagera dig i internationella organisationer och dra nytta av dem 
för din framtida forskningskarriär. 

Marie-Louise G. Wadenberg är biträdande professor i farmakologi vid Strömstad 
akademi. Hennes forskning har fokuserat på nya strategier för förbättrad läke-
medelsbehandling mot schizofreni. Under 90-talet arbetade hon som forskare i 
USA och Canada, där hon satte upp de beteendetest för preklinisk forskning 
som har kommit att bli hennes expertisområde. 

Wadenberg visar också på komplikationer i att bestämma sig för vad i livet och 
beskriver hur man kan hantera en karriär inom vetenskap trots att man började 
sent. Wadenberg diskuterar utifrån sin egen erfarenhet:  

1) hur du kan hitta en handledare med en forskargrupp som passar både 
din personlighet och ditt valda forskningsområde;  

2) hur man hittar en post-doc-position;  
3) hur du härdar ut till dess du kan etablera dig som en oberoende forskare.  

Läsaren får därtill en kostnadsberäkning att fundera över: Allt har ett pris, har 
du råd? Vad krävs för att få till en doktorsexamen, gå till ett post-doc-uppdrag 
och slutligen bilda en egen forskargrupp? Se upp innan du går in i ditt ”rat-race”. 

Gudrun Olsson är professor i psykologi vid Strömstad akademi. Hon är fil. dr., 
leg. psykolog och leg. psykoterapeut. Hon har varit verksam vid Göteborgs och 
Aalborgs universitet. Hennes forskningsområden omfattar den psykoterapeu-
tiska processen, bedömning av kunskap exempelvis hur kvinnors och mäns kun-
skap respektive praktisk kunskap bedöms vid tillsättning av akademiska tjänster.  

Olsson anger att hennes engagemang i psykologi har ägt rum längs en krånglig 
väg; en upplevelse av att vandra mellan två kulturer. En kultur representeras av 
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forskningssamhället och den andra kulturen genom praktik av psykoanalytisk 
psykoterapi. Eftersom hennes utbildning till psykoterapeut skedde samtidigt 
med doktorandstudierna kunde hon inte undgå att reflektera över skillnader i 
dessa två kulturer. Det som i den ena kulturen togs som ”sanning” sågs i den 
andra kulturen alltför trivialt för att tas på allvar. Hon konstaterade att medan 
de praktiska kunskaperna devalverats övervärderades teoretisk kunskap, be-
nämnd vetenskaplig kunskap. Olsson ger i sitt bidrag flera personliga exempel 
på vad som hände i henne när hon försökte korsa dessa gränser. Detta bidrog 
till kritiska ögonblick i hennes forskarkarriär. Då visade det sig hur viktigt det 
var att ha pålitliga och förtrogna kollegor som kunde bistå i de problematiska 
situationerna. 

Varje läsare får här ta del av en inträngande berättelse vad en forskarkarriär kan 
innebära för den egna personligheten. Hur upplevelsen av det paradigm som 
råder kan trycka ner den som i sin forskning vill överbrygga motsättningar och 
utveckla vetenskapen. 

Kritik 
Kritik och kritisk granskning av vad som sker vid bedömningar som avgör den 
egna forskarkarriären är väsentligt för en blivande forskare att känna till. Det ska 
inte avskräcka men det ska medverka till en förberedelse för vad som kan in-
träffa. Självklart har flera av antologins bidragsgivare också berört detta men ett 
bidrag djuplodar i detta mer än övriga. 

Rune Wigblad är professor i företagsekonomi med inriktning mot Industriell Eko-
nomi vid Strömstad akademi. Han har cirka 30 års erfarenhet av vetenskapligt 
arbete som handlar om omstruktureringar och nedläggningar. Den senaste tiden 
har han ägnat sig åt att som debattör irritera riksdag, regering och statliga styrel-
ser genom att återupprepa att Sverige bör satsa på modern tågteknik som mag-
nettåg och en offensiv finanspolitik. 

Wigblad utgår från att akademisk produktion kännetecknas av kritiskt tänkande 
och grundligt arbete med exakta referenser. Han konstaterar därför att dessa 
kriterier borde gälla också granskning av kompetens beträffande sökande till 
tjänster i det akademiska systemet. Men han konstaterar att så är inte alltid fallet. 
Wigblad bjuder på sig själv som exempel på denna inkonsekvens. Och han an-
vänder vetenskaplig metod för att avslöja hur det hela går till. Varje doktorand 
bör ta del av denna redogörelse som ett led i den utrustning man behöver när 
man träder in i det spännande och utmanande akademiska landskapet. 
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Raka spåret 
Raka spåret är berättelser som två av våra författare skulle kunna sägas besk-
riva. Ibland går den akademiska karriären förhållandevis smärtfritt. Genom att 
ta del av dessa skildringar kan läsaren själv bedöma om detta skulle kunna upp-
repas också i dagens akademiska klimat. Och beror raka spåret på omständig-
heter utanför forskaraspiranternas kontroll eller har de varit så ovanligt skickliga 
och planerande? 

Anders Gustavsson är professor i etnologi vid Strömstad akademi och seniorpro-
fessor i kulturhistoria vid Oslo universitet. Han har varit ledare för Centrum för 
religionsetnologisk forskning vid Lunds universitet, professor i etnologi vid 
Uppsala universitet och Oslo universitet. Hans kompetensområden är kultur-
möten, kulturarv, kustkultur, gränskultur, livsövergångar, folklig religion, folk-
livsmåleri samt alkohol och nykterhet.  

Gustavsson framhåller att karriären underlättas av nyfikenhet och uthållighet 
och att intensivt hjärnarbete ska varvas med avslappnande vilopauser. Och så 
gäller det att lyssna på sin handledare när man arbetar med sin doktorsavhand-
ling samtidigt som man strävar efter självständighet. 

Gustavsson valde ett forskningsämne som intresserade honom och som inte var 
beforskat inom det humanistiska fältet. Dessa två kriterier gjorde att hans forsk-
ning kom att handla om historisk kvinnoforskning och lokalt fördjupade under-
sökningar av frikyrko- och nykterhetsrörelser. Vidare valde han en forsknings-
miljö som inte begränsades till den lokala universitetsavdelningen. Genom att 
ansluta till ett internationellt forskningsnät undgick han att hämmas av tradit-
ionella ämnesgränser vid svenska universitet. Var inte rädd utan pröva är hans 
grundinställning till forskningsframgång. Gustavsson kan i sin berättelse blicka 
tillbaka på en spikrak karriär. Den har sin plats och kan ge inspiration till dig 
som läsare. Ta gärna till dig av de ord på vägen som författaren generöst delar 
med sig av.  

Per Flensburg är professor i informatik vid Strömstad akademi. Han doktorerade 
i Lund, arbetade vid Handelshøjskolen i København och blev professor i infor-
matik vid Växjö universitet och är professor emeritus vid Högskolan Väst. Han 
har lett projekt inom svensk skogsindustri, IT-verksamhet och kommunala kon-
taktcentra. Han har varit partner i ett EU-projekt om europeisk bilindustri. Han 
har även skrivit läromedel i informatik. 

Flensburg visar sig vara ännu ett exempel på en raka spåret-karriär inom forsk-
ningssamhället. Men här är det inom en modern gren av forskningen, inom in-
formatiken. Genom att tidigt ge sig in här kunde han snabbt forma sin utveck-
ling. Han bedömer själv sin karriär som ganska exceptionell. Han berättar om 
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hur det går att med bara en internationell publikation med obegriplig text profi-
lera sitt kompetensområde. Här kan den djärve forskningsnybörjaren med am-
bitioner att exploatera nya områden finna en guldgruva att ösa ur. Flensburg 
delar frikostigt med sig men skriver samtidigt varnande: Försök inte kopiera min 
karriär! 

Lek 
Lek kan också vara ett perspektiv att ta på allvar under den tid som ägnas åt att 
etablera sig som forskare. Att leka är ett befriande sätt att utvecklas. En av bi-
dragsgivarna prövade själv detta sätt att se på sin egen roll i forskningskarriären. 
Något för en forskningsintresserad att pröva.  

Carl E. Olivestam är professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi, 
doktor i religionsvetenskap vid Uppsala universitet och docent i ämnesdidaktik 
vid Göteborgs universitet. Han har också varit gästprofessor vid Moscow State 
Pedagogical University. Han byggde upp en religionsvetenskaplig institution vid 
Umeå universitet och utvecklade en didaktik grundad på aktuell neurovetenskap, 
Neurodidaktik. Han har förutom forskning, undervisning och läromedelsförfat-
tande varit utvecklings- och forskningsledare för mångåriga projekt i Nederlän-
derna, Storbritannien och Ryssland. Och allt som olika former av lek med inspi-
ration från deltidshuserandet i Florida. 

Olivestam vill med sin artikel betona att livet är mer än en forskningskarriär. 
Den som reflekterar över en akademisk karriär måste göra detta till ett medvetet 
val. Detta val bör också jämföras med andra karriär- och livsalternativ. Om mo-
tivet är att nå den högsta möjliga ekonomiska vinsten med minsta ansträngning, 
bör forskarkarriären undvikas. Men de som drivs av lust, lek, nyfikenhet och 
kunskap har stora möjligheter att få dessa motiv tillfredsställda. Detta bekräftas 
också av svar från deltagarna i Strömstad akademis vetenskapshögtid 2019. 

Olivestams rubrik "Att forska är att leka" vill visa att lek och lust ger forsknings-
processen fart och fläkt. Neurovetenskapliga studier visar att det är kombinat-
ionen av två till synes motstridiga tillstånd som både ger resultat och leder till 
vad Olivestam benämner ett ”kre-aktivt” lärande men också överraskningar.  
Han framhåller att forskning inte är den enda akademiska karriärvägen. Under-
visningskarriären utgör ett mycket stimulerande alternativ och innebär ett stort 
ansvar för en framtida generation i akademiens liv. Och vanligen finns tjänster 
idag som består av en kombination av forskning och undervisning, en lysande 
kombination.  
I denna avslutande berättelse får läsaren möjlighet att reflektera både över sina 
egna motiv och över de alternativ som erbjuds i den akademiska miljön. 
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Del 1: Målmedvetenhet 
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Att bli och vara forskare 
Urban Waldenström 

Det finns väsentligen tre typer av forskare. Innan du börjar forska bör du be-
stämma vilken kategori du tillhör / vill tillhöra. 

1. De som vill ägna en stor del av sin yrkeskarriär / sitt liv åt forskning. 
2. De som forskar för att det krävs för att behålla tjänsten på Universite-

tet / skolan / kliniken.  
3. De som forskar för att få en högre tjänst inom näringslivet / offentlig 

förvaltning eller för att få högre status. 

De som vill ägna sig helhjärtat åt forskning 
Då bör du i första hand vara verkligt intresserad av det ämne du väljer att forska 
på. Det du börjar forska på är det område som är bäst lämpat för fortsatt forsk-
ning. Man kan byta forskningsområde men det är som att flytta från ett land till 
ett annat. Det är så oerhört mycket man måste kunna inom ett område innan 
man kommer till det spännande – att flytta fram forskningen positioner till nya 
upptäckter.  

Gör inga kompromisser här. Professorer vill ofta låta påskina att det går bra att 
börja med ett område – som häpnadsväckande ofta sammanfaller med Profes-
sorns meritförteckning – för att ”lära sig att forska”. Men det är inte sant. Om 
man går med på det så går kanske fem av ens bästa år till en uppgift man är 
halvdant intresserad av. Se dig då i stället om i världen och sök dig till en institut-
ion där man sysslar med det som intresserar dig.  

Gör dig en uppfattning om dina kollegor. Vad kan de? Hur fungerar ni socialt? 
Du kommer kanske att intensivt interagera med dem en stor del av din tid de 
närmsta decennierna. 

Och tro inte att du kommer att kunna hålla fasta tider, semestrar etc. Det är alltid 
något som ska göras nu och inte sedan oavsett det är helg eller semester. Accep-
terar du inte det ska du lägga forskarkarriären åt sidan. Eller att du kan kräva hög 
lön, det är ovanligt bland forskare.  

De som tvingas forska för att behålla sin tjänst – men inte egent-
ligen är intresserad av forskning annat än som bisyssla  
Här finns många varianter. Alltifrån de som rent motvilligt åtar sig en forskning 
på Professorns order till de som vill fortsätta forska tillsammans med att göra 
andra uppgifter.  
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Om man motvilligt går med på ett forskningsuppdrag som blir ålagt en så behö-
ver man värdera hur viktigt det är i förhållande till annat i livet – familj, fritid, en 
ren yrkeskarriär etc.  

Att denna typ av forskning kommer att tillföra något av värde kan man oftast 
glömma. Inom de specialiteter jag känner till, dvs. medicinsk forskning, blir det 
tämligen meningslösa registerstudier som kommer fram till det man redan visste. 
Relevansen i resultaten har en halveringstid på fem till tio år. Jag menar då stu-
dier av typ ”hur man gör induktion av förlossningar på landets kliniker” eller 
”hur man följer upp graviditetshypertension efter förlossningen”.  Det är studier 
som en sekreterare tillsammans med en statistiker kan göra. Det kan förvisso 
vara bra att undersöka, men det ska inte kallas forskning. Jo, det rör sig om 
exempel på verkliga ”doktorsavhandlingar” 

Nåväl, är du intresserad av tjänst på den institution du är så får du kanske be-
stämma dig för att bita i det sura äpplet och göra den studie Professorn kräver.  

Inom denna kategorin finns förstås uppgifter som faktiskt är viktiga och som du 
kanske är intresserad av. En klok Professor har ju en ovärderlig överblick av sitt 
ämnesområde och kan vara en god mentor. Men du gör nog klokt i att själv 
värdera ”är jag intresserad av detta” och ”är detta rimligen intressant eller kan 
komma till någon användning”. Du bör också skaffa dig en god uppfattning om 
studien verkligen går att genomföra, eller om den insats det kräver står i rimlig 
proportion till det förväntade resultatet och den nytta i karriären du förväntar 
dig att den ska ge dig. Säg att man t.ex. ska undersöka om en viss drog i en viss 
patientgrupp kan minska risken för förtidig födsel. Det är definitivt intressant. 
Men hur ska man göra studien? Förtidig födsel är inte så vanligt och kan inte 
förutses. Du måste alltså inkludera flera tusen gravida för att i slutänden få ett 
resultat. Du måste blanda in flera kliniker, alla patienter ska informeras etc. Och 
det viktigaste – om du kommer fram till att drogen hade effekt så återstår frågan: 
Är det rimligt att alla gravida behandlas med den drogen för att ett litet fåtal ska 
undvika förtidig födsel? Jo, jag har tagit exempel ur verkligheten – där man inte 
tycks ha ställt sig den sista frågan.  

De som forskar för att få en högre tjänst inom näringslivet eller 
offentlig förvaltning 
Här ska man var på det klara med att näringslivet prioriterar en klar och tydlig 
yrkesutbildning framför en forskarutbildning. Om du t.ex. är civilingenjör så är 
du civilingenjör och det vet man vad det är. Om du i stället forskat i fem år på 
vanadinets ytspänning i en saltlösning så kan det kanske visa sig vara av allra 
största intresse för batteritillverkning. Men i 99% av fallen vet inte företaget vad 
det ens rör sig om och vet inte varför de skulle anställa dig på den meriten. Den 
här typen av forskning kan vara lyckosam om det är en ”beställning” från ett 
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företag. Det kanske är av största vikt för dem att veta om man kan ersätta silver 
med kobolt i solcellerna och undersöker du det kan du ofta nog räkna med att 
senare få anställning inom den branschen.  

Är det denna karriären du är intresserad av ska du alltså inte rätta dig efter Pro-
fessorn eller institutionens krav eller inriktning utan gå på vad du vet att företa-
gen vill ha. Det är mer än rimligt att företaget betalar en stor del av forskningen. 
Gör de det är de verkligt intresserade och det är viktigt för din karriär. 

Många forskar för att få en högre tjänst inom offentlig förvaltning, såsom ex-
empelvis lärarhögskola eller Naturvårdsverket. Här synes vilken forskning som 
helst gå lika bra, här gäller bara att man får titeln Doktor så att förvaltningen 
ifråga kan stoltsera med att man ”har sju disputerade”. Men här får man se upp 
så att man inte forskar på något som är det minsta kontroversiellt. Man ska välja 
ett ämne som är ”inne” och se till att resultaten bekräftar det som ens framtida 
arbetsgivare hyllar som en etablerad sanning.  

Om man t.ex. forskar kring flodpärlmusslan måste man komma fram till att alla 
älvsträckor med riklig förekomst av dessa bör skyddas. Man kunde lika gärna 
dra slutsatsen att de finns där i riklig mängd just för att förhållandena varit och 
är gynnsamma - och alltså inte ska ändras. Exemplet är en älv i Västerbotten där 
folk i trakten måste sluta med fiske och skogsavverkning de bedrivit i generat-
ioner i området – dvs. i praktiken flytta därifrån. Trots att denna verksamhet inte 
har missgynnat flodpärlmusslan – den trivs uppenbarligen med det.  

Ett sista råd  
Om du verkligen vill ägna ditt liv åt forskning så undvik alla Universitet eller 
institutioner som prioriterar att vara ”inkluderande”, ”jämlika”, ”stå på en vär-
degrund” eller andra modebegrepp, som låter så fint men som försämrar forsk-
ningens sökande efter sanningen. Det innebär att de sätter dessa begrepp före 
eller lika med forskningsmeriter. Det kan bara ha en enda effekt på forskningen, 
nämligen destruktiv. Forskningens syfte är att söka sanningen, oavsett kön eller 
värderingar, utan hänsyn till ”respekt” eller den för stunden förhärskande ideo-
login. Varför kan inte kommunistiska och religiöst styrda länder producera bra 
forskning. Skälet är att deras forskning måste stå på den förhärskande värde-
grunden, och resultaten anpassas därefter.  

Svenska Universitet är på väg åt det hållet, i den mån de inte redan är där.  Ge-
nusperspektiv på all forskning är typexemplet på vår variant av denna avart. Det 
är ren och skär flum men har ett avgörande inflytande på svenska Universitet. 
Sätter man sitt liv på seriös forskning de närmsta femtio åren bör man därför 
noga överväga att göra det utomlands. Här skulle jag rekommendera Norge, 
Finland, Storbritannien eller USA. Eller min lilla favorit Slovenien.  
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Genialt enkelt 
Johan Vestlund 

Inledning 
Vill du bli ett geni och hamna på samma lista som Albert Einstein, Birgit Nilsson 
eller Elon Musk? Eller är dina ambitioner mer att ha ett inspirerande och intres-
sant arbete utan att slita alltför hårt för att nå dit? Det glada beskedet är att vägen 
till succé är kortare än du kanske tror. Här kommer en redogörelse för hur en 
framgångsrik karriär kan se ut oavsett vilken nivå av skicklighetsgrad du väljer. 
Det är helt och hållet ditt val om du vill bli framgångsrik på grund av skicklighet 
på mästar- eller rent av geninivå.  

Vi börjar på högsta nivån för att du ska förstå finurligheten: Föreställ dig att du 
är ett geni. Då kan du räkna med följande positiva effekter:  

• du får utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet,  
• du utvecklar självdistans och ett självförtroende i din roll som 

mästare, 
• du utvecklar din stilsäkerhet,  
• du hamnar i en grupptillhörighet, 
• du blir älskad och uppskattad och får många vänner,  
• du får en tryggad försörjning, 
• du skapar odödliga verk (vill kanske även en del tillägga, mer om 

de längre fram). 

Att bli skicklig är inte fullt så märkvärdigt som det låter. Du skaffar dig kunskap 
i allt som är relevant för din konstart, sedan övar du och strävar efter perfektion. 
Utmaningen ligger i uthålligheten om du vill nå mycket höga nivåer på skicklig-
het. Jag utgår från mina egna erfarenheter och ser att den enda orsaken till att 
jag själv inte är känd som geni är att det har funnits så många olika roliga saker 
att göra. Kreativitet har jag och kunskap, ja upp till doktorsnivå, men på ett 
forskningsområde som är mer eller mindre stendött idag. Men jag kan alltid dela 
med mig av mina erfarenheter så att du kan göra bättre val. Receptet är generellt 
– det går att tillämpa på i stort sett alla färdigheter där skicklighet är en eftertrak-
tad egenskap. Och det måste inte följas fullt ut – du går så långt som du har lust 
till helt enkelt. Oavsett om du vill bli en nobelpristagare, en framstående fors-
kare, en lysande konstnär eller mästare i någon idrott, så är det frågan om kun-
skap, övning och strävan efter perfektion som gäller.  
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Det är fördelaktigt att börja när du är ung eftersom du blir skickligare ju längre 
tid du håller på, men du kan inte rå över din ålder, så det bästa du kan göra 
utifrån dina förutsättningar är att börja din väg mot genialitet nu, på en gång och 
komma så långt som du kommer och njuta av fördelarna. 

Beståndsdelar 
Så nu undrar du förstås hur du ska kunna bli en mästare eller ett geni? Kunskap, 
övning och strävan efter perfektion är det som gäller. Det är onödigt att ta inef-
fektiva omvägar.  

Smartlathet 
Framgång når du om du: 

• har nyfikenhet och eget intresse som drivkrafter, annars tröttnar 
du 

• gör det viktiga och gör det bra 
• hittar den optimala mixen mellan disciplin och ledighet som gör 

att du kan jobba snabbare 
• hushållar med din energi och prioriterar bort sådant som har 

ringa eller ingen betydelse 
• tar hand om dig – sover på nätterna, äter riktig mat, tränar fysiskt 

och kopplar av med människor. 

Smartlathet har varit mitt sätt att arbeta sedan barnskolan. Det var bara ett prag-
matiskt sätt att hantera situationen och inget som jag tänkte speciellt mycket på. 
Jag blev dessutom mera rationell tidigt i min karriär, när jag jobbade som arbets-
studieman. Begreppet ”smartlat” myntades långt senare när jag hade en kollega 
som menade att han var lat och att det var dumt att jobba mer än nödvändigt 
för att få en viss sak gjord. Men jag döpte om förhållningssättet till ”smartlat” 
eftersom latheten egentligen bara var ett sätt att välja den produktivaste vägen 
genom smarta val. Det var dessutom roligt att lösa uppgifter tillsammans med 
honom därför att vi fungerade rätt så lika. 

Det är förbluffande hur tvärtom arbetsnarkomaners sätt att hantera sin situation 
(Delaryd 2019) är mot den smartlates. Det verkar som att de inte gör så smarta 
val och väljer fel väg att gå, men de är väldigt idoga och kämpar på tills de är 
alldeles utmattade. Då är det bättre att vara smartlat.  
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Intuition 
Intuition är en förutsättning för bland annat genialitet, men den är även mycket 
användbar till att förutse problem, felsökning, felavhjälpning och allehanda pro-
jektgenomföranden. Intuition kan, för den okunniga, uppfattas som att den in-
tuitive äger förmågor som ingen vanlig människa förfogar över och att han/hon 
ser möjligheter och problem långt innan någon annan gör det. Men i grunden 
handlar intuition om att du ska lyssna på de associationer som du får i olika 
situationer. Skillnaden ligger i att skicklighetsgraden är mycket hög om det ska 
kunna kallas för intuition. Du måste vara vältränad på att lyssna på associationer 
och ha ett stort kunnande inom aktuellt kunskapsområde.  

Självbevarelsedrift 
Det är mycket användbart att ha en egen inre kompass, som kan vägleda dig i 
knepiga situationer, för att du ska kunna föra ett resonemang med dig själv och 
avgöra vad du behöver göra eller vad du inte behöver göra.  

Tillvägagångssätt 
Den ivrige kanske undrar var han/hon ska börja när det finns så mycket att tänka 
på. Det kan lätt kännas övermäktigt, men det finurliga är att det inte alls behöver 
vara det. En vandring börjar som bekant med första steget. Att bli ett geni fullt 
ut är ett livsprojekt, men du behöver bara gå så långt som du själv vill och bli så 
skicklig som du ids. Ju skickligare du blir, desto fler av fördelarna åtnjuter du. 
Du behöver som sagt inte göra det så märkvärdigt. Ändra en sak i taget, men på 
ett konsekvent sätt, så kommer du att se att det leder till resultat.  

Om du någon gång gör fel så är det inte hela världen. Skadans omfattning kanske 
är en bortkastad dag eller en vecka, eller en månad. Det viktiga är att du återgår 
till det koncept som fungerade. Du behöver inte åka fel hela vägen: Om du ex-
empelvis står i centrala Stockholm och ska åka till Gävle med bil, men du råkar 
hamna i körfältet som går söderut, så kan du vända vid nästa avfart. Du behöver 
inte åka ända till Helsingborg. 

Bli vaken och ivrig 
Att bli geni fullt ut kräver full uppmärksamhet och är snarast en livsstil. Det är 
alltså krävande i det att det tidvis kan uppfylla din tillvaro mer än vad ett heltids-
arbete gör och det är definitivt inget litet hobbyprojekt som du kan sköta lite 
grann i förbifarten när du får tid över från andra saker om du har höga ambit-
ioner. Men även om ambitionen kanske inte är att bli ett geni så är det ändå 
viktigt att förstå att du måste gå in för det som du gör om du ska nå resultat. 
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Detta kanske låter nedslående, men det är en fråga om vad du vill få ut av ditt 
liv. Och du behöver inte göra det så märkvärdigt. Ändra en sak i taget, men på 
ett konsekvent sätt så kommer du se att det leder till resultat. 

Den som är alert lägger märke till detaljer och ser potentiella möjligheter på ett 
tidigt stadium. Du undviker även många problem om du är vaken och har för-
mågan att undvika återvändsgränder. Det finns människor som har för vana att 
inte anstränga sig i onödan och som lever efter mottot att någon annan kan göra 
det som behöver göras. Samma människor ser inte heller ett problem i att de 
inte är noga med detaljer. Den slarvige rycker på axlarna och säger att det var 
utanför deras kontroll. Den inställningen duger inte om man ska bli ett geni. 
Den duger faktiskt inte till mycket annat heller. Det är skillnad på att vara smart-
lat och att bara vara lat. 

Disciplin/tålamod/uthållighet 
Det är enkelt att vara uthållig när du har att göra med intressanta ämnen och 
tycker att det är roligt. Ett sätt att höja uthålligheten är alltså att du ser till att 
intressera dig för dina ämnen. Försök förstå varför en formel ser ut på ett visst 
vis eller varför en teknik fungerar som den gör, så blir det roligare att använda 
den. Disciplin kan trots allt behövas när något verkligen är slitsamt, även om 
man följer alla råd i denna bok. Ibland får du lov att stålsätta dig för att klara en 
arbetsuppgift. Men med god förmåga att överblicka läget kan du skapa dig en 
uppfattning om hur länge det slitsamma kommer att pågå. Är det värt insatsen 
för ett högre syfte så är det att kämpa på som gäller. 

Öka verkningsgraden 
Det går ofta att göra en arbetsuppgift på kortare tid med en mer genomtänkt 
arbetsordning. Effektivisering kan tillämpas hela tiden, i vardagen och i arbets-
livet, eftersom det finns väldigt många tillfällen där det går att effektivisera. Det 
enda som krävs är att du övar upp din blick för vad som går att göra. En arbets-
studieman har den blicken, eftersom det är dennes jobb, men det är inte så märk-
värdigt som det låter: Om du till exempel ska äta korv och potatis, så är det 
lämpligast att börja med att få potatisen på spisen, eftersom den har tid för skal-
ning, uppkokning och en halvtimmes koktid till skillnad mot korven som bara 
har uppskärningstid och några minuters stektid som kan ske under tiden som 
potatisen kokar.  

Rationell planering kan övas upp om du är uppmärksam på de tillfällen där möj-
lighet ges. Du behöver inte bli övernitisk i detta avseende, men att göra en liten 
analys inför ett eller flera moment, gör att du ofta kan bli många procent snabb-
bare med det du gör. Du får mer tid för att återhämta dig och/eller uträtta mera. 
Effektivisering kan tillämpas hela tiden i vardagen och i arbetslivet eftersom det 
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finns väldigt många tillfällen när ordningen på sakers skeenden har betydelse. 
Observera att denna effektivisering inte alls försämrar resultatet. Det är enbart 
ren tidsvinst. Det går alltså att uträtta mer på kortare tid. Det kräver dock att du 
börjar reflektera över tidsåtgång för en given insats och att du kan kombinera 
det med effektiviseringsförmågan som nämndes ovan.  

Känsla för tid  
Alla vet att aktiviteter tar tid, men det är skillnad på att veta att något kommer 
att ta tid och att veta hur mycket tid som det kommer att ta. Om det händer saker 
som du inte har planerat för, till exempel en förfrågan om deltagande i ett stu-
dentspex, så måste du göra en rimlig bedömning om det är möjligt att disponera 
om tiden så att du hinner med att göra de kurser som du egentligen är där för. 
Tiden bör vara jämnt fördelad över hela kurstiden och det är en försvårande 
omständighet för studierna att delta i mycket kårverksamhet även om det är både 
kontaktskapande och roligt. 

Att byta taktik / plan B  
Gör upp en plan B så fort intuitionen larmar om att något är snett: Om du har 
överblick på vad som händer just nu i ditt liv och karriär, så har du en fördel i 
att redan på ett tidigt stadium se att en viss situation kan komma att gå snett och 
att du måste se upp med händelseutvecklingen. Det kan vara en kurs som verkar 
kunna bli dåligt genomförd, en eller flera personer som du inte vet om du kan 
lita på, ett färdmedel som du inte vet om du kommer fram såsom planerat, ett 
politiskt käbbel som riskerar att gå ut över försörjningsförmågan, eller faktiskt 
vad som helst. I sådana fall är det läge att ta reda på mera om det som intuitionen 
har larmat om och att du försöker att bilda dig en uppfattning om larmet är sant 
eller falskt. Om det är möjligt, pröva gärna människorna direkt när de kommer 
med oklara besked eller antydningar: ”Menar du att…?”  Om det inte går att 
utesluta att det är falskt larm så är det bra att redan på ett tidigt stadium fundera 
på hur du ska hantera situationen.  

Byt taktik när du inser att du måste. Du kan hamna i en situation där intuitionen 
larmar enligt ovan, eller när du inte når någon framgång, trots flera försök, och 
du kanske börjar tvivla på din egen förmåga att bemästra situationen. Då är det 
bra att ha självbevarelsedrift som säger åt dig att nu är det något som är galet. 
Orsaken kan ligga utanför din egen kontroll, som en ovanligt dålig lärare/hand-
ledare, eller inom din kontroll, som dålig disciplin, eller studievana som stör stu-
dierna. Tryck på pausknappen och analysera dina möjligheter och alternativ. Byt 
läraren/handledaren om det är det som är fel (men kom ihåg att riktiga genier i 
stort sett är självgående). Gör det som ska göras om det är dålig disciplin. Skaffa 
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kunskaper i studieteknik om det är det som fallerar (bland annat genom att läsa 
denna bok). 

Studieteknik 
Bra studieteknik är den smartlates sätt att lära sig saker på. Genier (eller vad du 
nu vill kalla dig) behöver lära sig mycket, som tidigare nämndes, men man vill 
inte slita ihjäl sig för att nå framgång. Studieteknik handlar egentligen bara om 
att lära sig mer effektivt, det vill säga att lära sig mer på kortare tid. De viktigaste 
tipsen kan sammanfattas med att du hela tiden ska ligga ett steg före, och att du 
lär dig på det sätt som är mest optimalt för hjärnan. Det betyder att du repeterar, 
att du lägger in tid för reflektion och återhämtning och att du firar segrar och 
delsegrar. Gör gärna en sökning på studieteknik för att få ytterligare tips. Här 
kommer en liten fördjupning. Vokabulären kommer från den akademiska värl-
den, men det är samma principer oavsett vilken skola man går i: 

Ett steg före, inför föreläsningen 
Inför föreläsningar går du översiktligt igenom kurslitteraturen om vad det är för 
något som ska avhandlas. Du behöver inte förstå vad som beskrivs – det kom-
mer föreläsaren att beskriva under själva föreläsningen. Den här korta genom-
gången före handlar bara om att introducera nya begrepp. Under föreläsningen 
blir det sedan lättare att förstå att den här kunskapen är bra att ha därför att du 
vet att dessa begrepp finns. Om du dessutom har kikat ännu längre fram i boken 
så ser du även att begreppen också kommer att användas senare i kursen, du är 
bättre förberedd därför att du förstår att det här är viktiga saker och du kommer 
att lyssna mer uppmärksamt på vad föreläsaren säger.  

Häng med under föreläsningen 
Under föreläsningen skriver du föreläsningsanteckningar. Allra bäst är om du 
förstår resonemanget så bra så att du kan anteckna dina reflektioner av det som 
föreläsaren säger, men om du inte riktigt har kommit så långt i förståelseproces-
sen så får du skriva av det som skrivs på tavlan och det som sägs och analysera 
i efterhand. En metod som är direkt förkastlig är att bara sitta och titta, som på 
en bio – det blir väldigt svårt att komma ihåg någonting från föreläsningen. Var-
ning för biometoden även när föreläsaren har försökt att vara bussig och skrivit 
ut åhörarkopior. Passa på att skriv dina reflektioner på kopiorna. 

Hugg i direkt efter föreläsningen 
Ta initiativet och bli din egen projektledare direkt efter en föreläsning, eller när 
du har blivit tilldelad en projektuppgift och börja på en gång med sådant som 
behöver göras och driv på tills arbetet är klart. Försök att göra kurser och 
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projektjobb klara så fort som det går. Då slipper du att ha dem hängande över 
dig. De suger energi så länge de inte är avslutade. Det är fel att resonera att du 
kan lära dig något senare, därför att om du inte lär dig det när tid finnes, så är 
det inte säkert att det blir gjort senare heller. Och även om det skulle komma 
tillfällen, så hade den tiden kunnat användas till annan kunskapsinlärning som 
du därigenom missar på grund av tidigare lättja. 

Planera för studier 
Planeringsmässigt betyder ivrigheten att du reserverar tid för kunskapsinlär-
ningen. Det viktigaste som du gör när du går i skola, är att gå på de kurser som 
du är inskriven på. Det är en heltidssyssla att gå en utbildning oavsett vilken nivå 
du befinner dig på. Visserligen kanske inte grundskola och gymnasium ställer så 
höga krav på sina elever, eftersom studietakten är anpassad till svagt begåvade 
och dåligt motiverade elever, men den som har tänkt sig att bli ett geni måste ha 
mycket högre ambitionsnivå än de krav som skolan ställer. Målet ska vara att 
vara bäst i klassen och att gärna göra mer än vad som krävs. Du är där för att 
lära dig något, inte för att imponera på läraren eller för att vara dina klasskamra-
ter till lags. Om du har lärt dig studieteknik redan under barnskolan så har du 
nytta av det när du hamnar på högre utbildningar. När du väl är i universitets-
världen så kommer du att se att studietakten är en helt annan. Om du exempelvis 
går en kurs på 5 veckor (7,5 högskolepoäng) så kan du utgå från att det betyder 
5 arbetsveckor på heltid, alltså 200 h (=5v*40h/v) arbete för studenten, för att 
klara av kursen, även om antalet föreläsningstimmar är färre. Att jobba färre än 
200 timmar är ett chanstagande. Att försöka att råplugga in allt veckan före ten-
tamen är ett ineffektivt sätt att jobba på. Du hinner inte bygga upp så mycket 
kunskap under den korta tiden. 

Prioritera det svåra 
Ivrighet, kombinerat med planering och insikt om dina begränsningar, innebär 
även att du prioriterar svåra moment. Om du ska bli ett geni så måste du skaffa 
dig kunskap i allt som är relevant för din konstart. Du kan utgå från att alla 
kurser som finns på en utbildningslinje är där därför att de behövs. Kom ihåg 
att stor kunskap behövs för att kunna bli ett geni. Det gäller att du får bra asso-
ciationer när du ska vara kreativ, och då behövs kunskapen. Var glad att någon 
har tänkt ut vilka ämnen som är relevanta, så att du inte på måfå måste prova 
dig fram att välja kurser. Om du till exempel är intresserad av ett ämne inom 
naturvetenskapen, men du är ganska så ointresserad av matematik, så är det på 
matematiken som du måste lägga ned den största mödan. Du måste åtminstone 
klara av den, annars är det bara slöseri med tid. Helst bör du även intressera dig 
för ämnet som du är svag på – det går lättare att lära sig intressanta ämnen. Det 
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gäller alltså att ändra attityd och intressera sig. Du kan även jämföra med fysisk 
träning: vilka muskler behöver du framför allt träna om du är ojämnt stark?  

Lär dig på riktigt 
Ytterligare en aspekt på kunskapsiver är att du hela tiden verkligen ska gå in för 
att lära dig på riktigt. Detta kan synas självklart, men det är lätt hänt att du bara 
försöker att bli av med en uppgift, till exempel genom att söka en lösning på 
nätet, att skriva av facit, att du studerar tillsammans med kurskamrater eller nå-
gon annan metod som går ut på att lösa problemet utan att ha förstått att det är 
själva förståelsen för ämnet som är det som du ska lära dig, inte att bli av med 
problemet. Även om du klarar av att bli godkänd på en kurs med denna dåliga 
metod, som inte är speciellt kunskapsbyggande, så är nästa bekymmer att kom-
mande kurser bygger vidare på denna kunskap. De framtida kurserna kommer 
då att bli mycket svårare och det blir problematiskt att ligga steget före och att 
ha koll på läget. För att hjälpa inlärningen så gäller det att i första hand använda 
sin egen tankekraft för att förstå och lösa problem. Och om du kör fast, trots 
att du verkligen har försökt, så är det improduktivt att sitta med samma problem 
alltför länge. Diskutera i så fall saken med någon som begriper.  

Repetera 
Den kortaste totala tiden för att lära sig en viss kunskapsmängd erhålls genom 
att omväxlande arbeta med ämnet, vila, arbeta med ämnet, vila. Hjärnan får nå-
got nytt att reflektera över efter varje gång som du har ansträngt dig. Reflekt-
ionen sker i vilan och du klarar inte av att reflektera över alltför mycket inform-
ation varje gång, så det krävs alltså många tillfällen att reflektera om du ska lära 
dig mycket. Öva hellre lite och ofta än länge och sällan. Exakt hur långt ett ar-
betspass respektive ett vilopass ska vara kan variera; om du känner att jobbet 
flyter på, så kanske du kan hålla på en längre stund. Om det däremot tar emot 
ordentligt och du har svårt att koncentrera dig, så kan det vara plats för en paus. 
Tänk på att inlärningsjobbet inte är klart förrän kunskapen sitter där – Det är 
skillnad på att öva på ett musikstycke tills du kan spela det felfritt och att öva 
tills du aldrig spelar fel. Planera därför för många arbetspass i ämnen som upp-
levs som svåra. Och på det igen, och igen och igen. När nya insikter nås, blir det 
plötsligt väldigt enkelt, det där som kändes som svårt och omöjligt. Då är det 
roligt att studera. 

Fira segrar och delsegrar  
När du har klarat av en etapp eller en deletapp ska du pusta ut och fira den och 
känna dig nöjd med att du har kommit en bit längre i processen. Jämför gärna 
med fysisk träning: Tänk dig att du klarar av att lyfta 30 kg i bänkpress och efter 
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veckor av träning så klarar du 35 kg. Då finns det anledning att vara stolt och 
glad över din egen utveckling, du har ju satt eget personbästa, och det är värt att 
fira! Att det råkar finnas andra som är starkare, de kanske lyfter 150 kg, är egalt 
i sammanhanget, du kan möjligen konstatera att det finns mer att utveckla på 
din egen teknik och muskelstyrka, men du har utifrån ditt eget utgångsläge gjort 
framsteg och det är det som du ska vara nöjd och glad över. I utbildningssam-
manhang fungerar det på samma sätt. Du har nått nya framgångar och lärt dig 
något som du inte kunde tidigare.  

Det är viktigt att fira även små delmål. Det är fel att tro att du ska uträtta stordåd 
direkt och det är fel att bli besviken på att du inte gör det. Nej, du måste inse att 
skickligheten (på samma sätt som muskelstyrkan) är begränsad i början och leva 
med det. Om en kurs vore enkel så skulle ju vem som helst kunna göra den och 
då vore det inget märkvärdigt? Det ska vara svårt för att skilja ut de bästa. Allt-
eftersom du tränar så blir du skickligare. Det är denna gradvis ökade skicklighet 
som ska firas. Sätt upp små etappmål, uppfyll dem, och fira dem.  

Delmålen sätter du hela tiden och det kan vara pyttesmå mål som att du just har 
förstått en fråga, att du har klarat av att räkna några tal med en formel som du 
just har lärt sig, att du just har förberett dig klart inför den kommande föreläs-
ningen, eller något större mål som att du har skrivit ett kapitel, du har läst igenom 
en artikel, du har gjort klart en recension, du har gjort klart allt du skulle den 
dagen. Större mål är att klara av en kurs. Ännu större mål är att klara av en 
utbildning.  

Firandets omfattning är beroende på vilken storlek det är på segern. Det kan 
bestå i allt från en liten, kort tanke ”Ja, skönt att ha fixat det här” upp till en 
promovering.  

Det är viktigt att inte ta ut någon seger i förskott, du får bara fira saker som 
verkligen är avklarade, men du kan som sagt fira väldigt triviala saker. När du 
går ut från en tentamen så kan du inte fira att den är godkänd, men du kan fira 
att du har skrivit den. 

Tid för återhämtning och reflektion 
Hjärnan behöver en paus då och då för att hinna smälta och reflektera över 
nyvunna kunskaper. Se därför till att ha korta pauser i inlärningsskedet och 
längre ledigheter emellanåt efter intensiva perioder. Kom dock ihåg att först 
jobba för att sedan vila; du kan inte reflektera och bygga kunskap om du inte har 
lärt sig något. Först lära, sedan vila. Den ambitiöse tar ledigt när det viktigaste är 
klart.  

Återhämtningen bör verkligen vara återhämtande – det spelar ingen roll vad du 
gör så länge du kan reflektera, det är svårt att göra det när hjärnan går för 
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högvarv hela tiden. Glöm alltså en helg med våldsdataspel eller nonstop TV-
tittande. Det är i så fall bättre att tjäna lite pengar på ett extrajobb någon timme. 
Det är även bra reflektionstid att ägna dig åt många hushållsbestyr, hugga ved 
eller att träna kroppen. Att gå ut med kompisar på kvällen kan också vara trevligt. 

Bort med alla beroenden 
En grundläggande förutsättning för dig som vill bli ett geni är att du måste ta 
bort alla missbruk, ty de är inte bra för dig. Som missbruk räknas alla former av 
överdrivet användande av sådant som gör att du tappar kontrollen över det. Det 
kan handla om dataspel, sociala medier, TV eller websurfning för att nämna 
några. – Glöm det, kanske du säger, den insatsen är jag inte beredd att betala. – 
Ok, glöm genigrejen är svaret. Problemet med dataspel, sociala medier med 
mera, är att de är så utformade så att de är roliga att hålla på med. Trivialt kan 
tyckas, det är ju det som är meningen? Nja, det är problematiskt om man inte 
förstår hur de egentligen fungerar. Spännande dataspel stimulerar belöningssy-
stemet i hjärnan (Shizgal et al. 2013). Föga överraskande, för övrigt, eftersom 
det är de små och stora medgångarna (när belöningssystemet stimuleras) som 
spelaren är ute efter. Om vi vidgar resonemanget till sociala medier, så går det 
att inse att de fungerar på ett liknande sätt: Du blir bekräftad när någon vän 
tänker på dig och du kan omvänt tänka på dina vänner – dessutom kan du skriva 
något roligt till dem – belöningssystemet stimuleras. Men egentligen är det ofta 
tämligen triviala saker som dyker upp i nyhetsflödet och rätt vad det är så har 
tiden flugit iväg medan viktigare saker har fått stå tillbaka. Det är då lätt hänt att 
du får skuldkänslor för att du vet att du har ägnat för lite tid åt det som du 
egentligen skulle göra, och det gör inte situationen roligare precis. Det blir dess-
utom väldigt mycket omställningstid om du räknar ihop alla gånger som du ska 
komma tillbaka i arbetet efter alla pling. Det här är ett reellt problem för kun-
skapsinlärningen. Det finns forskning gjord som påvisar att användande av da-
torer och mobiltelefoner leder till att användaren blir deprimerad (Thomée 
2012). Spelandet av våldspel leder dessutom till ökande posttraumatiska stres-
störningar(Grossman 2001). Bilden är visserligen inte helt entydig och området 
är inte fullständigt utforskat ännu; somliga menar att det behövs en mer nyanse-
rad bild för att bättre förstå när användande av datorer och mobiler börjar bli 
farligt (Billieux et al. 2015), men den forskning som finns räcker ändå till för att 
förstå att ett beteende som kan leda till depression eller stresstörningar inte har 
så mycket med genialitet att göra. Det viktigaste är att man inte själv deltar i 
detta. Genier har högre ambitionsnivåer än så. Men du får var beredd på att du 
måste värja dig mot alla övertalningsförsök från de som inte ser problemet (mer 
om självbevarelsedrift nedan). Men det löser sig när du insett vilka i umgänges-
kretsen som är värda att fortsätta att umgås med. Du hittar dessutom nya be-
kanta som ligger på andra mentala nivåer när du själv byter nivå. 
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Notera detaljer 
Många missar, olyckor och felsökning kan undvikas om du har läget under kon-
troll. Lägg viktiga saker på minnet och notera småsaker som du vet kan ställa till 
det. Det gäller att vara ett steg före.  

Intuition nämndes tidigare i texten. För självbevarelsedrift är det mycket bra att 
ha intuition. Om någonting inte stämmer i en viss situation så gäller det att ana-
lysera tänkbara fel och tänkbara åtgärder samtidigt som du noterar ytterligare 
detaljer. Intuition har räddat mig många gånger. Min barndom var aktiv med lek 
på isar, verktyg, motorer och allt möjligt, men jag klarade mig alldeles utmärkt 
ur denna oskyddade miljö; jag visste att det inte fanns något skydd och att det 
gällde att vara uppmärksam. Jag höll koll på tecknen och passerade aldrig grän-
sen för när det började bli farligt på riktigt. Visst hände det att jag fick en del 
mindre blessyrer, men inga stora olyckor. Bristen på skydd fungerade alltså som 
en katalysator för att bygga upp en fungerande intuition. Den intuitionen är bra 
att ha till exempel för att identifiera dödfödda projekt, när man rör sig i trafiken 
eller att se potentiellt farliga människor. Den är kort sagt bra att ha i alla möjliga 
sammanhang när självbevarelsedrift behövs. 

Lita inte alltid på andra 
Att kunna säga ifrån är viktigt om någon utövar påtryckning på dig för att få dig 
att göra något som står i strid med din övertygelse eller dina planer. Om rådgi-
varna är riktiga vänner så överlever vänskapen även efter detta. Du ska inte per 
automatik följa alla råd från släkt, kompisar, lärare eller sådant som du läser på 
nätet. Omgivningen är förmodligen inga genier, så av den anledningen vet de 
inte vad som passar någon annan än dem själva (och ofta inte ens det), de går 
bara på magkänsla, lättja eller vad som är kultur. Tänk på ett gammalt ordspråk 
som säger att om någon säljer en vas billigt – leta efter sprickan; om någon er-
bjuder någonting alldeles för billigt – leta efter motivet. Om du drivs av viljan 
att bli ett geni så måste du göra egna val. 

Lita ej heller rakt av på litteraturstudier: Om det finns vetenskapliga artiklar som 
står i strid med din egen intuition så kan det vara bra att tränga djupare in i vad 
artikelskrivarna baserar sina teser på. Om artiklarna verkligen bjuder på överty-
gande bevisning så kan du vara glad för att du har lärt dig något nytt. Om artikeln 
däremot inte alls kullkastar din egen hypotes utan du ser håligheter i resone-
manget så kan du vara glad för att du såg att din tes klarade prövningen. Du kan 
kanske dessutom göra en egen intressant artikel av det? 
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Distorsion 
Det finns människor som förvränger sanningen och perspektiven: Om du drab-
bas av en sådan person så är det effektivast att förklara att du inte går med på 
deras världsbild så fort du hör ljuget eller förvrängningen. Det krävs två för att 
lögnen ska fungera: en som ljuger och en som går med på ljuget. Om du synar 
lögnen direkt så spar du mycket extraarbete som annars kommer att orsakas av 
lögnen i slutänden. Ett alternativ är att bara komma ur situationen: Det finns 
även människor med psykopatiska drag som du aldrig kommer att kunna tala till 
rätta. Om du inser att du har med en sådan person att göra så finns det inget du 
kan göra mer än att ta dig därifrån (Eriksson 2017). 

Geniteori 
Geni har varit ett återkommande tema i denna text och även om du kanske inte 
har den ambitionsnivån så kan det trots allt vara intressant att veta något om 
genier och historien kring dem. 

Definition 
Exakt vad som är genialt är föremål för akademiska diskussioner, men kreativitet 
och kunskap är två återkommande ingredienser. Proportionerna kan variera be-
roende på konstart. Om vi exemplifierar det från musikens värld: En pianist eller 
sångare kan, i framförandet av ett musikstycke, göra det med en personlig stil; 
de varierar då ljudstyrka, anslag, timing med mera så att det blir tilltalande. Men, 
en tonsättare har många fler parametrar att variera när de skriver partituret var-
för kreativiteten blir en mer avgörande faktor för resultatet hos tonsättaren. Alla 
behöver dock kunskap för att kunna utföra sina olika uppgifter. Det finns dess-
utom de som menar att nyskapandet måste vara det på ett verkligt autonomt sätt 
för att det ska kunna betecknas som genialt. I så fall skulle Ludvig van Beethoven 
ha varit ett geni, eftersom han verkligen var nyskapande för sin tid, men enligt 
samma tolkning var Amadeus Mozart inte det; han använde mycket av samma 
stil som Joseph Haydn; låt vara att alla stycken låter olika, men det är samma 
musikslingor och ornamenteringar som återkommer och styckena är tidstypiska 
(Volgsten 2013). Denna typ av diskussion hjälper dock inte dig, bäste läsare. Var 
och en måste utgå från sina egna förutsättningar. Du skaffar dig kunskap i allt 
som är relevant för din konstart, sedan övar du och strävar efter perfektion, 
precis som Mozart och Beethoven gjorde. Och det är inget dåligt alternativ att 
bli en ny motsvarighet till Mozart, eller hur? Att börja som ung är definitivt en 
fördel, eftersom du har mer tid på dig att bli duktig, men du kan inte rå för din 
ålder, så rådet måste bli: utgå från de förutsättningar som du har och se till att få 
utlopp för din nyfikenhet och kreativitet. 
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Lyssna bara lagom mycket på självkritik 
När jag gick i småskolan märkte jag att mina klasskamraters kreativitet avstan-
nade någonstans i mellanstadiet för att ersättas med att de blev självkritiska på 
ett så hämmande sätt så att de inte skapade någonting alls. Jag tyckte att det vore 
synd att bli som dem, så jag fortsatte att lyssna på de tankar och associationer 
som dök upp när jag höll på med något skapande. Jag har dessutom märkt att 
kreativiteten har ökat med ökad kunskap och även hittat nya ämnesområden. 
Självkritik är dock inte helt förkastlig eftersom den kan användas för att höja 
kvaliteten på dina kreationer och även kanske stoppa de sämsta idéerna, men låt 
självkritiken inte bli en ursäkt för att inte ens försöka. 

Genius – ett gudomligt väsen  
En tanke som är intressant är den som de gamla grekerna i antiken hade. De 
uppfattade kreativitet som att det var ett gudomligt väsen, en ”daimonion”, som 
dök upp och talade till den som fick en idé. Det finns till och med beskrivet av 
Platon i Sokrates försvarstal(Platon). Romarna tog över många tankar och idéer 
från grekerna, så även daimonion, det enda de egentligen ändrade var att den 
fick ett nytt namn: ”genius”. Tanken med att ha hjälp av ett gudomligt väsen var 
egentligen rätt så genial (ursäkta ordvitsen): I och med att man uppfattade det 
som en hjälp utifrån, så hängde inte kravet på prestation helt och hållet på den 
skapande människan själv. Om inga bra idéer dök upp så uppfattade man det 
som att geniet (det vill säga det gudomliga väsenet) inte hade hjälpt en. Omvänt 
kunde ingen blåsa upp sitt ego alltför stort heller, eftersom både kreatör och 
publik uppfattade det som att den skapande människan hade fått hjälp. (Gilbert 
2009) 

Tanken på en daimonion/genius som ett gudomligt väsen ändrades med tiden 
till att bli en egenskap hos en kreativ människa (Gilbert 2009). Med överflyttan-
det av genidraget växte därmed ansvaret att skapa – nu var det bara kreatören 
själv som det hängde på. Detta ledde till att folk fick problem med sin kreativitet 
eftersom avståndet mellan kreativitet och självkritik blev mycket kortare. På ar-
tonhundratalet var genibegreppet till och med en vetenskaplig stridsfråga och 
omtolkades av en del tänkare till ett sjukdomssymptom, där geni skulle ha ett 
gemensamt ursprung med idioti och vansinne (Dahlkvist 2015). Och visst finns 
det människor som har varit både genier och psykiskt sjuka, men varför nyfi-
kenhet och kreativitet skulle utlösa psykisk sjukdom har jag inte hittat någon 
förklaring på. Däremot finns det kopplingar mellan höga krav och dålig hante-
ring av dessa, på samma sätt som arbetsnarkomaner håller på, som leder till både 
försämrad produktivitet och utmattningssymptom (Delaryd 2019), men varför 
ska man vara arbetsnarkoman när man kan låta bli att vara det?  
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Bra idéer 
Det geniala ligger i att komma på bra idéer som ingen annan har kommit på 
tidigare. Hur gör du det? Jo, genier lyssnar på de associationer som de får när de 
håller på med sitt ämne och skapar utifrån dessa (Tan 2008). Det är då av central 
betydelse att du kan associera på ett bra sätt. För att kunna få bra associationer 
krävs det att du först bygger upp mycket kunskap som du sedan kan associera 
till. Det betyder att du måste lära dig väldigt mycket. Det här är en upplevelse 
som även många högutbildade kan bekräfta. När Genrich Altshuller formule-
rade sina teorier om innovationslära menade han att uppfinningar med stor in-
novationshöjd ofta blandade idéer från olika teknikslag. (Foster 1986). Så är an-
tagligen även fallet även för dig, men vad som är en bred, användbar kunskap 
beror på vilken disciplin som du har tänkt att arbeta inom.  

Talang och ämnesval 
Du bör välja yrke och ämnesområde efter vad som intresserar dig och där du 
har talang. Världseliten bland balettdansörer har förmodligen haft bra förutsätt-
ningar för att bli just balettdansörer, men om de hade valt ett teoretiskt ämne så 
är det inte alls säkert att de hade de nått några större framgångar. Teoretiker blir 
omvänt troligen inga bra balettdansörer. Om du vill bli ett geni, i snäv mening, 
som Beethoven, så är fallenhet alltså en viktig faktor. En annan faktor är ålder. 
Det är svårare att bli ett geni ju äldre man är, därför att man får kortare tid på 
sig att lära sig; som ung har man mera tid på sig att bygga upp kunskaper, hand-
lag, intuition och andra viktiga färdigheter. Och hur gör du om du inte har vare 
sig fallenhet eller ålder på din sida? Tja, mitt förslag är att ändå ta de steg du kan. 
Rätt vad det är talar genius till dig och det är bara att lyssna och skriva ner idéerna 
och sedan att omsätta dem. Gör det därför att det roar dig. Och kom ihåg att 
det finns genier överallt, men många är rätt så lågmälda: Relativitetsteoretiker, 
custombilbyggare, musiker, författare, entreprenörer, idrottare - det finns folk 
som är experter på sin konstart inom vitt skilda områden. Ju mer du övar desto 
skickligare blir din genius i att hjälpa dig.  

Personlig stilsäkerhet 
Med tiden utvecklar skickliga människor en egen stilsäkerhet som kommer att 
var till stor nytta för dem. Alla stora konstnärer har en personlig stil som blir 
deras signum. Det går att ha invändningen att vetenskap ska vara neutral, men 
det är i högsta grad personligt vilket forskningsfält som forskare väljer och vilka 
speciella frågor som de fördjupar sig i. Av den anledningen kan man säga att det 
finns något personligt även i forskning. Det finns även många andra tillfällen när 
det är en fördel att ha en personlig stil: Att hålla föreläsningar, presentationer, 
författande, vardaglig interaktion med kollegor för att nämna några. I andra 
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konstarter är den personliga stilen helt avgörande: Vad vore Birgit Nilsson, Artur 
Rubinstein eller Anders Zorn utan en egen stil?  

Öppet sinnelag 
Överraskande resultat bjuder alla konstarter på, inklusive forskning. Om det inte 
blev som du hade förväntat dig, så gäller det att kunna analysera och tänka om. 
Ju öppnare sinnelag som du har, desto lättare går analysen. Ofta har man någon 
form av intuition att gå på, som är värd att först fördjupa sig i, men om man 
märker att det inte finns någon förklaring där, så måste man analysera andra 
hypoteser. Var noga med detaljerna, det är antagligen någonstans i dessa, som 
förklaringen går att finna. 

Det är oftast även klokast att acceptera den kritik som man får från opponenter, 
mästare eller handledare. Se det som en del i förbättringsarbetet för att höja kva-
liteten. 

Snabbt kontra långsamt lärande 
Människor tänker olika. En del tänker fort och skaffar sig snabbt en överblick 
över situationen. Andra reflekterar mera och förstår hur allt hänger ihop på ett 
annat plan. Det är bra att ta hänsyn till hur du fungerar i detta avseende, oavsett 
vilken typ av personlighet som du tillhör. Lärande handlar om att bygga upp 
associationer i din hjärna och det kräver att du jobbar med frågorna om och om 
igen, tills kunskapen har satt sig. Att vi tänker olika är inget hinder för att bli ett 
geni – men du behöver ta hänsyn till de förutsättningar som du har. Den snabb-
tänkande fördjupar sig oftast inte i alla detaljer lika mycket som den som är ef-
tertänksam. Med snabba tankar och bra överblick kan du bli en perfekt arbets-
ledande professor och kan leda ett helt team. Och om du reflekterar mycket är 
du en tillgång med din spetskompetens och koll på alla detaljer. 

Att lära dig väldigt mycket 
Det kanske låter slitsamt att ägna dig åt väldigt mycket lärande, men det är fak-
tiskt inte riktigt så jobbigt som det först kan tyckas; det går nämligen fortare och 
fortare. Ju mer du lär dig, desto lättare går det: Hur snabbt du lär dig något beror 
på vilka associationer som du kan bygga din kunskapsuppbyggnad på, vad du 
har för studieteknik och hur intressant du tycker ett ämne är. I början går det 
inte så fort; studietekniken är inte så bra och du saknar associationer till tidigare 
kunskap, men du har ett nyväckt intresse och allteftersom kunskapen ökar så 
bygger du successivt upp associationer och ämnet blir därmed intressantare när 
du ser nya samband. Studietekniken blir också bättre och det resulterar i att det 
börjar gå fortare att lära sig nya saker. Allteftersom kunskaperna ökar så får du 
ännu fler associationer och lär dig ännu snabbare.  
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Drivkrafter 

Tillfredsställelse i kreativitet 
Den främsta specifika fördelen med att vara ett geni är tillfredsställelsen i att 
vara kreativ och att du får utlopp för din nyfikenhet. Du har roligt och leker på 
jobbet helt enkelt. När man insett att det är den kreativa processen som är driv-
kraften, och slutar att tänka på egot hela tiden, så inträffar ett intressant skifte i 
tankesätt: Att folk uppskattar det du gör, ja, det är ju kul och trevligt, men det är 
egentligen av underordnad betydelse. Det viktiga är tillfredsställelsen i att vara 
kreativ. Att så är fallet går att förstå när man tänker på att det finns många fan-
tastiska arbetsprestationer som aldrig blev omtyckta under upphovsmännens 
livstid, men som senare blev mycket uppskattade. Galilieo Galileis vetenskapliga 
upptäckter förkastades av den dåtida inflytelserika kyrkan, men har i efterhand 
fått upprättelse. Många klassiska musikverk skrevs för att tonsättarna älskade sin 
konstart och sina verk, inte för att de skulle behaga sin samtid. Puccinis opera 
Madame Butterfly och Bizets Carmen för att nämna några. Sådant är livet för 
den som leder utvecklingen ibland – samtiden har inte alltid begripit det geniala.  

Narcissism 
Självhävdelse är inte så bra att ha som drivkraft för genialitet. Visserligen är 
narcissism en vanlig företeelse och det ses som fullt normalt att vara stolt över 
sina kunskaper och kreationer i dagens samhälle. I alla möjliga sammanhang får 
man utbildnings- och ämbetstitlar serverade som en del av ethos vid presentat-
ioner i samband med anföranden, bokförfattare, rapportskrivare och möten i 
arbetslivet. Vad folk har åstadkommit hörs också väldigt ofta. Men, anledningen 
till varför narcissism inte är bra att ha som drivkraft är att fokus försvinner från 
viktiga delar i den kreativa processen, när du försöker att åstadkomma något 
extraordinärt bara för att imponera på andra. Det saknas detaljer som måste till 
för att kunna åstadkomma något genialiskt. Det finns många musiker och för-
fattare som kan vittna om detta. De drabbas av skrivkramp och kreativiteten 
stannar tidvis av helt och hållet. Det går att ana att diskussionen om genialitet 
och psykisk sjukdom, som förekom på artonhundratalet, kan ha haft sin upprin-
nelse i detta problem. För att hantera detta måste du tona ned självhävdelsen; 
och lyckligtvis finns det en framkomlig väg för att hantera detta: Du behöver 
bara föreställa dig att geni är ett gudomligt väsen som hjälper dig. Dels tar det 
bort en del narcissism ur sammanhanget, dels lättar det på kravet att prestera 
och leva upp till förväntningar som många kreativa människor känner att de har. 
Om genius inte ger dig några nya uppslag så kan du ju inte göra något nyskap-
ande. Med lite inlevelse så kan även den mest inbitne ateist föreställa sig Guds 
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närvaro vid en engagerat framförd gospelkonsert. Genius fungerar på samma 
sätt. 

Bra livsval 
De som har blivit skickliga brukar också vara nöjda med sina livsval – visst tar 
det tid och går åt mycket möda för att bli riktigt duktig och du måste kanske 
ändra ditt liv i en del avseenden, men de som har gjort det har inte ångrat sig, 
utan tycker tvärtom att de har fått ett intressantare liv. Även förändringsarbetet, 
det vill säga lärotiden eller utbildningen, upplevs som kul och att den har varit 
berikande.  

En del kanske har problem med att de har blivit kända personer och inte kan 
vara inkognito till vardags, men det går förhoppningsvis att hantera genom att 
bo på sådana ställen där folk kan respektera var och ens behov av att få vara 
privata och/eller att bli geni i en genre där kändistrycket inte är så stort. 

Bra förebilder 
Det behövs ofta goda förebilder för att potentiella genier ska hamna på rätt spår. 
Föräldrar, lärare och handledare underlättar möjligheterna för adepterna att nå 
framgång. Vuxna människor bör ha utvecklat en egen inre kompass så att de kan 
ta vara på sig, men det betyder inte nödvändigtvis att de kommer på att de ska 
bli expert på något. Det är alltså bra att ha förebilder för både vuxna och barn. 
Det är ofta så att det är förebilderna som upptäcker de begåvade personerna och 
kan ge dem rätt förutsättningar. När de blivande genierna väl är på rätt spår, och 
har skaffat sig motivation, tar de reda på hur de ska fixa resten själv. Mentalt 
stöd är bra att ha under krävande perioder, så se till att odla bra relationer – rådet 
gäller både för geniet och dess omgivning. 

Om du som läser denna text främst uppfattar dig som en stödperson till någon 
som har potential för att bli ett geni, så bör du tänka på att adepten själv måste 
ha vilja och motivation för att det ska kunna bli något varaktigt resultat av det 
hela. Det är viktigt att ämnesområdet är roligt att hålla på med. Du kan plantera 
tankar lite diskret genom att berätta någon kul episod eller hur intressant en 
metod inom ämnesområdet är. Du kan även berätta hur du själv hanterade en 
viss avgörande situation där du var framgångsrik. Stöd geniämnet i sin utveckl-
ing. Ta bort osunt beroendeframkallande skärmtid. Och kom ihåg att ditt age-
rande kan bli direkt kontraproduktivt om du försöker att ge personen dåligt 
samvete eller genom att vara alltför auktoritär. Alla kan behöva en välbehövlig 
återkoppling ibland när det barkar ur, men kom ihåg vem som är projektägare – 
det är inte du. 
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Diskussion 

Författarens förhållande till genialitet 
Min karriär har varit alltför brokig för att jag skulle bli geni i något ämne: Nu är 
det dessutom i senaste laget med bara tio år kvar till pension. I grundskolan hade 
jag bra lärare i tredje till sjätte klass som väckte mitt intresse för att studera, i 
synnerhet naturvetenskap. För övrigt fanns det inga ytterligare aktiva pådrivande 
faktorer eller någon som introducerade mig i den akademiska världen. Istället så 
har jag intresserat mig för olika saker och blivit halvbra på allt möjligt men ingen 
spetskompetens mer än till doktorsnivå som sagt. Det kanske finns en viss ge-
nialitet i att kunna lite av varje också; jag har hört att jag är påhittig, finurlig, sju 
steg före, att jag inte hittas där jag lämnades, som kanske kan sägas vara synony-
mer för kreativ, men det är mer på det vardagliga planet, inget som man får ett 
nobelpris för. 

Stoicism och andra filosofier har inte studerats inför denna uppsats, utan den är 
skriven rätt så mycket utifrån egna iakttagelser och endast kompletterad med en 
begränsad litteraturstudie. När jag blev inviterad att delta i denna bok så blev 
svaret ja – jag hade redan tillämpat principerna sedan länge.  

Varför ska du lita på dessa råd? 
Därför att receptet är enkelt: Skaffa kunskap, öva och sträva efter perfektion – 
svårigheten ligger i uthålligheten. Jag skaffade mig aldrig uthålligheten därför att 
ingen introducerade mig så långt i tankebanorna. Dessutom fanns det så många 
olika roliga saker att göra, så jag tänkte inte på det, men om jag skulle kunna leva 
om mitt liv, utifrån de erfarenheter som jag har idag, så hade jag varit betydligt 
närmare ett geni.  

Det tar tid att smälta nya tankebanor om man inte har reflekterat över frågorna 
så mycket tidigare. Vissa aspekter kanske inte verkar så väsentliga i början på sin 
väg till att bli ett geni. Sedan, när man har kommit en bit på väg, så inser man 
plötsligt att en viss fråga var väldigt viktig. Om mina råd upplevs som felaktiga, 
irrelevanta eller inkompletta så är alla välkomna att presentera reviderade och 
bättre utvecklade idéer. 

Ta för övrigt alltid råd och etablerade sanningar med en nypa salt. All sann forsk-
ning är skriven med blyertspenna och den förfinas hela tiden. Rätt vad det är så 
kommer det någon ny studie som visar på nya samband. Människan har numera 
insett att jorden inte platt, men du kan lita på att det återstår många andra aha-
upptäckter. Denna artikel föddes ur nyfikenheten att komma underfund med 
mekanismer bakom den kreativa processen. Det var frågor som att varför jag 
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tyckte att det var kul och enkelt att studera, när många av mina klasskamrater 
ojade sig över samma kurser.  

Sammanfattning 
Den främsta specifika fördelen med att vara ett geni är tillfredsställelsen i att 
vara kreativ och att man får utlopp för sin nyfikenhet. Man har roligt och leker 
på jobbet. 

Om du är en stödperson till ett geniämne och vill presentera möjligheten att bli 
ett geni, så tänk på att vilja och motivation måste komma från adepten själv. Du 
kan bara kratta manegen. Du kan stöda geniämnet i sin utveckling att skaffa sig 
självbevarelsedrift och att bli smartlat.  

För geniämnet själv är den första åtgärden att skaffa sig självbevarelsedrift. Nästa 
steg är att bli smartlat. Med smartlat menas att ha nyfikenhet som drivkraft, göra 
det viktiga och att göra det bra, hitta den optimala mixen mellan disciplin och 
ledighet, prioritera bort mindre viktigt och att leva ett liv som kroppen mår bra 
av. 

Med självbevarelsedrift och smartlathet är det sedan betydligt enklare att bli ett 
geni. Du skaffar dig kunskap i allt som är relevant för din konstart, sedan övar 
du och strävar efter perfektion.  

Avslutning 
Den text som står här borde jag själv ha läst i 10-årsåldern. Då hade läget för 
mig antagligen sett mycket annorlunda ut idag. 

Att studera vidare 
Genialitet är ett ämne som har beforskats och det vore intressant att göra en 
djupare litteraturstudie än de aspekter som jag har valt att lyfta fram i denna text. 
Det finns antagligen även fortfarande många perspektiv i ämnet som ingen har 
studerat. 
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Reflektioner över forskning och 
framgång 

Jens Allwood 

 
Innehåll 

• Varför intressant? 
• Vad är forskning? 
• Vad är framgångsrik forskning? 
• Olika kriterier på framgångsrik forskning kan harmoniera men behöver 

inte göra det 
• Konsekvenser för sättet att leva 
• Mitt eget forskarliv 

Varför intressant? 
Allt fler människor sysslar med forskning i någon form. De kan till exempel vara 
forskare på ett universitet eller forskare inom näringslivet. De kan också vara 
administratörer som organiserar forskningen. Forskning är en viktig och central 
mänsklig aktivitet som är relaterad till nyfikenhet och önskan att kunna förstå 
och förklara vår omvärld som mänskliga drivkrafter. Den har också kommit att 
bli en viktig del av vad som krävs för att bygga upp och upprätthålla ett lyckat 
samhällsliv. Vi förlitar oss allt mer på någon sorts forskning för att lösa de olika 
problem vi stöter på. 

Allt detta har lett till att allt fler människor vill bli forskare och vill man bli fors-
kare vill man nog också bli framgångsrik, en annan vanlig mänsklig drivkraft. 
Men vad innebär det att vara framgångsrik inom forskning och hur blir man det? 
För att svara på dessa frågor ska vi först diskutera vad forskning är, för att sedan 
återvända till frågan om vad framgångsrik forskning är och hur ett forskarliv kan 
gestalta sig. Till slut kommer några ord om mitt eget liv som forskare. 

Vad är forskning? 
Det finns många typer av forskning, allt från studier i filosofi eller teoretisk fysik, 
till hur man bäst ska marknadsföra en produkt eller gödsla plantor. Man kan 
utforska något, alltifrån något ganska begränsat till hela tillvaron. Finns det något 
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gemensamt för alla typerna? Eller är de alla så olika att vi måste konstatera att 
det inte finns något gemensamt och att ordet forskning därför egentligen är fler-
tydigt utan någon större gemensam kärna. 

Om vi ser på forskning ur historisk synpunkt så är det klassiska målet att ge en 
sann beskrivning av något man är intresserad av, som ingen redan beskrivit och 
att sedan ge en förklaring av det man utforskar, detta kan vara till exempel; ke-
miska processer, historiska händelser, en sjukdom och dess orsaker eller en 
språklig förändring. 

I utvidgad bemärkelse har forskning ofta under vår tid kommit att innebära att 
hjälpa till lösa ett problem, till exempel hur man bäst minskar CO2 utsläpp i en 
bil eller hur man bäst vallar skidor på vintern. Ibland kan det innebära ”tillämpad 
forskning” eller ”utveckling” (”forskning och utveckling” (FoU)) eller så kallad 
”aktionsforskning”, konsultforskning eller utredningar för staten. 

Vad innebär framgångsrik forskning? 
Precis som det finns många typer av forskning finns det många möjligheter att 
bestämma vad som ska menas med framgångsrik forskning. Nedan ska vi se på 
några av dessa. De två första, särskilt den första, utgör egentligen basen för dem 
som följer, vilka alla kan sägas vara beroende av hur väl andra personer (oftast 
forskare) anser att man uppfyllt mål 1 och 2. De olika möjligheterna kan också 
ses som mål olika forskare försöker uppnå med sin verksamhet och som en följd 
av detta även som kriterier på vad som är eller anses vara framgångsrik forsk-
ning. 

1.  Att lyckas ge en sann beskrivning och förklaring av något samt att 
vara först med detta 

Den mest klassiska innebörden av forskning är att ”söka sanning”, dvs att lyckas 
att beskriva och förklara något på ett sant sätt eller med andra ord på ett sätt 
som överensstämmer med verkligheten (kallas även korrespondensteorin om 
sanning). Detta är den innebörd som antikens filosofi förutsatte och som sedan 
lämnats i arv till oss därifrån. Det är också den innebörd som bäst överensstäm-
mer med mänsklig nyfikenhet. Vi vill helt enkelt veta hur det verkligen är. Detta 
är en förutsättning för så kallad ”grundforskning”. I någon mån är denna inne-
börd också grundläggande för all annan forskning och förutsättes av de andra 
innebörderna. Framgångsrik forskning innebär med detta synsätt att beskriva 
och förklara något på ett sant sätt, d.v.s. på ett sätt som överensstämmer med 
verkligheten. För att göra detta måste man också ta hänsyn till ett annat krav på 
att söka sanning – ”koherens”. Man får inte presentera beskrivningar och för-
klaringar som innehåller motsägelser. 
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Helst ska man också vara den som först ger den nya beskrivningen och förkla-
ringen och att detta blir känt. Man kan då erkännas som framgångsrik forskare. 

2.  Att lösa ett problem 

Ett annat grundläggande motiv för forskning är att lösa ett problem. Ju abstrak-
tare detta problem är, ju mer kommer denna innebörd att likna att ”söka san-
ning”, t.ex. problemen ”Hur uppstod mänskliga språk” eller ”Hur uppstod uni-
versum”? Ju mer konkret och praktiskt problemet är kommer det snarare att 
föra mot aktionsforskning, tillämpad forskning, konsultuppdrag eller statlig ut-
redning, t.ex. problemen ”Hur marknadsför vi bäst produkt X i land Y?” eller 
”Vilket vägsalt ger minst korrosionsskador?” 

Många av de problem som tidigare sysselsatte uppfinnare eller hantverkare ut-
anför universitetet finns nu på universitetet som forskningsproblem. 

3. Att skriva obligatoriska uppsatser, avhandlingar 

Även om nya upptäckter om verkligheten och lösning av problem är de grund-
läggande kriterierna på framgångsrik forskning, så har forskning under lång tid 
infogats i ett institutionellt ramverk som behärskas av universiteten, där krav 
ställs på vissa typer av produkter för att man ska få fortsätta med forskning. Det 
är mycket svårt att forska utanför detta ramverk. För att få fortsätta ska man 
avlägga examina såsom kandidat, licentiat, magister eller doktor och få kompe-
tensbevis som docent. För att göra detta måste man visa att man kan forska och 
det gör man i första hand genom att skriva obligatoriska uppsatser och avhand-
lingar som ska granskas och prövas med avseende på om de presenterar nya 
upptäckter eller löser problem. Om de som granskar anser att de gör det, blir 
man godkänd och får ut sin examen, som då blir ett sorts kvitto på framgång. 

4. Att få fast anställning, att göra karriär, befordran 

Efter att ha nått en viss nivå kan man få en temporär eller fast anställning. I 
Sverige idag finns många sådana anställningar t.ex., doktorand, post-doc., ama-
nuens, forskningsassistent, forskarassistent, lektor, professor. Att få en sådan 
anställning och att sedan successivt göra karriär och med tiden bli befordrad till 
professor är ytterligare ett sätt att förstå vad en framgångsrik forskare är. 

5. Att skriva mycket, ha många publikationer i erkända tidskrifter och 
högt konferensdeltagande 

Oavsett om man lyckats få en fast anställning eller inte, anses ofta en stor pro-
duktion av vetenskapliga skrifter och högt konferensdeltagande vara ett tecken 
på framgång. Detta tecken blir starkare om skrifterna blir publicerade och dess-
utom publicerade i erkända tidskrifter där de utsatts för granskning, genom så 
kallad ”peer review”, vilket bör innebära att man granskats av andra oberoende 
forskare inom det fält man själv tillhör. 
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6. Att promoveras i sin forskningskarriär 

Om man lyckas bli godkänd på sina obligatoriska uppsatser och avhandlingar 
och dessutom lyckas få många publikationer i erkända tidskrifter, kan man bli 
promoverad till docent och så småningom till professor. Detta brukar anses som 
att man haft framgång i sin forskning. Emellertid så upphör inte kraven på att 
man ska publicera i och med at man blivit professor. En framgångsrik forskare 
förväntas publicera nya rön livet ut.  

7. Att få socialt erkännande som forskare – t.ex., citeringar priser, ve-
tenskapliga sällskap 

Andra tecken på att man anses vara en framgångsrik forskare är att det man 
publicerat av många anses hålla hög kvalitet och citeras av många. Detta kan 
sedan vara en av anledningarna till man väljs in i vetenskapliga sällskap eller till-
delas vetenskapliga priser. Andra anledningar kan vara att man lyckats få rätt 
sorts vetenskapligt kontaktnät som anser att man är den sorts person som borde 
få pris eller väljas in ett vetenskapligt sällskap. 

8. Att få många forskningsanslag 

Ett ytterligare tecken på framgång är att man lyckas få stora forskningsanslag. 
Detta är särskilt populärt hos universitetsledningar eftersom de oftast tar ut re-
lativt stora s.k. ”overhead-avgifter” som är en sorts lokal extraskatt. Anslagen 
delas ofta men inte alltid ut efter ”peer review” granskning men kan även de 
ibland vara resultatet av att man har rätt kontaktnät och anses vara en person 
som bör få forskningsanslag. 

9. Att bli ombedd att vara granskare (sakkunnig) för forskningsanslag, 
publicering i vetenskaplig tidskrift eller för bedömning av kandida-
ter för anställning. 

Forskare som börjat bli erkända blir så småningom nästan alltid ombedda att 
granska andra forskare för forskningsanslag, publicering i vetenskaplig tidskrift 
eller bedömning av kandidater för anställning. Detta blir då ett ytterligare tecken 
på deras egen framgång. 

10. Att få högre lön 

I många länder, särskilt i USA, dock inte alltid i Sverige (trots att Sverige officiellt 
har s.k. prestationsrelaterad lönesättning), belönas en del eller alla av de fram-
gångar som omnämnts ovan med att forskaren får högre lön. Detta blir då också 
ett tecken på förhöjd status. 

11. Att bilda vetenskaplig skola 

Ett av de klaraste tecknen på framgång med forskning är att man blir stil-
bildande, får anhängare och så småningom elever. Man har då blivit vetenskap-
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ligt skolbildande. Vetenskaplig skolbildning har funnits med sedan antiken, då 
vi fick filosofisk-vetenskapliga skolor som pythagoréerna, stoikerna och epikuré-
erna. I modern tid har vi skolor i de flesta vetenskaper ibland namngivna efter 
skaparen, t.ex. i biologi, (Darwinism) eller efter platsen där skaparen verkat, t.ex. 
Köpenhamnsskolan i fysik (Niels Bohr) eller Chicagoskolan i ekonomi (Milton 
Friedman)) och ibland efter det namn skaparen eller någon annan givit inrikt-
ningen t.ex. fenomenologi (filosofi, Edmund Husserl), den källkritiska skolan 
(historia, Kurt Weibull) eller psykoanalys (psykologi, Sigmund Freud). 

Vi ser att det finns många olika tecken på framgång. Förutom det första målet 
att söka sanning genom korrespondens och koherens, innehåller alla målen 3 – 
11 krav på konsensus, d.v.s. att fler än jag själv ska tycka att jag funnit sanningen. 
En del av kriterierna/målen, som att skriva obligatoriska uppsatser, avhand-
lingar, eller att få (fast) anställning går idag inte att undkomma om man vill verka 
på ett universitet. Vissa är i det stora hela beroende av andras uppskattning och 
konsensus (priser, inval i vetenskapliga sällskap), medan andra förutom konsen-
sus och andras uppskattning, kräver egna extra ansträngningar som att söka 
forskningsanslag, eller att skriva mycket och få många publikationer i erkända 
tidskrifter. 

Det finns alltså många mål man kan ha och det kan bli mycket frustrerande om 
man medvetet försöker uppnå dem alla. 

Förutom de forskningsrelaterade kriterier på framgång jag ovan diskuterat, finns 
det andra möjligheter till framgång och karriär på universitetet på åtminstone två 
andra sätt, nämligen genom undervisning eller genom administration. Det hör 
dessutom till universitetslivet att de flesta får möjlighet att förutom forskning 
syssla med båda dessa. 

Undervisning 
Universitetens uppgift är förutom att söka sanning och tillhandahålla nya upp-
täckter också att vidmakthålla och förvalta de uppfattningar vi tidigare och ofta 
fortfarande tror vara sanna. Förutom forskning är därför undervisning en 
mycket viktig uppgift för universitetet. 

Vi måste bibringa nya generationer tidigare generationers insikter, så att de slip-
per uppfinna alla hjul på nytt. Att göra karriär som en god lärare har därför sedan 
antiken varit en viktig karriärväg på universitetet. Det är dessutom en uppgift 
som för många med forskningsintresse kommer naturligt. Man vill gärna infor-
mera andra om vad man själv funnit, för att se om de tycker samma (konsensus) 
och för att underlätta ytterligare nya upptäckter.  
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Att få administrativ makt på universitetet (över forskargrupp, 
avdelning, institution, fakultet, universitet 
En del forskare väljer så småningom att forska mindre och att istället göra ad-
ministrativ (byråkratisk) karriär. Detta kan ske av många anledningar t. ex. bris-
tande forskningsförmåga, administrativ duglighet, maktlystnad, längtan efter fast 
(ofta högre) lön utan press på att behöva vara en produktiv forskare. De kan på 
detta sätt få status med titlar som dekan, rektor, vice rektor etc. Denna sista 
möjlighet är egentligen inte något tecken på framgångsrik forskning utan snarare 
på en framgångsrik universitetskarriär och en sådan kan man ha utan att ha varit 
framgångsrik i forskning.  

Eftersom många som jobbar med forskning på universitetet förr eller senare 
ombeds både att undervisa och att administrera, inser man att det blir ännu mer 
att välja på som mål för en universitetskarriär och att det kan bli ännu mer fru-
strerande att försöka uppnå inte bara olika forskningsrelaterade kriterier utan 
även att kombinera forskning, undervisning och administration. 

Olika kriterier på framgångsrik forskning kan har-
moniera men behöver inte göra det 
Som redan nämnts ovan är de två första möjligheterna att bestämma vad fram-
gångsrik forskning, grundläggande för de följande, som alla bygger på andra per-
soners uppfattning av om en viss persons forskning är av hög eller tillräckligt 
hög kvalitet. Ofta men inte alltid är dessa personer själva forskare. När allt fun-
gerar som det borde göra, bör de olika kriterierna på framgångsrik forskning 
vara i harmoni med varandra, så att en person som verkligen upptäckt något 
väsentligt nytt om hur verkligheten fungerar, också skriver en bra avhandling, 
får fast anställning, har många publikationer i renommerade tidskrifter, promo-
veras i sin forskningskarriär, får akademiska priser, väljs in i akademiska sällskap, 
får många forskningsanslag, ofta är anlitad som sakkunnig och har en hög lön 
och kanske t om blir skolbildande. 

Emellertid kan alla uppfattningar om vad som är sant vara fel. Såväl forskarens 
egen uppfattning om att ha funnit vad som är sant som andras uppfattningar om 
att han/hon gjort det eller inte gjort det. Ett specialfall av detta är när en forskare 
hävdar en uppfattning (som eventuellt är ny) men som strider mot vad de flesta 
anser är sant. Forskaren kan ha rätt och majoriteten och konsensus kan ha fel. 
Konsensus om vad som är sant kan vara inkorrekt. Om man vill bli ansedd som 
framgångsrik under sin livstid, är det nödvändigt för att få erkännande som 
framgångsrik av sin samtid, men detta är i sista hand är det inte tillräckligt för 
långsiktig framgång. Det är inte så många idag som minns Georg Ernst Stahls , 
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på 1700-talet, mycket framgångsrika ”phlogistonteori” som sedan ersattes av 
Lavoisiers ”oxygenteori”, se Kuhn (1962). 

Vad som krävs är verklig korrespondens och koherens. Detta gör att de andra 
kriterierna på framgångsrik forskning till slut är otillräckliga. Dessutom har de 
en del andra problem som vi nu ska se. 

Förutom svårigheten att uppnå sanning, finns det även andra skäl till att kriteri-
erna inte alltid är i harmoni med varandra. Obligatoriska uppsatser kan godkän-
nas p.g.a. ekonomiska system som anknyter ett universitets och dess institution-
ers ekonomiska tilldelning till s.k. ”genomströmning”, d.v.s. till antal färdigexa-
minerade personer, vilket i sin tur blir ett incitament till att inte ha för höga krav. 
Att få fast anställning med höga krav på undervisning och/eller administration 
kan komma i konflikt med behovet av att ha tid för forskning. Att skriva mycket 
och ha många publikationer i erkända tidskrifter kan komma i konflikt med kra-
vet på kvalitet. Det man skriver kanske inte är så nytt eller alltför moderiktigt 
anpassat till den typ av artiklar en viss typ av konferens eller typ av tidskrift vill 
se just nu. Att promoveras i sin forskningskarriär och att få socialt erkännande 
som forskare kan ha som pris hög social anpasslighet. På liknande sätt kan 
många forskningsanslag och högre lön också ha som pris hög social anpasslig-
het. Att bli ombedd att vara granskare (sakkunnig) kan också ha som pris att 
man inte får vara alltför krävande. Att ge upphov till en vetenskaplig skola kan 
leda till att de som inte delar övertygelsen får sina uppfattningar undertryckta. 

Dessutom kan de olika kriterierna ”suboptimeras” och därmed missbrukas. Låt 
oss se på några exempel på tveksamt bruk av dem, av såväl enskilda forskare 
som av forskningsinstitutioner. 

Det har inträffat att enskilda forskare publicerar samma artikel flera gånger med 
små förändringar för att öka sitt antal publikationer. Enskilda forskare eller 
forskningsgrupper kan också publicera flera artiklar om samma forskningsresul-
tat med tonvikt på lite olika aspekter av forskningen som metod eller bara på 
delresultat av forskningen. Om det är en forskargrupp kan detta göras med olika 
författarordning. Det kan också leda till inbjudan av kända forskare på kort tid 
för att de ska publicera från det universitet de inbjudits till eller det kan gälla 
inbjudan av kända forskare för att de ska stå som medförfattare på insända pub-
likationer och därmed öka sannolikheten för publicering. 

På grund av att finansiering och olika typer av rankning knyts till forskningsre-
sultat både för enskilda forskare och forskningsinstitutioner (genom s.k. new 
public management), gäller det att få så bra resultat som möjligt på de kriterier 
som anses tyda på framgångsrik forskning, så väl för enskilda forskare som för 
forskargrupper, institutioner, fakulteter och universitet. Detta kan leda till pre-
miering av de forskare som är mest produktiva med lön eller forskningstid. 
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Eftersom det dessutom ofta är icke-forskare eller forskare som inte är insatta i 
ens ämne som bestämmer om pengar, har detta som vi sett lett till suboptimering 
av sätten att uppnå dessa kriterier, och till förlitande på kriterier som är lätta att 
förstå för icke-experter som inte egentligen kan ta ställning till den forskning det 
gäller. 

För enskilda forskare men även indirekt för universitet, forskargrupper, institut-
ioner, fakulteter kan det gälla förlitande på 

– antal publiceringar i renommerade tidskrifter 

– antal citeringar för en enskild forskare 

Tyvärr har även sakkunniga granskande experter p.g.a. av tidsbrist eller brist på 
förmåga börjat använda dessa kriterier vilket ibland har lett till att den veten-
skapliga debatt som tidigare kunnat bli följden av granskningsprocessen, särskilt 
i för hållande till tillsättande av professurer, ofta nu uteblir. 

För finansiering av universitet och universitetsavdelningar kan det också gälla 
förlitande på ”genomströmningskriterier” – antal studenter som tar examen 
(kandidat, magister, licentiat, doktor eller docent), som leder till sänkta krav på 
studenterna och de andra kandidaterna för att öka genomströmningen.  

Vi ser att de olika metoderna för att uppnå framgång kan leda till att de olika 
kriterierna (som här också blir styrmedel) suboptimeras och inte nödvändigtvis 
harmonierar med varandra eller med de slutliga målen - att lösa problem eller 
söka sanning. 

Konsekvenser för sättet att leva 
Låt oss nu ta en snabb titt på några sätt att leva som forskare. Skall man se på 
forskning som ett kall, ett yrke bland andra, något som ger trygghet eller admi-
nistrativt lycksökeri? Forskarlivet kan vara alla dessa. Olika personer har olika 
målsättningar och levnadsstil och en och samma person kan ha en eller flera mål, 
t.ex. under olika perioder av sitt liv. 

Troligen är det mest klassiska valet att se forskning som ett kall. Något man 
”brinner för” och vill ägna en stor del av sitt liv åt. Skälet är ofta att man blivit 
intresserad av något ämne eller problem som kräver forskning och utredning. 
Ofta blir detta något man ägnar större delen av sin tid åt. Man blir ”hängiven” 
och ägnar många kvällar, helger och ”semestrar” åt det man forskar på. Det är 
inte bara ett 9 – 17-jobb. Forskning och privatliv separeras inte på något klart 
sätt utan man kan drömma om forskning, anteckna idéer om man vaknar eller 
när som helst. Fördelarna med detta förhållningssätt är att ens möjligheter att 
bidra till forskning ökar men det kan också finnas nackdelar. Andra delar av ens 
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liv än forskning kan bli lidande, t. ex familjeliv, samhällsengagemang eller andra 
intressen. 

Man kan också välja att se forskning, som ett yrke, vilket som helst. Man jobbar 
9 – 17 sedan får det vara nog. Man strävar efter att separera forskning och pri-
vatliv. Man håller på att ”semester”, kvällar och helger ska ägnas åt annat, t.ex. 
just familjeliv, samhällsengagemang eller andra intressen. Detta betraktelsesätt 
har blivit vanligare idag än tidigare. 

Ytterligare andra sätt att se på forskning är att se på det som ett liv som erbjuder 
trygghet eller som en plattform för administrativt lycksökeri. 

Troligen kan man, som redan nämnts, försöka kombinera dessa möjligheter, an-
tingen vid samma tillfälle, vilket kan vara svårt, eller under olika perioder av sitt 
liv. Forskning kan alltså kombineras med olika sätt att leva som inte nödvändigt-
vis är i harmoni med varandra. Olikheterna kan leda till konflikter på en arbets-
plats, där några ser vad de gör som ett kall och gärna vill att även andra ska se 
på samma sätt, och andra ser det som ett yrke och vill att andra ska se det på 
samma sätt som de gör. Ännu värre kan det kanske bli om olikheterna i synen 
på forskning finns inom en familj, där det hela i sista hand kan sluta i tvister och 
skilsmässa. Generellt sett kan man nog påstå att trenden de sista 50 åren i takt 
med allt fler fått forskning som levebröd, gått ifrån att se forskning som ett kall 
till att se forskning som ett yrke som ska följa samma sedvänjor och regler som 
gäller för de flesta yrken. 

Förhoppningsvis kan det vara till en viss hjälp för den som nu funderar på en 
forskningskarriär att klargöra hur man själv ser på vad man vill åstadkomma och 
hur man vill leva. Vad är viktigast för dig? 

Mitt eget forskarliv 
Mitt eget forskarliv har troligen påverkats av min uppväxt och kan ha berott på 
att jag växte upp med 3 kulturer och språk (svenska, norska och engelska). Jag 
trodde enligt min mor till en början att de 3 språken var samma språk, men blev 
i 2 års åldern tyst några månader, för att sedan skilja på språken. Lite senare 
sysselsatte jag mig i tidig ålder med att fundera över serier med likheter och skill-
nader mellan svenska, norska och engelska som arm-arm-arm, hand-hånd-hand, hus-
hus-house, ansikte-fjes-face, fönster-vindu-window. När var det likt och när olikt och 
varför? Tillsammans med mina syskon brukade vi också försöka prata med vart 
tredje ord från ett nytt språk, t.ex. tack so meget, can du gi me the milk etc. Under 
gymnasietiden var jag intresserad av politik, historia och filosofi och blev inspi-
rerad att fundera på vad som kunde vara allmängiltig mänsklig kunskap och 
förde en liten anteckningsbok med titeln ”det allmängiltiga”. 
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Mitt forskarliv har också färgats av att jag har varit och är intresserad av många 
saker utan att riktigt kunna avstå från någon av dem. Hemifrån och genom egen 
läsning och genom att lyssna på radion fick jag också uppfattningen att många 
akademiska ämnen var intressanta. Inget enskilt ämne kunde t.ex. vara tillräckligt 
för att göra en bra politisk analys, vilket var något som jag i 1960 talets anda var 
mycket intresserad av. Som grundstudent läste jag därför många ämnen (teore-
tisk filosofi (3 bet), praktisk filosofi (1 betyg), ryska (2 betyg), sociologi (3 betyg), 
allmän språkvetenskap (3 betyg), fonetik (1 betyg). Dessutom läste jag kemi och 
mycket psykologi och historia. Jag trodde och kanske fortfarande tror att med 
rätt kunskap kan världen förändras i positiv riktning.  

Jag fastnade relativt tidigt för några övergripande problem som jag fortfarande 
är intresserad av. Kanske ledde detta till eller berodde på att jag var så nyfiken 
på flera akademiska ämnen.  

Problemen var: 

1. Vilka uppfattningar kan alla människor vara överens om? 

2. Hur konstruerar människor tillsammans sina uppfattningar om vad de tror 
är sant genom kommunikation? 

På grund av detta mitt intresse och att jag trodde att språkforskaren Noam 
Chomsky hade hittat vad som var gemensamt för mänskliga språk skrev jag min 
3 betygsuppsats i teoretisk filosofi som en kritisk utvärdering av Chomskys teo-
rier, se t.ex. Chomsky (1965a) och Chomsky (1965b) samt Allwood (1969).  I 
samband med detta upptäckte jag att ett nytt ämne – allmän språkvetenskap (se-
nare omdöpt till lingvistik) höll på att etableras på universitetet. Jag bestämde 
mig för att läsa detta, samtidigt som jag också läste ryska, sociologi och fonetik. 
För att förtjäna mitt levebröd tog jag studielån, jobbade som lärarvikarie i skolor 
under läsåret och med språkkurser i engelska på sommaren på Marston Hill i 
Mullsjö på den språkskola min farfar grundat (http://marstonhill.com. 

Så småningom insåg jag att jag ville börja forskarstudier men kunde inte be-
stämma mig för om det skulle bli i sociologi, filosofi eller allmän språkvetenskap. 
Slutligen kom jag fram till att det fick bli filosofi eller allmän språkvetenskap. 
Under en lång tid studerade jag därför både filosofi och allmän språkvetenskap, 
men min första publikation var i sociologi (Allwood, 1973). Efter att fått erbju-
dande om att börja undervisa i semantik inom allmän språkvetenskap (1969) 
blev min inriktning dock allt mer lingvistisk, även om sociologi och särskilt filo-
sofi förblev och fortfarande tillhör mina stora intressen. 

Efter något år fick jag doktorandstipendium i allmän språkvetenskap och kunde 
genom kombination med undervisning slippa ta mer studielån. Jag lyckades efter 
en tid få stipendium för att studera i USA på institutionen för lingvistik, i Am-
herst, Massachusetts. Där deltog jag, liksom i Sverige, förutom i undervisning i 
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lingvistik, i seminarier och lektioner på institutionen för filosofi, men även i data-
vetenskap där man börjat jobba med artificiell intelligens och frågebevarande 
system. Jag fick också möjlighet att undervisa som ”teaching assistant” i ling-
vistik. Mina doktorandstudier avslutades med att jag vid Göteborgs universitet 
disputerade på en tvärvetenskaplig avhandling med titeln ”Linguistic Commu-
nication as Action and Cooperation” (Allwood, 1976), där jag försökte kombi-
nera insikter från lingvistik med insikter från filosofi, sociologi, psykologi och 
lite datavetenskap i en fenomenologiskt grundad teori om mening och kommu-
nikativ handling, som skisserade ett alternativ till Austins och Searles talaktsteo-
rier,  Grices teori om konversationsmaximer och Habermas teori om kommu-
nikativ handling (se Austin (1962), Searle (1969), Grice (1975) och Habermas 
(1981) med engelsk översättning (1984 & 1987)). Tanken var fortfarande att 
skapa en bas för att bättre förstå de problem (särskilt problem nummer 2, ovan) 
jag ville ägna mig åt. 

Samma år som jag disputerade (1976), fick jag jobb som lektor och studierektor 
på institutionen för lingvistik i Uppsala. Här fick jag tillfälle att undervisa ännu 
fler delkurser i lingvistik än jag redan gjort i Göteborg. Jag lyckades också året 
efter disputationen, i samarbete med Göran Aijmer professor i socialantropo-
logi, få mitt första forskningsprojekt som hade namnet ”Antropologisk ling-
vistik” (Allwood, 1980), ett försök att studera vad som kan vara gemensamt för 
människor i olika etnisk/nationella kulturer. Min tid var helt fullbokad av under-
visning, studierektorsadministration och av att jobba på mitt forskningsprojekt. 
Undervisningen tog mycket tid, för inläsning av kurser, lektioner, övningar och 
tentor. Vid början av 1980-talet hade jag undervisat på de flesta kurser i ling-
vistik, t. ex. syntax, semantik, pragmatik, lingvistikens historia, sociolingvistik, 
psykolingvistik, barnspråk, tvärkulturell kommunikation, fonetisk grundkurs 
och talpatologi. Jag lärde mig mycket och hoppas mina studenter också gjorde 
det. 

Efter ytterligare ett år fick jag erbjudande om att vikariera som docent i Stock-
holm, vilket jag accepterade. Året därpå antog jag ett erbjudande om att bli för-
ordnad som docent i Linköping, för att göra en utredning om hur en framtida 
tvärvetenskaplig institution för kommunikation i Linköping skulle kunna utfor-
mas. Se Allwood, Lindström, & Svensson. (1979). Min drivkraft var hela tiden 
mitt intresse för de frågor jag var intresserad av och nyfikenhet. 

Året därpå (1980) blev jag docent (som på den tiden var en anställning inte bara 
en akademisk grad) och prefekt vid institutionen för lingvistik i Göteborg, där 
jag hade disputerat. Nu blev mitt liv inriktat på att få studenter till grundutbild-
ning, att få forskarutbildning och en professur i allmän språkvetenskap till Gö-
teborg och studenter till forskarutbildning (d.v.s. väldigt mycket av tiden gick åt 
att administrera och undervisa). Fritiden fick ägnas åt nya forskningsprojekt, 
skriva artiklar och publicera. 
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Samtidigt gifte jag mig, köpte en villa och fick barn. Mitt liv fick en delvis ny 
dimension men blev rätt hektiskt. 

Efter två år fick vi besked om att Göteborg skulle få en professur i allmän språk-
vetenskap. Jag blev t.f. professor (1982), i väntan på resultatet av en utlysning av 
tjänsten med konkurrens. Nio personer sökte den. Sex av dem blev kompetens-
förklarade (idag hade alla dessa 6 blivit professorer). Efter tre år av sakkunnig-
utlåtanden och överklaganden blev jag utnämnd till professor (1986), nio och ett 
halvt år efter att jag disputerat. 

Både innan och efter att jag fick professuren bestod jobbet av att få studenter 
till vår grundutbildning, bl.a. genom att hitta på nya attraktiva kvällskurser, som 
”barnspråk”, ”kroppsspråk”, ”interkulturell kommunikation” etc., nya utbild-
ningar – ”datalingvistik” och ”dövas teckenspråk” samt att få studenter till fors-
karutbildning och samtidigt bygga upp en forskarutbildning med rimliga kurser. 
Detta innebar att allt mer tid fick läggas på annat än forskning, för att admini-
strera och undervisa. Fritiden fick som förut ägnas åt nya externfinansierade 
forskningsprojekt skriva artiklar och publicera. Till slut har det blivit ca. 40 
stycken sådana projekt, som jag med växlande framgång, förutom empiriska re-
sultat, försökt ägna åt teoriutveckling inom ämnen jag verkligen har varit och 
fortfarande är intresserad av. Nedan ger jag nu en kort sammanfattning av några 
av de forskningsområden jag ägnat mig åt. 

Min teoretiska forskning har i stor utsträckning ägnats åt mina två huvudpro-
blem (se ovan). Som ett led i detta kände jag att jag behövde fördjupa en del 
teman från min avhandling och arbetade först med problem 2, ”Hur konstruerar 
människor tillsammans sina uppfattningar om vad de tror är sant genom kom-
munikation?”, som har att göra med relationen mellan kommunikation, uppfatt-
ningar och olika sociala relationer. Jag har därför analyserat t. ex. makt och kom-
munikation (Allwood, 1980), kärlek och kommunikation (Allwood, 1988), etik 
och kommunikation (Allwood, 1976 och 2014), kulturskillnader och kommuni-
kation (t.ex. Allwood, 1982/1999 och 1985) samt tillit/förtroende och kommu-
nikation (Allwood 2014). En del av mina tankar, har med inspiration av Witt-
gensteins begrepp ”språkspel”, (Wittgenstein, 1953) rört relationen mellan soci-
ala aktiviteter (verksamheter) och kommunikation, t.ex. Allwood (2000) och 
(2013), där jag har försökt utveckla en teori om ”Aktivitetsbaserad kommuni-
kationsanalys” (”Activity-based Communication Analysis) som bl.a. behandlar 
hur människors förförståelse av en social aktivitet påverkar deras kommunikat-
ionen inom aktiviteten. Teorin har bl.a. kommit användas inom logopedi, språk-
pedagogik och analys av människa-datorinteraktion.  

Men jag har också försökt analysera problem som är relaterade till problem 1, 
”Vilka uppfattningar kan alla människor vara överens om?”. Från början var jag 
en sorts ”språklig nykantian” (Kant, 2004) på jakt efter ”begreppsliga univer-
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sale”, d.v.s. begrepp som återfinns i alla mänskliga språk. Så småningom modi-
fierade jag denna hållning och började arbeta på att utveckla en teori om seman-
tisk analys och begreppsanalys (t.ex. Allwood (1989). I denna kan man säga att 
jag bl.a. återupptäckte både Aristoteles (Aristoteles, 2017) och Kants kategorier. 
Med utgångspunkt ifrån Allwood (1989) har jag sedan försökt utveckla en teori 
om ”semantisk- epistemiska operationer” (se t. ex. Allwood, 1999 och 2003) 
som delvis utgör ett alternativ till Charles Fillmores ”frame semantics” (teori om 
semantiska ramar), se, t.ex. Fillmore, 2001). I en senare utveckling (t.ex. 
Allwood, 2003 och 2013) har denna teori delvis inspirerats av en kombination 
av Charles Sanders Peirce semiotiska teorier om tänkande, språk och kommuni-
kation (Peirce, 1991) och Wittgensteins teorier om ”språkspel” och ”menings- 
eller betydelsepotential” (Wittgenstein, 1953).  

Min mer empiriska forskning, som ofta har tagit mer tid än den teoretiska forsk-
ningen, har t. ex. rört språkinlärning (t.ex. Allwood 1982 och 1993), tvärkulturell 
kommunikation (t, ex. Allwood, 1988 och 1989), människa-datorinteraktion (se 
Salomonsson, Allwood, Lind & Alm (2013)), och svenskt interaktivt talspråk. 
När det gäller svenskt talspråk lyckades vi efter mer än 10 års arbete samman-
ställa en talspråkskorpus med ca 30 olika sociala aktiviteter representerade och 
att utifrån denna göra ett frekvenslexikon (Se Allwood, 1996) som jämför inter-
aktivt tal och skrift. Troligen är detta fortfarande den största svenska talspråk-
skorpusen, se t.ex. Allwood, Grönqvist, Ahlsén, & Gunnarsson (2002). 

Det språkteknologiska arbetet med talspråk blev så småningom utsträckt till att 
stödja språkteknologi i fattiga länder (se Allwood, 2001 och 2006).  Vi hade t.ex 
samarbete med Malaysia och Sydafrika (se Allwood & Hendrikse (2003) och 
Allwood, Hammarström, Hendrikse, Ngcobo, Nomdebevana, Pretorius, & van 
der Merwe (2010)). Vi hade även samarbete med Nepal där vi dels arbetade med 
Nepali (se Allwood, Regmi, Dhakwha & Urnaw (2012)) och dels gjorde ett för-
sök att rädda ett litet språk (Lohorung) i östra Himalaya med ca. 6000 talare, 
som riskerar att dö ut (se Dhakwha & Allwood (2012)).   

Familjelivet fick mindre tid än det kanske skulle ha haft, även om jag försökte 
hävda att kvalitet kunde kompensera för mindre kvantitet, bland annat genom 
att ta med mig familj eller enbart något av mina barn på flera av de resor jag 
gjorde, för att delta i konferenser eller hålla gästföreläsningar i olika länder. 

Min huvudsakliga inställning har varit att se på forskning som ett kall som inte 
får negligeras. Men även undervisning har varit ett sorts kall, där jag bland annat 
tyckte mycket om att erbjuda ”grundseminarier” om forskning för nybörjarstu-
denter i lingvistik. Jag undervisade mycket, med en stigande andel förlagd till 
forskarutbildning. Administration och att söka forskningsprojekt såg jag också 
som en nödvändig del av institutionsuppbyggnadsarbetet (även det ett mindre 
kall). Resultatet var att både forskningen och familjelivet blev lidande. Det hela 
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hjälptes inte upp av att jag fick många sakkunniguppdrag för konferenser, tid-
skrifter och anställningar. Inte heller av att jag organiserade konferenser, publi-
cerade artiklar startade föreningar, organiserade akademiska sommarkurser (ofta 
på Marston Hill), blev ordförande för Immigrantinstitutet1, sammankallande för 
NIC (Nordic network for studies of Intercultural Communication)2, eller av att 
jag 1999 startade en tidskrift ”Journal of Intercultural Communication”3 för 
detta nätverk, med centrum på Immigrantinstitutet4. Detta var en av de första 
sk ”open access” -tidskrifterna med fri nedladdning. Tidskriften har nu funnits 
i 21 år med insända artiklar från sammanlagt 84 länder.  

Bland de saker jag har engagerat mig starkt i är också tvärvetenskap. Göteborgs 
universitet hade på slutet av 1980-talet varit framsynt nog att inrätta en tema-
nämnd för tvärvetenskap. Detta blev en utmärkt bas för att omkring 1990 inrätta 
ett tvärvenskapligt centrum med namnet Kollegium SSKKII för forskning inom 
skärningsområdena mellan de sex begreppen Språk, Semantik, Kognition, Kom-
munikation, Interaktion och Information (engelska SCCIIL Semantics, Com-
munication, Cognition, Interaction, Information and Language), vilka motive-
rade namnet5. Vi lyckades få flera forskningsprojekt till SSKKII och även i sam-
verkan med andra institutioner att starta och bygga upp grundutbildning och 
senare forskarutbildning i kognitionsvetenskap och ännu senare även i kommu-
nikation. Alla utbildningarna är fortfarande aktiva. 

Sammantaget har min arbetsbörda varit hög och relativt vanebildande. Det har 
inneburit mycket arbete som ofta men inte alltid varit givande. Det har varit 
forskning som kall med problem att förena detta med krav på andra aktiviteter, 
administration, undervisning och familj. Det har varit, och är ett rikt liv med 
många intressanta problem. Det hade kanske varit ännu rikare om jag haft en 
bättre förmåga att säga nej till en del av de saker som verkat intressanta. Det har 
varit och är svårt att få plats med alla intressen. Att säga ja till för mycket kräver 
mycket arbete och gör fördjupningar svåra, kanske omöjliga att prioritera för att 
få gjort det man helst vill göra.  

När det gäller alla de kriterier på eller mål för framgång i forskning, jag diskuterat 
ovan, har jag varit mest inriktad på nummer 1 - att lyckas ge en sann beskrivning 
och förklaring av något som inte beskrivits eller förklarats tidigare (inom de om-
råden som varit mitt kärnintresse). Detta ledde till mål nummer 3 - att skriva 
nödvändiga uppsatser och avhandlingar, vilket i sin tur förde till mål nummer 4 
- fast anställning, karriär och befordran. Viljan att bygga upp en forskningsin-
stitution ledde sedan till mål nummer 5 och 8 - att skriva mycket (just nu 272 

 
1 http://www.immi.se/start/ 
2 http://sskkii.gu.se/nic/ 
3 http://www.immi.se/intercultural/ 
4 http://www.immi.se/ 
5 https://scciil.gu.se/  
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publikationer), delta i konferenser med bidrag och att söka forskningsprojekt 
(som ibland blev beviljade med anslag och förde till ytterligare uppgifter). Det 
sociala erkännandet, nummer 7, har gått halvbra med en hyfsad mängd cite-
ringar, inval i vissa vetenskapliga sällskap men utan priser. Kanske har det blivit 
lite för många granskningsuppdrag (nummer 9), men en något så när lönenivå 
(nummer 10). När det gäller nummer 11, är det för tidigt att yttra sig (que sera, 
sera – det som sker, det sker).  

Det mesta i mitt forskarliv har alltså skett som en sorts konsekvenser av en in-
riktning på mål nummer 1, där varje nytt steg lett till ett ytterligare steg i viss 
harmoni, utan att jag själv var medveten om vilka steg som fanns. Detta har jag 
först med tiden blivit medveten om. Tyvärr kan man säga att det ibland varit 
större brist på harmoni och målkonflikter gällande relationen mellan forskning, 
undervisning, administration och privatliv. De olika sfärerna har ofta inkräktat 
på varandra och gör det fortfarande, vilket lett till ett hektiskt, om än intressant 
liv, där ett grundtema varit och är brobyggande mellan å ena sidan olika språk 
och etnisk/nationella kulturer och å andra sidan mellan olika vetenskapliga di-
scipliner.  
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En argentinare i ett svenskt universi-
tet 

María Borgström 

Hur är det att komma till ett svenskt universitet direkt från Argentina? Vilka 
dörrar har öppnats och vilka har stängts? Genom en berättelse om min egen 
forskningskarriär inom ämnet pedagogik tar jag upp de svårigheter och möjlig-
heter som uppkommer i mötet mellan mig och det svenska universitetet med 
tanke på hela forskningsprocessen och utvecklingen av min karriär. Jag vill dis-
kutera hur universiteten bemöter kosmopolitism och flerspråkighet. Artikeln av-
slutas genom några reflektioner om hur bemötande kan vara produktivt för en 
lyckad forskningskarriär. 

Vilka dörrar har öppnats och vilka har stängts? 
Att jag fortsatte att studera när jag kom till Sverige var det mest naturliga. Jag 
kommer från en medelklassfamilj. Vi var åtta syskon och min pappa pushade 
mina systrar och mig att skaffa en akademisk utbildning. Vid nitton års ålder 
kom jag till Sverige. Jag hade redan ett års sociologistudier i Buenos Aires när 
jag började att läsa pedagogik på Stockholm universitet. Jag läste mer än 260 
poäng när jag förstod att jag kunde ansöka om både Fil. Kand. och forskarut-
bildning. Under tiden arbetade jag i Rinkeby som grundskolelärare i en spansk 
klass med barn från Latinamerika. 

Tvåspråkiga frågor fascinerade mig. Jag ansökte om forskarutbildning inom pe-
dagogikämnet. De antog fem doktorander och två av oss kom från Sydamerika.  
Vi två blev mycket glada.  

Vi som kommer från en annan kultur, ett annat sett att se och uppfatta världen 
och med ett annat språk bör sträva att orientera oss i en ny miljö. I mitt fall var 
det de svenska universitetens värld. För att orientera mig i den var det viktigt att 
förstå sociala, språkliga och kulturella koder, både de synliga och de osynliga.  
Koder var impregnerade i väggarna, och ingick i varje handling både inom uni-
versitetsvärlden och utanför. För mig kan en kod ses som en oskriven överens-
kommelse som är knuten till olika sociala, språkliga och kulturella sammanhang. 
Att lära sig svenska innebar för mig att förstå de lingvistiska strukturer och regler 
som finns i språket för att så småningom kunna uppfatta underliggande nyanser 
och kulturella föreställningar.  
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Jag läste på mitt andra språk, svenska och på mitt tredje språk engelska. Det var 
inte lätt. Jag läste varje bok flera gånger. 

Jag fick två handledare, en från pedagogiska institutionen och den andra på 
spanska institutionen, eftersom jag undersökte latinamerikanska barns kommu-
nikativa kompetens på spanska och svenska. De första åren gick ganska smärt-
fritt. Även om det var jobbigt att bli handledd i två ämnen som på olika sätt 
närmade sig problem och metoder. Jag kämpade på, och utan att själv förstå, 
blev jag beordrad att presentera en licentiatavhandling inom pedagogik. Min 
handledare menade att det jag skrev lutade åt att bli en avhandling i språk och 
inte i pedagogik. Men jag fick veta det när jag var nästan klar!!  Jag hade skrivit 
fyra kapitel, tre handlade om den grammatiska, den semantiska och den textuella 
kompetensen och den fjärde om den pragmatiska kompetensen hos de spansk-
amerikanska barnens kommunikativa kompetens. Det var det sista kapitlet som 
min handledare ansåg handla om pedagogik. Varför fick jag inte beskedet tidi-
gare så att jag kunde ändra riktningen? Eller fick den hjälp jag behövde för att 
skriva en kappa (sammanfattning) som var pedagogisk? 

REFLEKTION: Nu efteråt förstår jag att å ena sidan var jag godtrogen. Jag trodde 
att i alla lägen skulle handledarna hjälpa till, och å andra sidan var det bristande 
kommunikation mellan handledarna och mig och handledarna sinsemellan.    

Jag ändrade inriktning och använde en livshistorieansats för att studera hur några 
av dessa barn som jag hade valt för min avhandling hade upplevt sitt liv i Sverige.  
Det tog ytterligare två år att bli klar. Under denna period hade jag stora svårig-
heter att förstå vad min handledare menade när hon kommenterade min text. Så 
långt gick det att jag med min handledares tillåtelse spelade in samtalet under 
handledningen. Efter varje handledning bad jag min man som var ”svensk” att 
tyda samtalet.  

REFLEKTION: Här handlade det om att jag inte kunde tyda samtalet. Jag förstod 
inte den språkliga och sociala koden som min handledare använde. Hon talade 
inte direkt. Hon sade inte, detta är fel, eller man kan inte förstå vad du skriver, 
utan hon använde indirekta anvisningar som jag inte förstod. Detta berodde på 
att jag var van vid direkta besked i kommunikationen. Jag tolkade situationen så 
att min handledare i likhet med många andra svenskar var ”rädda för konflikter” 
och ville eller vågade inte säga direkt vad hon tänkte och tyckte om min text. 
Ingen och inte ens min handledare synliggjorde för mig det osynliga i våra mö-
ten, dvs. vad hon ville uppnå i samtalet etc. Hon trodde förmodligen att jag 
skulle förstå allt. 

Mina meningar var långa. Jag använde ord som ”kontext” i stället för samman-
hang. Jag använde mig av svenska ord som kommer från latin, influerad som jag 
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är av spanska. Jag använde mina egna kontakter för att få hjälp med korrektur-
läsning på svenska. 

Min handledare skulle ta sex månader ledigt och innan vi skildes åt accepterade 
hon inte mitt färdiga manus. Hon mumlade något om fenomenologi som jag 
skulle tillägga.  

Jag lämnade avhandlingsarbetet och reste till Spanien. Jag tyckte att jag blev fel-
behandlad. Det dröjde flera månader innan jag fortsatte. Detta berodde på att 
de andra doktoranderna som hade samma handledare uppmanade mig att fort-
sätta. 

Vad skulle jag göra? Jag läste en hel månad en extra kurs om fenomenologi, skrev 
tre rader om det. Jag bad någon professionell person att korrekturläsa min av-
handling utan att jag redigerade någonting i texten. Jag lämnade manus till hand-
ledaren igen och det blev accepterat.  

REFLEKTION: Trots att min handledare visste om de svårigheter som jag hade 
med svenskan, accepterade hon inte mitt manus utan korrekturläsning. Jag fick 
då, varje gång som jag skrev något nytt i avhandlingstexten försöka hitta någon 
som kunde rätta språket. Detta var dyrt. 

Samtidigt som jag skrev avhandlingen höll jag föreläsningar och fortbildnings-
kurser för lärare i Barcelona, Spanien och flera universitet i Argentina.  

Pedagogiska institutionen etablerade avtal med universitet i Chile och Argentina 
tack vare de kontakter som de fick från oss latinamerikanska doktorander. När 
det sedan var dags att åka till Sydamerika med något projekt, var vi inte välkomna 
att följa med, trots att ingen annan kunde spanska. 

REFLEKTION: Handledarna, professorerna hade makt och utövade den. Då bör-
jade jag inse hur makten var fördelad på ett universitet. 

När avhandlingen var klar6 fick jag omgående en tvåårig postdoktors vistelse vid 
Barcelonas universitet. Jag skulle undersöka hur marockanska barn uttrycker sin 
identitet med språken (katalanska, spanska, arabiska eller berber). I Barcelona 
deltog jag i många olika projekt som ledde till kontakter med Marocko. Mina 
intressen för tvåspråkiga/flerspråkiga frågor var mycket relevanta i Katalonien. 
Jag blev inbjuden att delta i många konferenser vid olika universitet i Katalonien. 
Samtidigt gav jag fortbildningskurser för lärare och var expert på tvåspråkiga 
frågor i Europarådet. 

 
6 Borgström, 1998.  
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REFLEKTION: Jag kände mig delaktig och framgångsrik i Barcelona. Mina kun-
skaper togs på allvar. Vid Barcelonas universitet bejakades kosmopolitiska erfa-
renheter. Att jag kunde bolla mellan olika kulturer var positivt. Så småningom 
lärde jag mig att hantera olika situationer därför att jag började inse hur univer-
sitetsvärlden fungerar och förstå koderna för kommunikationen. Det dolda blev 
synligt. 

Efter postdoktor-vistelsen tog det tre år för mig att hitta ett lektorat på Söder-
törns högskola. Jag var överkvalificerad när jag ansökte om andra arbeten. Under 
tiden arbetade jag som lärare på spanska institutionen.  

På Södertörns högskola blev jag nästan omgående ansvarig för pedagogikämnet. 
Då insåg jag hur orättvis universitetsvärlden är och vilka maktkamper som före-
går. Vissa ämnen priviligierades framför andra. Vissa personer fick fördelar 
framför andra. Det gällde att hitta strategier för att överleva i en sådan miljö. Vi 
arbetade med en interkulturell profil och inom pedagogikämnet anställdes per-
soner med annan bakgrund än svenska. Man kunde höra nedvärderande kom-
mentarer om oss. De kallade oss för den latinamerikanska maffian bl. a. 

REFLEKTION: Hur de andra ser på en påverkas av deras syn på världen som i sin 
tur många gånger influeras av föreställningar och förutfattade meningar. Det 
gäller att inse detta och kämpa vidare. 

Med mina internationella kontakter kunde alla lärare i pedagogikämnet resa till 
Argentina, etablera kontakter där som ledde till olika publikationer, kurser och 
konferenser i båda länderna.  

REFLEKTION: Detta mottogs positivt. 

Södertörns högskola hade ingen doktorandutbildning. Under min tid som äm-
nesansvarig kunde vi starta Magisterutbildning i interkulturell pedagogik. Vi fick 
en professur i ämnet och vi kunde anordna intressanta konferenser och ge ut 
publikationer.  

Under min forskarkarriär fick jag tillsammans med professorn i ämnet två gånger 
på tre års tid, anslag från Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen. Mina forsk-
ningsintressen utvecklades att omfatta inte bara identitet, språk och tvåspråkig-
hetsfrågor utan också interkulturalitet, lärande, globalisering, kosmopolitism och 
fred. Vi ansökte om att ha doktorander inom de projekt som vi sökt om anslag 
för. Eftersom vi inte hade någon doktorandutbildning på Södertörns högskola 
fick doktoranderna utföra sin doktorandutbildning på Stockholms universitet. 
Detta innebar förhandlingar mellan olika universitet, som ibland var krångliga. 
Här gällde att förhandla så att inte huvuduniversitetet valde vilken doktorand 
som skulle antas. 
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Det hände en gång att pedagogikämnet hade en dispyt med en kollega och för 
att reda ut situationen blev flera instanser inkopplade. Mötet där alla blev inkal-
lade skulle bli mycket laddat. För att klara av det bad jag två psykologer om hjälp. 
De skulle visa mig hur man deltar i en diskussion ”på ett svenskt sätt”, dvs. utan 
att visa några känslor. Som ämnesansvarig var jag mycket upprörd för den situ-
ation som kollegan hade ställt till med.  Så småningom fick jag fick jag ett utta-
lande från en psykolog med tre punkter: 

1) Du ska veta vad du ska säga på mötet  
2) Du ska alltid lägga samtalet på en kognitiv nivå, inte visa känslor. 
3) Du måste veta hur långt du vill komma. 

Tack vare dessa tre punkter kunde situationen lösas. 

REFLEKTION: Under denna tid hade jag blivit mer härdad. Jag hade lärt mig 
svenska och jag var medveten om att i vissa fall behövde jag hjälp för att kunna 
delta i specifika möten. Det gällde att förstå maktaspekterna i förhandlingar, och 
inte ge efter om man tänker annorlunda i en situation. 

Hur kan man bli en framgångsrik forskare inom 
pedagogikämnet? 
Under min tid inom pedagogikämnet hade de flesta arbetat som lärare på grund- 
och mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet innan de började på universitetet. 
Detta innebar att många började sin akademiska karriär och blev lektorer när de 
var ganska gamla. Många har förskolan, skolan eller utbildningsverksamhet som 
arena, så när man publicerar vill man nå lärare, utbildare på olika nivåer eller 
föräldrar etc. Det är publikationer som inte har något värde idag i det akademiska 
livet.  

REFLEKTION: Som forskare bör man vara medveten om de villkor som styr om 
man vill bli en framgångsrik forskare. Numera är det viktigt att publicera artiklar 
i vissa tidskrifter och inte i andra. Överväg noga vad du väljer och på vilket språk 
du ska publicera. Publikationer inriktade till lärare eller utbildare publiceras på 
svenska och i vissa tidskrifter som i akademiska sammanhang inte har hög status. 
Jag publicerade mycket på spanska och katalanska. Dessa publikationer i en 
svensk kontext var inte heller mycket värda.  

Det är ganska svårt som lektor att få tid till att forska. I min tjänst ingick ingen 
eller lite forskartid. För att få tid att forska fick jag själv ansöka om anslag för 
olika projekt. För att få tid att skriva ansökan fick jag använda helger och ledig 
tid. Dessutom var det svårt att få någon att läsa ansökan.  



 
 66 

För att bli en framgångsrik forskare behöver man också presentera sin forskning 
vid olika konferenser och kongresser. Detta är fundamentalt för att få kontakter 
med andra forskare och forskningsnätverk, både nationellt och internationellt. 

Jag hade lätt att ingå i olika internationella projekt. Detta var på grund av min 
mångkulturella bakgrund och flerspråkighet. 

Det som var svårt för mig var att ingå i en större forskningsgrupp i Sverige. 
Många gånger är större grupper ganska instängda och tillåter inte andra att ingå 
i dem. 

REFLEKTION: Se till att kämpa för att få medel till att kunna delta i konferenser 
både nationellt och internationellt. Detta utgör ett led att etablera nätverk med 
andra forskare. 

Universitetets bemötande av flerspråkighet och 
kosmopolitism 
När jag arbetade på universitetet tog jag hand om många så kallade ”mångkul-
turella studenter” som är inte är svenskfödda. Det kunde vara lärare från olika 
länder som skulle få en svensk lärarlegitimation. Många av dessa studenter hade 
svårigheter att skriva på svenska och att förstå vad som förväntades av dem.  

Många av dem som ledde dessa kurser hade en negativ syn på dessa studenter 
som enligt dem inte presterade på samma sätt som ”svenska” studenter och inte 
följde det svenska regelsystemet. 

Många av studenterna var flerspråkiga. Deras erfarenheter och kunskaper togs 
inte tillvara. Studenter skulle skriva alla små tentamina på ”rätt” svenska och fick 
inte presentera sina projekt på sina språk och inte heller på engelska. Den 
svenska normen var det enda som gällde. 

Hur bemötande kan vara produktivt för en lyckad 
forskningskarriär 
Många av de svårigheter som jag mött inom den akademiska världen handlar om 
”makt” på olika nivåer och missförstånd och vad jag kallar makt mellan ensprå-
kighet/flerspråkighet och homogenitet/heterogenitet. 
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Att försöka hitta balans i kulturmötet 
Makt på olika nivåer finns inom universitetens väsen. Svårigheten för en som 
kommer från en annan kultur är ibland att förstå att en professor eller en prefekt 
agerar som en kamrat och visar inte i vanliga samtal sin position. Detta gör att 
man kan missuppfatta deras agerande i andra sammanhang. 

På samma sätt kan relationen mellan handledare och doktorand missuppfattas. 

I dessa situationer menar jag att de som har makt, dvs. handledarna skall synlig-
göra för doktoranderna vad som gäller. De som ingår i universitetsvärlden tän-
ker inte på hur de uttrycker sig. De har ibland svårigheter att förstå att en person 
som inte har samma erfarenheter, eller som kommer från andra kulturer kan 
missuppfatta vad som tycks vara självklart. Som doktorand är det viktigt också 
att vara aktiv och markera sin position. Om man inte blir förstådd är det nöd-
vändigt att synliggöra för handledaren vad man menar. 

Det osynliga innefattar de betydelser i kommunikationen som är underförstådda 
för individer eller grupper som tillhör samma kulturella sammanhang  

Att känna sig delaktig 
En doktorand och en lektor behöver känna sig som en del av institutionen, äm-
net eller en forskningsgrupp. För att känna sig delaktig måste man kunna tyda 
de koder som är knutna till olika diskurser eller doxor. En diskurs kan ses som 
det språk som används inom en viss specifik grupp, i detta fall på universitetet. 
I diskursen ingår det muntliga språket och social praxis (beteende, värden, sätt 
att tänka, kläder, vanor, perspektiv, smaker och så vidare)7. Doxa är enligt Platon 
en tro, en uppfattning eller en åsikt. En doxa utgörs av idéer och representat-
ioner som är närvarande överallt, och som är så naturliga att de blir osynliga. 
Dessa idéer verbaliseras inte, men eftersom de är premisser för allt man gör och 
tänker så uttrycks de genom indirekta referenser. Därför är det viktigt att kunna 
tyda dessa representationer om man inte direkt ingår i kontexten. 

När vi aktivt deltar i interaktioner med andra använder vi olika sociala, språkliga 
och kulturella koder. Dessa kan ses som ett symbolsystem som förändrar sig 
beroende på omständigheterna. Vi lär oss agera inom en universitetsvärld, och 
sättet att förhålla sig där kan vara annorlunda än i en hemmamiljö. Symboler är 
betydelsebärande enheter som utgör en produkt av dessa språkliga, kulturella 
och sociala relationer. Jag som kom från ett annorlunda värdesystem hade svårt 
att tyda dessa symboler från början. Det tar tid att komma in och socialiseras i 
en ny kontext, men så småningom känner man sig delaktig. Man lär sig också att 

 
7 Gee, 1990. 



 
 68 

tolka innebörden av de sociala interaktionerna i ett bestämt sammanhang. Det 
är viktigt att man arbetar själv för att känna sig delaktig  

Att bli medveten om inkludering eller exkludering 
Hans Lorentz diskuterar att i många institutioner i Sverige förekommer den mo-
nokulturella diskursen. Den konstruerats utifrån en språklig och kulturell kon-
text, och påverkar pedagogers verksamhet. 8 Denna språkligt konstruerade verk-
lighet är enligt Sara Dalgren en monokulturell, etnocentrisk och diskriminerande 
verklighet. 9 Elisabeth Elmeroth menar att den monokulturella diskursen ger 
upphov till vad hon kallar en ”etnisk maktordning”, vilket innebär att de som 
har en annan härkomst än svensk anses som avvikare från ´´normaliteten´´.10 
Michael Foucault ser begreppsparet normalitet - avvikelse som diskursiva kon-
struktioner. Han menar att det är de normalas behov av det onormala som utgör 
grunden för konstruktionen av denna typ av diskurs, och den reproduceras se-
dan genom människors sociala interaktioner. 11   

Om doktoranden kommer från en annan social, etnisk, kulturell bakgrund, gäller 
det att vara medveten om vilka diskurser som förekommer för att kunna hävda 
sig.  

Att komma till insikt att det är du själv som är den 
drivande för att nå resultat 
Det viktigaste är att komma till insikt om att allt beror på dig själv. Som doktorand 
måste man vara klar över vad man vill uppnå inom universitetsvärlden. Du själv 
är drivande i detta livsprojekt. 

Slutord 
För att förstå sitt sammanhang måste individen få klart för sig vilka villkor hon 
eller han agerar inom. Dessa kan vara osynliga för utomstående. 

Att synliggöra dessa villkor innebär att göra tydligt för den andre vad man menar. 
Detta innebär att individen i första hand bör vara medveten om att de andra 
som ingår i kommunikationen inte behöver använda samma sociala, språkliga 
och kulturella koder som en själv. När jag som student kom från Argentina till 

 
8  Lorentz, 2007 och 2009. 
9  Dalgren, 2010. 
10 Elmeroth, 2008. 
11 Foucault, 1983. 
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ett svenskt universitet kunde jag inte förstå villkoren för kommunikation. Så 
småningom lärde jag mig att agera beroende på situation och kontext. Jag kan 
komma in och ut i olika kulturella, sociala och språkliga sammanhang därför att 
jag är medveten om skilda sätt att bete sig i olika kulturella kontexter. Dessa 
kunskaper är för mig explicita, det vill säga de behöver inte synliggöras för mig 
längre.  

För att göra en framgångsrik karriär i universitetens värld är det viktigt att förstå 
att den som kommer från ett annat land kan möta en dubbelhet eller tvetydighet. 
En del accepteras eller inkluderas och en del exkluderas. Det gäller själv att vara 
medveten om det och kämpa utifrån vad man vill uppnå inom universitetsvärl-
den. Denna insikt skulle kunna användas för att överbrygga olika kulturella, so-
ciala och språkliga skillnader. Om en sådan kunskap inte finns, är det alltid vik-
tigt att framhäva de kulturella och sociala sammanhang och de politiska hierar-
kier som man själv tillhör och som skiljer sig från universitetsvärlden.  
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Några ögonblick i sänder 
Christina Hultman 

 

Det är svårt att skriva om sin karriär. Som om det varit en serie medvetna vägval 
med målet att bli forskare. Nu är jag professor emerita, har många publikationer 
och har i andras och gradvis även i mina ögon gjort en spännande karriär. Utifrån 
ett fåtal nyckelsituationer genom åren har jag försökt dela med mig av några råd. 
Det blir en ganska impressionistisk, opedagogisk sammanställning. Guldkornen 
finns i bisatserna och mellan raderna.  

1969-07-21 Avd B2 Mans Ulleråkers sjukhus, Uppsala 
Jag träder med viss oro in på den låsta avdelningen för kroniskt schizofrena män 
för att ha gruppsamtal med syfte att de skulle få orientering i nuet, lite omväxling 
och social träning. Under tre månader på min psykologpraktik har jag visserligen 
bekantat mig med patientgruppen, mestadels i enskilda testsituationer på Psyko-
logavdelningen för att utreda diagnos och begåvning. Men nu är jag sommarvi-
karie och måste verka lite mer kunnig och självständig än mina 23 år. Låsta dör-
rar, hundra års ångest och vanmakt i väggarna, vana skötare med skramlande 
nyckelknippor, män i sin egen värld vaggande på stolar utmed väggarna, antipsy-
kosmedicinering med svåra biverkningar. Personalen samlar ihop sex patienter i 
ett litet rum och jag börjar med att presentera mig. De verkar måttligt intresse-
rade.  

Vet ni vad som har hänt i veckan? Ingen tittar på mig. Jo, börjar jag, i söndags 
landade en rymdkapsel med tre astronauter på månen. Månen som följer oss 
genom livet har nu fått besök av jorden. Nu stirrar alla på mig som om jag var 
en rymdvarelse. Vad säger hon? Är hon inte riktigt klok? Och en strimma av 
acceptans att jag kanske är en dem som ser saker andra inte ser…  

Att förstå orsaker bakom schizofreni blev min mission. Hur kan man förstå hal-
lucinationer och vanföreställningar som plötsligt kan uppträda i 15-20 årsåldern? 
Under 1960-talet dominerades den psykiatriska forskningen av att försöka få 
fram medicinering utan biverkningar, under 1970-talet började man bli intresse-
rad av miljöterapi och familjeterapi, under 1980-talet av beteendeterapi och un-
der 1990-talet av utslussning av schizofrena patienter i samhället. Varför fast-
nade jag just för schizofreni kan man ju fråga sig? Tillfälligheter och slumpen är 
vanliga svar när livsvägar diskuteras. Varför inte tro på ’forces of destiny’? Nu 
menar jag inte ödet som en förutbestämd väg utan hur man stannar i situationer 
som stämmer med ens grundläggande egenskaper och behov. För min del tror 
jag just den patientgruppen med sin oförutsägbarhet, förmåga att vända på 
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etablerade begrepp och att kreativt och oemotionellt belysa våra tillkortakom-
manden attraherade mig.  

Jag har en lång karriär som psykolog bakom mig och har varit kliniskt verksam 
och forskningsaktiv under alla dessa årtionden med olika fokus. I kliniken har 
jag hittat frågor, motivation, missförhållanden, mänsklighet och en del enstaka 
svar. I forskningen har jag hittat vägar och empiriska metoder till att få nya svar, 
eldsjälar med nya förhållningssätt, internationella likasinnade, ödmjukhet och 
förståelse för att kunskap är ett föränderligt landskap. Att ha en grund som kli-
niker inom medicinsk och psykologisk forskning är att ha ett stabilt golv att stå 
på. Inom mitt forskningsområde psykiatrisk epidemiologi har många en bak-
grund inom folkhälsa, biostatistik, bioinformatik, biomedicin, genetik och data-
vetenskap. De tiderna är förbi när man som enskild forskare kunde behärska alla 
dessa fält. Grundkunskapen om den sjukdom man studerar har åtminstone för 
mig varit en förutsättning för intressanta hypoteser och perspektiv på forsk-
ningsresultaten.  Det finns en baksida av kliniskt engagemang som jag måste 
nämna. Framgångsrik internationell forskning i framkanten kräver idag mer än 
heltid och det är svårt att splittra sig på klinisk verksamhet, som lätt tenderar att 
ta överhanden. Forskningsråden har ett fåtal tjänster som finansierar forskning 
på halvtid, men även under så gynnsamma förutsättningar blir ofta forskningen 
lidande när patienter knackar på dörren. Mitt råd är att försöka forska på heltid, 
åtminstone under längre perioder. Att göra ett aktivt val för forskningen gynnar 
ditt mål och din seriositet i andras ögon.   

1985-05-10 Institutionen för Klinisk psykologi, Uppsala Univer-
sitet 
Jag går en doktorandkurs som leds av min blivande handledare Arne Öhman. 
Jag kom in på doktorandutbildningen långt tidigare, men kliniskt arbete och fa-
milj gjorde att det mesta fick ske på fritiden. De flesta kurserna kändes som 
nödvändigt ont och inte så engagerande. Men nu får jag den senaste hjärnforsk-
ningen vid schizofreni och en ny modell för stress och sårbarhet presenterad för 
mig och jag får en stark evidenskänsla. Teorin innebär att en genetisk sårbarhet 
för schizofreni utlöses vid ogynnsamma miljöfaktorer. Miljöfaktorer kan vara 
före eller omkring födelsen, men också i barndom och stressande livshändelser 
i vuxen ålder. Hjärnaktivitet och psykofysiologiska faktorer är avvikande. Socialt 
stöd fungerar som buffert. Äntligen hypoteser som inbegriper både psykologi, 
biologi och psykofysiologi. 

Det blir början på mitt avhandlingsarbete. Jag blir involverad i ett stort forsk-
ningsprojekt där vi under fyra år bygger upp en cohort av alla patienter med 
schizofreni som läggs in i slutenvård på Ulleråkers sjukhus. Vi diagnostiserar, 
bedömer social funktion, intervjuar om stressande livshändelser, social support, 
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gör psykofysiologiska mätningar, letar förlossningsjournaler, letar skolbetyg i ar-
kiv. Jag får några forskningsmånader per år ledigt från det kliniska arbetet. Det 
tar fyra år att inkludera 112 patienter och det blir ett framgångsrikt projekt. Jag 
får åka till London och lära mig en specifik metod för att kartlägga stressande 
livshändelser. Under två veckor vid Bedford square går vi igenom långa manua-
ler och lärarna är inspirerande. På engelskt vis är lokalerna slitna, hissarna trasiga, 
professorn knappt synlig bakom alla urdruckna tekoppar, men jag lär mig 
mycket om akademisk noggrannhet och ifrågasättande. En schizofrenikonferens 
i Bern ger ytterligare bränsle åt min vetenskapliga tåga.   

Konklusionen av detta ur karriärsynpunkt är att för avhandlingsarbetet försöka 
hitta frågeställningar och samarbeten som stämmer med dina egna genuina och 
intuitiva frågor. Är det tillräckligt intressant för att kunna hålla igenom år av 
arbete?   

1988-03-03 Audie Murphy Veterans Hospital, San Antonio, 
Texas 
Jag sitter i ett stort kalt rum med 36 Vietnamveteraner på Day Treatment Center. 
De deltar i gruppen ’Aggression Control’, vilket innebär rollspel i hur man han-
terar sin ilska, ibland snabbt uppkommen. De har diagnosen Post-Traumatiskt 
Stress Syndrom och krigserfarenheter 10-20 år tidigare. På väggen sitter en lite 
sliten tavla med de kloka orden ’Don’t follow the path, make your own track’. 
Psykolog Clyde Pete Donahoe leder gruppen och forskningen. Så småningom 
får jag leda egna grupper i Problem Solving Skills och Medication Management 
bland psykotiska Vietnamveteraner. 

Det här var ett sidospår för mig. Anledningen att vi tillbringade två år i Texas, 
var att min man fick ett fint jobberbjudande. Jag var mitt i mina doktorandstu-
dier, men tänkte att det nog skulle vara en värdefull erfarenhet även för mig. Det 
var många utmaningar med språket, med att söka etiskt godkännande och med 
att lägga upp egna forskningsplaner, men jag växte med uppgiften. Jag tänker på 
Olga Tokarcjuk’s ord ’Det är förunderligt hur varje utmaning plockar fram de 
mest oanade krafter i oss’.  Sidospåret ledde till både kliniska och forsknings-
mässiga framgångar när jag kom hem, inte omedelbart men så småningom med 
traumaforskning om Tsunamikatastrofen och nordiskt samarbete kring kata-
strofer.   

Jag har fler exempel på omvägar jag tagit – chef för en psykolog- och utbild-
ningsavdelning efter min disputation, sammanställning av rapport för jämställd-
het i forskning vid Uppsala universitet, förste författare på kvalitativ studie om 
etik i forskning. En del sidospår har kanske inte varit kloka val och jag är väl 
medveten om att disputera vid 49 efter klinisk karriär, terapeutkarriär, chefskar-
riär, min mans karriär, mina barns karriär sannolikt är svårare idag. Min chef och 
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professor lät meddela att varje barn försenar karriären med 4 år. Sannolikt är det 
en grov överdrift idag när jämställdheten kommit längre. Jag väljer min egen 
tolkning av det – att barn försenar, men också förenar, ger kraft, flexibilitet, 
motiv och ett gott liv. 

1995-11-12 Maudsley Hospital, Institute of Psychiatry, London 
Jag ska hålla mitt första internationella föredrag. Det är bara 15 minuter på sce-
nen, men jag är nervös om än väl förberedd. Vid köksbordet hemma i Uppsala 
har jag rabblat föredraget otaliga gånger. Min musikervän i Sigtuna Stadspipare 
har arbetat på svenska kyrkan i London och hjälper mig med engelskan. Jag för-
söker hitta några vackra bilder att presentera förutom alla tabeller och siffror. 
Min sista slide är en glasskål som man hittat i Vallsgärde i en vikingagrav. Ett 
exempel på skör kunskap som färdats genom Europa. 

Jag har fått många goda råd av personer som jag värderar högt. Ett av de bästa 
har varit att skaffa en internationell mentor inom mitt forskningsområde. Forsk-
ningen är global idag, publicering i tidskrifter med hög impact är nödvändigt för 
att konkurrera inom det medicinska området, editorer och reviewer bildar ett 
nätverk som är viktigt att kartlägga. För min del kontaktade jag den schizofreni-
forskare som var bäst i världen på komplikationer före och omkring födelsen 
och upphovsman till ’the neurodevelopmental hypothesis of schizophrenia’. 
Med ödmjukhet skrev jag och frågade om han kände till någon som kunde tänka 
sig vara min mentor. Han tog själv på sig uppgiften till min förvåning och har 
varit av stor betydelse för min karriär – en väg till förfinade hypoteser, till pub-
licering och kontakter och inte minst en ökad respekt för min forskning i den 
svenska konkurrensen.   

2009-10-28 Berwaldhallen, Stockholm 
Jag är en av 31 nya professorer som ska installeras, 10 kvinnor och 21 män vid 
Karolinska Institutet. Jag bär stolt ett guldsmycke som min mamma fick av min 
pappa när jag föddes. Min forskargrupp inom psykiatrisk epidemiologi har vid 
det laget vuxit till över tjugo personer – doktorander, postdoc, biostatistiker, 
projektledare, databashanterare, forskningssjuksköterskor. Vi är så glada över att 
vi lyckats skapa en av världens största databaser för genetisk forskning vid schi-
zofreni. Jag lyssnar på rektors tal till oss och reflekterar över att professorstiteln 
förutom glans innebär ett stort ansvar att generera och föra över kunskap till 
yngre forskare och allmänheten. I korta videosnuttar på tre minuter presenteras 
var och ens forskning med tillägg till lite personlig bakgrund och intressen. Jag 
håller andan när min videosnutt kommer i storskärm där jag kör traktor på går-
den och spelar medeltida musik i St Olofs ruin i Sigtuna.  
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Så vad underlättade vägen från forskarassistent i Vetenskapsrådets regi 2002 till 
professur 2007? Med en mening god forskningsfinansiering, god infrastruktur, 
goda kliniska kontakter, gott internationellt nätverk, en intressant blandning av 
medarbetare från olika forskningsfält, öppenhet och förtroende kryddat med lite 
skarp ärlighet och det faktum att jag befann mig i ett forskningsområde i stark 
förändring. Många kvinnliga framgångsrika forskare är mer benägna att säga att 
de haft tur än manliga forskare. Jag tror på min kompetens och kvinnokraft – 
kanske har den bidragit till lite tur också…. 

2019-11-06 Etiska prövningsnämnden, Karolinska Institutet, 
Stockholm 
Det är sista mötet för året i Etikprövningsnämnden, Stockholm. Åtta föredra-
gande vetenskapliga företrädare och tre företrädare för allmänheten sitter till-
sammans med en domare och en vetenskaplig sekreterare går igenom 21 etiska 
ansökningar inom det medicinska området. En av de viktigaste etiska aspekterna 
är informationen till studiedeltagare och att en balans finns mellan nytta av 
forskningen och etiska problem. Jag har tre ärenden inom psykiatri/epidemio-
logi att föredra. Domaren lyssnar in och håller lite torrt i den juridiska ramen. 
Det är intressanta diskussioner och överväganden. 

Etik är en av forskningens grundpelare. Ett viktigt råd från min handledare var 
’Ett etiskt felsteg kan förstöra hela din forskarkarriär’.  Att arbeta på Karolinska 
Institutet har de senaste åren inneburit många frågor och ifrågasättande hur 
etiska aspekter beaktas i medicinsk forskning. Psykiatrisk forskning är särskilt 
känsligt. Jag har suttit i etikprövningsnämnden i snart femton år. Ett förändrat 
landskap i och med EU:s dataskyddslagar och explosionen av biobanker. Mitt 
råd här är: Etisk medvetenhet ska genomsyra alla dina beslut inte bara i en god-
känd etikansökan. Var tacksam för att studiedeltagare ställer upp, behandla dem 
med respekt och information. Enligt preliminära data vi just nu analyserar, har 
patienter med schizofreni en stark önskan att hjälpa andra med sitt deltagande i 
genetisk forskning. Altruism är kanske idag inte ett ord som används så mycket. 
Den individuella framgången sätts överst på prioriteringen. Ordet karriär har 
också denna prägel, men glöm inte forskningens ansvar, humanism och altruism. 

2019-11-11 Clarion Hotell Arlanda, Hjärnfondens vetenskapliga 
nämnd 
Jag sitter tillsammans med 22 andra professorer och bedömer 53 stipendiean-
sökningar för postdocs inom neurovetenskaplig forskning. Alla idéer, förhopp-
ningar, passion och möda… Att bedöma vetenskaplig kvalitet, nytänkande och 
kompetens är svårt. Det är lite som att försöka blicka in i framtiden både för den 
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enskilda personen och för det forskningsområde sökande representerar. Även 
om kriterierna är tydliga och framgång operationaliserad är kristallkulan grumlig.   

Att söka anslag hör till forskningens vardag. Mitt första anslag sökte jag 1996 
dagen efter att jag disputerat i klinisk psykologi vid Uppsala Universitet. Det var 
en måttlig summa på 30 000 kronor ur Bror Gadelius Minnesfond för psykiatrisk 
forskning. Min kollega och medförfattare kom med stor entusiasm till mig som 
var utmattad i vårsolen och vi lyckades få iväg ansökningen några timmar före 
dead-line. Vi fick anslaget och ett första frihetsfönster. Att få anslag är nödvän-
digt, belönande och bevis på att du är på rätt spår. Jag har försökt tänka så här : 

Anslag är grundstenen till självständighet, att söka anslag hjälper dig att struktu-
rera dina idéer och hjälper dig att synas även om du inte får pengar. Betrakta 
varje ny ansökan som ett nytt kapitel, förfall ej till klipp-och-klistra av gamla 
ansökningar. Vetenskap ändras varje sekund, var noga att ta med aktuell littera-
tur och var noga med detaljer. Lägg tonvikt vid frågeställningar, metod och pre-
liminära data. Specificera gärna hypoteser och alternativa hypoteser. Alltför ofta 
är inledningen och allmän kunskap på vägen till egen forskning alltför lång i en 
ansökan på bekostnad vad som är nytt, originellt och genomförbart. Låt perso-
ner som inte alls är involverade i din forskning läsa ansökan kritiskt, gärna per-
soner utanför vetenskapssamhället. Måla inte bara upp guld och framgång som 
mål utan gör en kritisk analys av svårigheter och motstånd och hur du tänkt lösa 
dessa. Övning ger färdighet och misströsta inte. Det är viktigt att lära sig hant-
verket att söka anslag. Gör första meningen i en ansökan till ett vackert, spän-
nande inledande ackord i en piano-symfoni. 

Slutord 
Några ögonblick och syntetiserade situationer i ett forskarliv.  Kunskap, erfaren-
het och självförtroende har vuxit. Nu är jag professor eremit, som en av min 
patienter uttryckte det.  
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Min väg mot en forskarkarriär  
eller kärleken till molekylen 

Ulf Berg 

 

För tio år sedan pensionerades jag från en tjänst som professor i organisk kemi 
vid naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. Att jag haft en framgångs-
rik forskarkarriär kan låta sig sägas - själv har jag snarare upplevt vägen som 
slingrig och fylld av frustration, men också av euforisk lycka, men knappast som 
någon målmedveten karriär. 

Det hela började i skolan, kemi var mitt sämsta ämne sett till studentbetyget. 
Själv tyckte jag inte att jag var dålig i kemi, utan ansåg orsaken var att min lärare 
inte gillade att jag var färgblind, hade för långt hår och dålig handstil, vilket jag 
onekligen hade. Det dåliga kemibetyget var en bidragande orsak till att jag inte 
kom in på medicinstudier. En god idé att bättra på konkurrenskraften var därför 
att ta akademiska betyg i kemi.  

Min första akademiska föreläsning blev ovanligt nog i organisk kemi, det nor-
mala var att börja kemistudierna med allmän och oorganisk kemi. Redan vid 
första föreläsningen var jag fast! Föreläsaren, dåvarande docenten Jan Sand-
ström, verkade närmast blyg och försagd. Men han var också entusiastisk och 
började direkt med att demonstrera kemin - först genom att visa oss glasblås-
ning. Detta okemiska område skulle vi få glädjen att träna på för att blåsa delar 
av det glaset vi behövde vid våra laborationer. Sedan fortsatte han genom de-
monstrationsföreläsningar i laborerandets konst. Det var emellertid inte bara det 
experimentella arbetet som tilltalade mig, utan även den teoretiska delen - för-
ståelsen av hur kemiska reaktioner sker och hur man kan designa och framställa 
nya molekyler och studera deras egenskaper. Den organiska kemin var på den 
tiden unik inom den akademiska världen; man skapade själv den verklighet som 
man sedan studerade, dvs man syntetiserade helt nya molekyler, vars struktur 
man själv tänkt ut, för att sedan undersöka deras egenskaper.  

Redan påföljande år började jag, parallellt med kursbundna studier, ett trebe-
tygsarbete hos Jan Sandström. I ett litet källarutrymme laborerade jag i ett dåligt 
dragskåp medan Jan satt vid ett skrivbord intill. Således fick jag omedelbar och 
handgriplig handledning. Jag framställde ett dussintal nya substanser i olika fär-
ger, såg hur kristallerna växte fram i fantasirika former ur lösningarna och gjorde 
sedan fysikalisk-kemiska undersökningar av dessa. Arbetet publicerades och har 
citerats 47 gånger. Jag var forskare i kemi efter ett par års studier och det innan 
jag hade slutfört grundexamen! 
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Nåja, så enkelt var det förstås inte! I ärlighetens namn var det Jan som stod för 
merparten av den intellektuella delen av arbetet. Sommaren efter grundexamen 
var i hamn jobbade jag som bilbud i en järnhandel medan jag funderade på vad 
jag skulle bli. Den nyutnämnde professorn i organisk kemi vid Lunds Tekniska 
Högskola sökte assistenter till höstens kurser och jag anmodades att söka upp 
honom för en intervju. I en paus i budkörandet åkte jag upp till institutionen, 
oroande mig för hur jag skulle framstå, smutsig som jag var och klädd i 
jeansjacka, jeans och rufsig i håret. Nervöst klev jag in på hans kala kontor och 
möttes av en kraftig man i jeansjacka, jeans och rufsig i håret. ”Är du stark frå-
gade han”. Jag blev därmed assistent på Lund Tekniska Högskolas första års-
kurser på kemiteknikprogrammet. Lite senare frågade professorn mig om jag 
ville doktorera för honom. Jag fick på kort tid förfrågan om att påbörja forskar-
utbildning av tre olika lärare och valde Jan Sandström, vilket jag aldrig ångrat. 
Detta val är lika viktigt som svårt. Här infinner sig ytterligare ett viktigt moment 
i forskarutbildningen - valet av forskningsuppgift. Det är inte lätt att värdera 
handledare och olika projekt avseende både vetenskaplig relevans och genom-
förbarhet i det stadiet av sin karriär, om ens någonsin! Jan hade, förutseende 
nog, börjat intressera sig för en ny spektroskopisk metod, kärnmagnetisk reso-
nans, NMR, och hade helt nya projekt att erbjuda. Vissa av dessa visade sig vara 
synnerligen fruktbara, så knappast mitt. Jag kämpade med substanser som sön-
derföll så snart de isolerats och projektets relevans blev omsprungen av flera 
sidoprojekt. Självförtroendet fick sig en törn. Då gjorde jag en upptäckt som 
räddade avhandlingen: bland alla mellanprodukter som jag framställt på vägen 
fram till mina ursprungliga målsubstanser, hittade jag en intressant frågeställning 
och en idealisk uppsättning molekyler för att belysa denna. Jag lyckades lösa 
detta ganska intrikata problem. Detta inte bara räddade avhandlingen, utan gav 
mig tillbaka ett visst självförtroende. Jag visade att jag kunde formulera ett nytt 
vetenskapligt problem, designa experiment för dess lösning och genomföra pro-
jektet. Nu började det likna forskning! 

Efter doktorsexamen infinner sig på nytt ett vägval. Inom naturvetenskap anses 
det avgörande för en lyckosam forskarkarriär att söka postdoktorstjänster, helst 
i ett av de mest framstående forskningsländerna och gärna vid de mest ansedda 
universiteten och hos världsberömda forskare. Vid den tiden hade emellertid Jan 
Sandström inlett ett samarbete med en forskare i Marseille i Frankrike. Jag blev 
därför erbjuden ett post-docstipendium där och accepterade med förskräckelse 
och förtjusning. Initiala språk- och acklimatiseringssvårigheter för mig, min 
hustru och 5-månaders son byttes långsamt till en livslång kärlek till fransk kultur 
och även till det franka språket. Dessutom passade forskningsklimatet mig per-
fekt. Institutionen leddes av en ansedd professor som mest befann sig långa tider 
i Paris och förhandlade sig till anslag, medan mina ”handledare” var ett par fors-
kare endast något äldre än jag själv. Jag fick ett stort inflytande på forsknings-
projektet och de pratade hyggligt engelska vilket till en början underlättade kom-
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munikationen. Vistelsen blev synnerligen lyckad och ledde till ett antal publikat-
ioner som blivit väl citerade. Jag lyckades se en lösning på ett problem som de 
hade brottats med en tid. Det handlade om förståelse av hur en reaktions geo-
metriska förlopp påverkas av en störning, i detta fall ett ökande steriskt hinder. 
Efter årets slut återvände jag till institutionen i Lund och satte mig att skriva ner 
våra resultat. Vi beslöt att skicka manuskriptet för publicering som en short 
communication i den ansedda tidskriften Journal of the American Chemical So-
ciety, något av det svåraste man kunde företa sig. Detta skulle bli ett av de få 
manuskript jag skickat in för publicering som blev antaget utan revision. 

Medan jag levde på korta förordnanden finansierade av Jans forskningsanslag 
var det åter igen tid att fundera på vad jag skulle bli. Jag hade ett korttidsförord-
nande på forskningsrådet, men nu var det tid att tänka lite mer långsiktigt. Å ena 
sidan lockade forskarvärlden, men å den andra sidan såg jag den hårda konkur-
rensen och den fullständiga hängivenheten som krävdes och var så uppenbar 
hos många av de etablerade forskarna. Detta fick mig att befara att jag skulle 
tvingas avstå från mycket som jag satte värde på inklusive ett inkluderande fa-
miljeliv. Dessutom var det inte så att jag kunde välja och vraka. Avgörande var 
att de tjänster utanför universitetet som jag sökte, och i ett par fall blev erbjuden, 
inte verkade särskilt lockande. En minst lika avgörande faktor var att Jan upp-
muntrade mig att satsa på forskningen. Till en början, måste jag erkänna, körde 
jag bara på så länge det gick. Jag arbetade som forskningsassistent, forskarassi-
stent och forskare, till en början på Jans anslag sedan på egna. Under den tiden 
fick jag möjlighet att utveckla egna projekt och kunde fortsätta mina kontakter 
med kollegorna i Marseille. Detta ledde till ett femtonårigt samarbete, som vi-
sade sig bli mycket givande. Långsamt utvecklades det till en ”forskarkarriär”. 

Vid mitten av 1980-talet inträffade flera händelser av stor betydelse för min fort-
satta karriär: dels blev jag tillsvidareanställd som universitetslektor vilket äntligen 
gav ett visst mått av trygghet. Dels råkade min kollega i Marseille ut för ett döds-
fall i familjen, vilket visade sig sätta stopp för vårt långvariga samarbete om än 
inte vänskap. Men det hände även saker i den svenska forskarvärldens attityd till 
den sortens forskning som jag sysslade med. Man satsade framför allt på synte-
tisk kemi bl a för att förse läkemedelsindustrin med kemister, vilket gjorde det 
ännu svårare att erhålla bidrag för min forskningsinriktning. Allt detta skedde 
under en tid då det var svårt att rekrytera och finansiera forskarstudenter, och 
jag blev helt utan doktorander. Slutligen blev jag övertalad att ta på mig uppdra-
get som chef för avdelningen under en tid när dess tre professorer låg i luven på 
varandra. Jag stod alltså utan doktorander med forskningsprojekt som ansågs 
obsoleta och med ett administrativt uppdrag som lätt kunde ta all min tid i an-
språk.  

Innan jag tillträdde chefsjobbet bestämde jag mig för att ändra inriktningen på 
min forskning. Jag ville använda min organiska och stereokemiska kompetens 
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för att angripa biokemiska problem. För att göra detta krävdes en uppgradering 
av mina biokemiska kunskaper, vilket jag kunde göra genom att använda mig av 
en värdefull förmån. Eftersom jag fortfarande var avlönad av forskningsrådet 
kunde jag förlägga min forskning nästan var jag ville. Det resulterade i ett år i 
USA, närmare bestämt vid Brandeis University i Boston. Detta lilla universitet 
hade en biokemiavdelning som inte stod efter någon av de stora grannuniversi-
tetens vid Harvad och MIT. På Brandeis fanns en forskare, som hade lika stort 
anseende inom den organiska som inom den biokemiska kemin och hos honom 
kunde jag härja hur mycket jag ville. Jag kunde följa doktorandseminarier i bio-
kemi och diskutera med min värd, forska på gemensamma projekt och med egen 
forskning samt fundera på nya projekt inför hemresan.  

Hemkommen från Boston hade jag en frustrerande period. Jag, som relativt oer-
faren och ung lärare, blev satt att som chef för en avdelning i upplösning med 
tre professorer i fejd med varandra. Att försöka manövrera så att inte verksam-
heten och övriga avdelningsmedlemmar blev lidande, var en nästan omöjlig upp-
gift. Den tog mycket tid och kraft, men till min stora förvåning vågar jag säga 
att jag passade för uppgiften. Jag lyckades lotsa avdelningen fram till en total 
omorganisation när en av professorerna pensionerades.     

De återstående åren av min karriär som forskare ägnade jag huvudsakligen åt två 
projekt med biokemisk inriktning. Den forskningen som jag sysslat med innebär 
en kombination av experimentellt och teoretiskt arbete. Den teoretiska delen 
innebär naturligtvis att identifiera och formulera problem och att analysera de 
experimentella resultaten, men också att utföra teoretiska beräkningar av varie-
rande typ. Kvantkemiska och molekyldynamiska beräkningar ger insikt om de-
taljer av molekylära förlopp, ibland kontraintuitiva, vilket ger inspiration till nya 
försök. Förmågan att designa molekyler och experiment ägnade att belysa en 
problemställning anser jag nog vara min största styrka. 

Till en akademisk lärares uppgifter hör inte bara forskning utan, som namnet 
antyder, även undervisning. Attityden till undervisningen har genomgått en om-
fattande förändring sedan jag började vid mitten på 60-talet. Då såg man under-
visningen som något nödvändigt ont som det gällde att klara av så smärtfritt som 
möjligt. Detta hade utan tvivel mycket dåligt inflytande på kvalitén på undervis-
ningen. I dag har inställningen ändrats i grunden. Undervisningsmeriterna har 
uppvärderats och stöd och pedagogisk utbildning införts. Vissa forskare är dock 
mindre lämpliga lärare. Jag tror inte att jag räknar mig till den kretsen. Kontakten 
med studenterna och utmaningen att försöka entusiasmera dem till studier av ett 
ämne som ofta inte var deras huvudinriktning var en stimulerande omväxling till 
den ibland ensamma och enformiga forskningen. Däremot var en tillvaro med 
enbart undervisning inte något som passade mig. 
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Som senior forskare förskjuts verksamheten allt mer från laboratoriet till skriv-
bordet. Mycket tid går åt till att skriva ansökningar, att hantera doktorandernas 
anställning, att granska manuskript som droppar in i strid ström från olika tid-
skrifter, planera undervisningen och att skriva artiklar. Laboratorieverksamheten 
kräver också mycket tid såsom beställning av kemikalier och säkerhetsarbetet i 
laboratoriet. Det egna laborerandet blev med tiden sällsynt med undantag av 
specialundersökningar med spektroskopiska metoder. I stället fick den teore-
tiska beräkningsverksamheten större utrymme. 

En uppgift som tillkommit på senare år är det som brukar kallas “den tredje 
uppgiften” d.v.s. att informera om sin forskning för allmänheten och delta i 
samhällsdebatten. Det är inte lätt och kanske inte meningsfullt att försöka besk-
riva min specifika forskning för en intresserad men kemiskt oskolad allmänhet. 
Jag deltog däremot med glädje som lärare i en kurs i kemins historia vid Lunds 
universitet, som samlade stora skaror av deltagare långt utanför den kemiska 
sfären under många år. Men som ledamot i Strömstad akademi upplever jag 
onekligen frustrationen med svårigheten att delge mina forskningsresultat.  

Slutligen, de handikapp som ledde mig in på kemistudier och sedan forskning, 
visade sig inte spela någon roll för mitt senare liv som forskare; välvilliga kolle-
gor, som hjälpte till med färgidentifieringen, en sax och diverse ordbehandlare 
gjorde jobbet. Men att jag vågade satsa på en forskarbana kan till viss del bero 
på att jag är uppvuxen i en akademisk miljö och tradition. Formellt kan min resa 
beskrivas som en ganska normal forskarkarriär genom, i tur och ordning, dok-
torsexamen, docentur, universitetslektorat och professur. 

Vad kan man lära av min historia? 
När jag skall försöka sammanfatta ovanstående och ta fram det, som kan vara 
lärorikt när man står i begrepp att överväga en forskarkarriär, är det vissa saker 
som framträder. I mitt fall har slumpen och tillfälligheter i stor utsträckning på-
verkat utvecklingen och, skulle jag tro, gäller detta även för ganska många andra 
forskare. Inte minst handlar det om vilka människor som mer eller mindre råkar 
komma i ens väg och som kanske plötsligt försvinner. Hur hade mitt liv format 
sig med en annan lärare i skolan eller om kursordningen varit den traditionella 
vid min första universitetskurs eller med en annan handledare? Vem kunde för-
utse konsekvenserna av galna kosjukan, som tvingade mig att lägga ner ett forsk-
ningsprojekt? Som framgår tydligt har mitt möte med min handledare, Jan Sand-
ström, varit avgörande under en stor del av den initiala fasen. 

Man skall, enligt min mening, inte tro att man kan designa en forskarkarriär. 
Detta innebär dock inte att man kan överlåta allt åt slumpen. Däremot är nog 
en fatalistisk inställning en ganska bra grundattityd. Jan var ett ovanligt exempel 
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på en sådan forskare. När mina doktorandstudier gick i stå var det synnerligen 
skönt att inte behöva känna pressen från handledaren, det räckte med ens egen. 
Att ha en tillåtande och uppmuntrande handledare är ovärderligt, men det är 
också viktigt att han ger sig tid och besitter kompetens och entusiasm. Har jag 
själv som handledare nått upp till dessa ideal? Troligen inte alltid. Slutsatsen blir: 
tänk dig för mer än en gång och försök informera dig genom att tala med andra 
doktorander innan du väljer handledare! Det är viktigt att inse att nu för tiden är 
doktorandstudierna en utbildning, där man lär sig teknik, metodik, överblick och 
förmåga att presentera sina resultat. Det är först i ett senare skede som ens för-
måga att bedriva egen forskning sätts på prov. 

 Vad som däremot kanske inte framträder så tydligt i min egen historia är tidsa-
spekten. Den ovan beskrivna historien utspelar sig under ca 50 år. Under långa 
perioder händer inte så mycket och experimenten misslyckas, man måste ha tå-
lamod och inte tappa sugen.  

En annan egenskap som är viktig för en forskare är förmågan att kunna skriva. 
Detta är en viktig egenskap och ofta kanske förbisedd inom naturvetenskapen, 
då vetenskapliga artiklar inom det området tenderar att ha en relativt standardi-
serad utformning. Icke desto mindre har jag sett doktorander som tvingats av-
sluta sina studier huvudsakligen på grund av oförmåga att skriva. Det kan ske så 
sent som när de är färdiga med det experimentella arbetet och skall börja skriva 
sin avhandling. För egen del har skrivandet gått mycket varierande och varit be-
roende på vad jag skall skriva. Vissa artiklar har skrivit sig själva medan andra 
har känts omöjliga. Några av de senare skulle nog inte ha publicerats, men om-
ständigheterna driver på. En doktorand måste ha ett visst antal publikationer 
och alla delprojekt kanske inte gav särskilt mycket. En bidragande faktor är också 
den så kallade “publish or perish”-kulturen, som kanske tillmäts för stor bety-
delse vid anslagsbedömningar. Den innebär att forskare tvingas att publicera sig 
för att erhålla stöd för sin forskning, men inte sällan till förfång för kvaliteten på 
den enskilda publikationen och även på långsiktigheten i forskningen.  

En doktorsavhandling kan föreligga i två olika former, antingen som en mono-
grafi, en bok, skriven helt och hållen av doktoranden eller som en s.k. samman-
läggningsavhandling. En sådan består av dels ett antal publikationer, dels en 
sammanfattning. Den senare skall skrivas av doktoranden medan publikation-
erna, åtminstone de tidigare, till största delen skrivs av handledaren eller någon 
annan senior. Jag skrev en monografi, helt enkelt beroende på att jag inte hade 
några publikationer. Det var en lärorik erfarenhet, men innebär onekligen en 
tempoförlust i de fall publikationerna föreligger. 

Inte minst inom naturvetenskapen kan forskningen vara mer applikationsorien-
terad eller ett förbehållslöst sökande efter sanningen. Det visar sig dock ibland 
att grundforskningen leder till helt oväntade applikationer. För egen del har jag 
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alltid gått i gång på grundläggande frågeställningar även om man i vissa projekt 
kunnat ana potentiella tillämpningar. Många disputerade forskare inom mitt om-
råde arbetar med tillämpningar, speciellt inom läkemedelsindustrin, och det kan 
vara en väl så avancerad forskning. Olika akademiska discipliner skiljer sig åt vad 
gäller den omedelbara tillämpbarheten, men man har mer och mer börjat inse 
värdet av kompetens inom t.ex. humaniora i både samhälle och industriverk-
samhet.    

Om man skall satsa på en forskarkarriär är det i slutändan de personliga egen-
skaperna som blir avgörande. För vissa finns från början ett brinnande intresse, 
men jag tror inte att detta är nödvändigt. Däremot krävs vissa personlighetsdrag: 
förmåga till självdisciplin och noggrannhet men också fantasi, nyfikenhet och 
lekfullhet. Tålighet och tålamod men också spontanitet och mod att ifrågasätta 
är viktiga egenskaper. Inom vissa discipliner är det i det närmaste nödvändigt att 
kunna fungera i ett team, medan inom andra områden är ensamarbete mer na-
turligt. Schablonbilden av en forskare som en disträ enstöring kan nog ibland 
stämma. Man blir till besatthet fokuserad på sin forskning och har svårt att 
släppa tankarna på den. Det är sådana egenskaper som leder till den centrala 
delen i forskningen, den kreativa processen.  
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”I motvind lyfter flygplan! Kan andra 
kan Du!” 

Av Åsa Morberg 

Min egen forskarkarriär har verkligen inte varit snörrät.  Långt därifrån. Krokig, 
gropig, ryckig och oförutsägbar. Jag har lång erfarenhet av forskarkarriärer, både 
den egna, och andras.  Jag har varit chef i cirka tjugo år inom akademin. Min 
forskarkarriär har å ena sidan inte blivit så lyckosam som den troligen kunnat 
bli, om jag bara ägnat mig åt forskning, å andra sidan har jag haft ett fantastiskt 
yrkesliv och är alltjämt yrkesverksam. Det är fantastiskt med att vara forskare. 
Chefskap är svårt att förena med forskning och det är forskningen som främst 
premieras i akademin, men chefskap är lärorikt. Jag har genom chefskapet fått 
ta del av andras forskarmeriter och jag har fått erfarenhet av att bedöma andras 
forskarmeriter och forskarkarriärer i samband med anställningar. Jag har också 
haft flera sakkunniguppdrag både i Sverige och Norge. Att som sakkunnig 
granska ansökningshandlingar och rangordna sökande utifrån forskarmeriter ger 
värdefulla erfarenheter, som att bedöma, värdera och rangordna forskningsme-
riter.     

Jag har själv inte fått något som helst karriärstöd under min forskarutbildning. 
Jag fick inga råd, inga kontakter, inga förslag eller annat stöd. En del forskarstu-
derande får ett utmärkt stöd idag, men andra får det inte. Det viktigaste anses 
vara den egna drivkraften, att kunna ta eget ansvar och kunna fatta egna avgö-
rande beslut men framför allt att kunna handla efter de beslut man fattat. Men 
det finns också andra faktorer som påverkar karriären. En forskare behöver vara 
anpasslig, lyhörd för ledningens vindar etc. om en forskare ska få framgång. 

Min definition av karriär ansluter sig till ett engelskt lexikon. Där står det ”livs-
lång yrkesutveckling”. Den definitionen är positiv. En svensk definition är, en-
ligt Svenska Akademins ordlista ”vinna, snabb befordran, stiga i graderna, i 
högsta fart framåt”. Den definitionen känns mindre tilltalande.  

Karriärutveckling är för mig, att alla har sin egen karriär som utgår ifrån var man 
befinner sig i akademin. Varje person behöver hitta ett arbete där man får an-
vända sin personlighet, sin kompetens och utveckla sina intressen. Helt enkelt 
forma en tillvaro där det finns utrymme att växa.  

Kapitlet är indelat i nio olika avsnitt och till varje avsnitt finns en sammanfatt-
ning. Den består av sådant som jag menar kan vara av värde att reflektera över 
när det gäller den egna forskarkarriären. Sist i kapitlet finns en sammanfattning 
av dessa reflektioner. 
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Krokig väg till forskarutbildningen, men ett livs-
långt forskarintresse 
Jag har en bakgrund som småskollärare (lågstadielärare) sedan 1966. Jag upp-
levde min egen lärarutbildning som bristfällig och när jag kritiserade den, blev 
jag erbjuden att arbeta som metodiklektor i lärarutbildningen 1971. Jag antog 
utmaningen och började på Lärarhögskolan i Gävle. I en yrkespraktisk kurs i 
ämnet metodik samma år fick jag mina forskningsfrågor av en vetgirig lärarkan-
didat som undrade över mitt undervisningsämne metodik. Han ville veta hur det 
kom sig att vi hade ett ämne som hette metodik, hur det ämnet sett ut över tid 
och vad det egentligen var för innehåll i metodikämnet. Jag svarade att jag inte 
kunde svara på hans frågor, men att jag nu skulle ta reda på svaren och åter-
komma.  Han såg inte ut att tro mig. När jag sedan disputerade i metodikämnets 
historia på Lärarhögskolan i Stockholm 1999-04-17 så skickade jag min avhand-
ling (Morberg, Å, 1999) Ämnet som nästan blev: en studie av metodikämnet från 
1842-1984, (Stockholm: LHS förlag) till den frågvisa lärarkandidaten, med tack 
för hans inspirerade frågor som sporrade mig att gå vidare till forskarutbildning. 
Mitt forskningsområde härrör från ett genuint intresse för lärare, lärarutbildning, 
undervisning och lärande och om man ska ägna så mycket tid till ett avhand-
lingsarbete, så är det en förutsättning att vara genuint intresserad.  

Min opponent vid disputationen uttryckte sin stora förvåning över mitt stora 
intresse och engagemang för metodikämnet i lärarutbildningen. Det var väldigt 
svårt att skriva en avhandling och samtidigt vara så engagerad och involverad i 
ämnets utveckling på lokalnivå, regionalnivå och riksnivå som jag då var. Jag 
hade till och med uppdrag på Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) för att 
tillsammans med en kollega Göran Ejerman skriva om metodikämnet i de över-
gripande riktlinjerna för 1984 års lärarutbildningsreform. Det var riktigt svårt för 
mig att distansera mig till mitt forskningsområde. Detta fenomen beskrev min 
handledare med metaforen ”som att gå på jakt, när man själv sitter i bur”. Det 
ska man vara medveten om, om man som forskarstuderande väljer ett huvudin-
tresse som avhandlingsämne.  

Jag hade en tvåårig småskollärarutbildning och den var inte värd något, när jag 
skulle gå vidare till forskarutbildning. Jag fick läsa in en filosofie kandidatexamen 
i beteendevetenskap med pedagogik som huvudämne för att skaffa mig behö-
righet till forskarutbildning.  

Jag tog ut min beteendevetenskapliga fil.kand. examen 1979 vid Uppsala Uni-
versitet. Min C-uppsats i pedagogik handlade om metodiken i folkskollärarut-
bildningen och på den tiden räckte det med en hygglig C-uppsats för att ta sig in 
på forskarutbildningen. Konkurrensen var inte särskilt stor. En kandidatexamen 
var då grunden för att kunna söka in till forskarutbildning. Det är alltjämt 
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grunden, men på grund av stor konkurrens så räcker kandidatexamen i realiteten 
inte längre. 

Många lärosäten har sökande med i varje fall magisterexamen och till och med 
mastersnivå. När jag sökte forskarutbildning blev jag inte intervjuad. Idag inter-
vjuas de sökande regelmässigt och intervjuerna är av största vikt. Det ska också 
lämnas med en forskningsplan av god kvalitet.  

REFLEKTIONER: Ta reda på vad som är de grundläggande kraven, och studera noga 
vad som krävs på det lärosäte som är aktuellt för din forskarutbildning.  Läs 
noga alla anvisningar innan ansökan utformas. Se till att göra en riktigt bra an-
sökan. Ta hjälp av kolleger med bra forskarkarriär. Bifoga en välstrukturerad och 
uppdaterat CV. Satsa på att göra en bra intervju. Förbered Dig noga. Forsk-
ningsplanen som oftast krävs är också viktig för att bli antagen. Utveckla en 
intressant och lockande forskningsplan och ta hjälp av kolleger för att öka kva-
liteten på planen.  

Forskarutbildning med två handledarbyten 
Jag tog kontakt med en professor på Lärarhögskolan och han beslöt att jag skulle 
få börja direkt. Jag skrevs in ”i en slags kort-låda” hos professorn och jag place-
rades då sedan helt sonika direkt in i kurser med studiekamrater som faktiskt 
skulle disputera inom kort. Det var verkligen ingen lätt start för mig som fors-
karstuderande, men jag var så tacksam för att få börja och jag klagade inte. Det 
tog lång tid innan jag hade socialiserats så pass att jag kunde följa med i under-
visningen och på seminarierna. 

Jag förstod inte så mycket av de första seminarierna, men jag litade på att jag 
skulle socialiseras in i forskarutbildningen. Forskarstuderande är ofta tävlings-
människor. Det kan ändå ta ett bra tag innan polletten riktigt trillat ner. Sociali-
sationsagenterna för mig var de etablerade forskarna och lärarna på institut-
ionen. De överförde sina attityder, värderingar, förhållningssätt och priorite-
ringar i relation till forskning genom kurser, seminarier och handledning, men 
också i sociala möten utanför de formella strukturerna på institutionen. 

Mitt intresse var stort, min ambition likaså och min ihärdighet. Kan andra kan 
Du, sa min kära mormor Emma. Tron på den egna förmågan hade jag med mig 
hemifrån. Det var den som bar mig framåt. Men likväl fanns ”Duktig flicka”-
syndromet där, som gjorde att jag klev åt sidan och fokuserade mer på andra än 
mig själv. Många kvinnliga kolleger verkade helt enkelt lida av ”duktiga flickan”-
syndromet. ”Den duktiga flickan” kännetecknas av att hon inte tycker att hon 
har ett egenvärde, utan dömer sig själv efter omdömen och betyg och framför 
allt vad andra egentligen tycker. Syndromet försvårade forskarutbildningen för 
mig. 
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Jag ansökte till forskarutbildningen så snart det fanns platser utannonserade. Det 
dröjde i hela fem år innan jag antogs 1984. Det blev ett överklagande och jag 
fick stå tillbaka. Skrev om och skrev nytt. Vässade mitt CV och min forsknings-
plan.  

När jag väl antogs till forskarutbildningen fick jag, märkligt nog, backa tillbaka 
till en introduktion med s.k. baskurser, en slags introduktion till forskarutbild-
ningen vid den pedagogiska institutionen på Lärarhögskolan i Stockholm. Det 
var verkligen som att ”kasta in jästen efter degen”, men jag fick ändå veta vad 
jag borde ha vetat från allra första början av min forskarutbildning.  

Jag hade naturligtvis sluppit en lång rad besvärligheter i starten om jag hade fått 
några informativa baskurser när jag började. Det finns idag i regel introduktioner 
till forskarutbildning. En professionell introduktion, menar jag, är av betydelse 
för den fortsatta forskarutbildningen och i den fortsatta karriären. De flesta in-
stitutioner har också idag en bra introduktion till forskarutbildningen. I en fors-
karskola är hela utbildningen upplagd som ”en snitslad bana” där forskarstu-
derande lotsas framåt tillsammans med andra.  

Jag hade två handledarbyten under min forskarutbildning 1984-1999, vilket för-
svårade och fördröjde mitt avhandlingsarbete. Handledarbyten komplicerar 
ofta. Mina tre handledare var alla kompetenta och professionella professorer, 
som sinsemellan var väldigt olika. En handledare befordrades och flyttade från 
lärosätet till annat uppdrag. Den andra handledaren fick jag som ersättare av 
institutionen och jag bytte handledare en gång till för att kunna slutföra min 
avhandling. Bytet skedde i bästa samförstånd. Jag tackade dem alla tre i mitt 
förord i avhandlingen. Den tredje professorn, min huvudhandledare, var den 
som följde mig till disputationen. Hans stöd var fantastiskt bra och utvecklande. 

Handledaren kan ha avgörande betydelse för den fortsatta forskarkarriären. 
Handledaren bör förstå forskarutbildningens sammanhang, organisering och 
förutsättningar, men också hur en forskarkarriär kan utvecklas efter disputat-
ionen.  

Handledare skapar forskningsmiljön för forskarstuderande. Jag var forskarstu-
derande på distans och det ställde stora krav på min forskningsmiljö. Jag var till 
en början ensam antagen i forskarutbildningen, men fick så småningom en fors-
kargrupp. Jag deltog i forskarseminarier och det ser jag som nödvändigt och jag 
efterfrågade tät handledning av min handledare. Jag träffade dem mera än andra 
forskarstuderande, på grund av att jag studerade på distans. 

Handledarens kunnande, vetande, värderingar och sist men inte minst arbets-
former och arbetssätt ger förutsättningar för en lyckosam karriär. Den vardags-
nära praktiken i forskarutbildningen kan te sig väldigt olika beroende på hand-
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ledaren, som har ett ansvar i relation till forskarutbildningens regelverk, praxis, 
studie- och handlingsplaner.   

Jag rekommenderar dagens forskarstuderande att söka sig till doktorandnätverk. 
Det finns sådana i de fackliga organisationerna exempelvis, SULF (Sveriges uni-
versitetslärare och forskare, SULF, är universitetslärarnas, forskarnas och dok-
torandernas fackliga och professionella organisation.) Det finns också tvärve-
tenskapliga doktorandnätverk vid de flesta universitet och högskolor. Många an-
ser att forskning är ett kall och att det ska vara tufft att delta i forskarutbildning. 
Forskarstuderande går Sveriges i särklass dyraste utbildning. Universitetskans-
lersämbetet behöver följa upp och kvalitetssäkra forskarutbildningen.  

Arbetsfördelningen mellan handledare och forskarstuderande har handledaren 
ett övergripande ansvar för.  Jag fick en metafor av min sista handledare. Meta-
foren var en resa. Jag som forskarstuderanden är att betrakta som en reseledare 
och min handledare som en medresenär. Forskarstuderande är huvudpersonen 
i avhandlingsarbete och därmed reseledare.  

För att avhandlingsarbetet skall bli lyckosamt måste både avhandlingens struktur 
och uppläggning fortlöpande ventileras.  Jag skrev min avhandling som en mo-
nografi. Det var inte så vanligt med vetenskapliga artiklar och sammanläggning 
av artiklar med kappa till, när jag började forskarutbildningen. 

Handledare skapar viktiga förutsättningar för värdefulla kontakter och nätverk, 
både nationella och internationella och banar därmed väg för den forskarstu-
derandes fortsatta karriärvägar efter disputation.  

Öppen dialog är en förutsättning för att lösa eventuella problem som uppstår. 
Det är viktigt att visa varandra respekt både vad det gäller förväntningar och 
arbetssituation. Handledaren ska naturligtvis motivera och inspirera doktoran-
den till innovativt tänkande, nya frågeställningar och lösningar ”outside the 
box”. Forskarstudier skall vara både roliga och kreativa för att sammantaget bli 
en kvalitativt god utbildning och bädda för en bra fortsatt karriärutveckling.  

REFLEKTIONER: Studiekamrater är en viktig faktor för karriären. Välj samarbets-
partners under forskarutbildningen. Ju mera målmedvetna och ju mera produk-
tiva dess bättre. Ta en viss försening med i beräkningen om det blir handledar-
byte. Acceptera inte en dålig handledare.  

Forskarutbildning i genusperspektiv 
Kvaliteten på forskarutbildningen beror i stor utsträckning på den handledning 
som man får. Handledarna idag får stöd genom olika handledarkurser, men när 
jag började fanns inga handledarkurser.  
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Jag var i huvudsak fritidsstuderande under större delen av min forskarutbildning. 
Jag var skild och ensamstående mamma till Mattias som var 2 år då jag antogs 
1984. Jag bodde i Sandviken. Min mamma stöttade och hjälpte mig med min 
son och allt praktiskt, men hon stöttade också min forskarutbildning. När det 
handlade om att gå på puben efter postseminarium för att fortsätta de intressanta 
diskussionerna var det alltid flera män än kvinnor som gick med. Jag tog tåget 
hem till Sandviken. 

Jag arbetade heltid på Högskolan i Gävle, som utbildningsledare sedan 1979 med 
ansvar för klasslärarutbildningen. Jag lämnade utbildningsledartjänsten 1989 i 
samband med en omorganisation, och övergick till lärartjänst. Utan denna för-
ändring hade jag nog inte disputerat alls tio år senare 1999. Jag fick forsknings-
medel vid några få tillfällen, och utan dem hade jag absolut inte kunnat avsluta 
forskarutbildningen. Det var hård konkurrens om forskningsmedel. Forsknings-
anslagen destinerade till lärarutbildningen var mycket små. Numera är det bättre 
balans mellan forskningsmedel till olika forskningsområden. 

Har kvinnor och män samma chanser att bli forskarstuderande, att avlägga dok-
torsexamen och sedan göra postdoktoral karriär? Nej, säger jag, utifrån både 
egna och andras erfarenheter. När jag började min forskarutbildning var dok-
torstiteln en könsfråga. Det var väldigt få personer som disputerade över huvud 
taget när jag antogs 1984, och de flesta som antogs till forskarutbildning var 
män.   

År 1990 var det 1 procent av männen som hade forskarutbildning. Motsvarande 
siffra för kvinnor var 2 promille. Under 2000-talet ökade andelen kvinnor och 
2005 var det ungefär lika många män som kvinnor som tog doktorsexamen, allt 
enligt en rapport från Universitetskanslersämbetet 2016 (Årsrapport 2016 för 
universitet och högskolor). 

Min egen forskarutbildning om jag ser till genusperspektiv lämnade mycket öv-
rigt att önska. Det är under forskarutbildningen som man som forskarstu-
derande socialiseras in i de könsnormer som också påverkar de framtida karriär-
möjligheterna som forskare.  

Jämställdhetsfrågor är något jag själv tyckte var viktigt att arbeta med, både som 
fackligt engagerad lärare och som chef i akademin. Det handlade om att synlig-
göra interna karriärvägar och säkerställa att kvinnor och män alltid har samma 
förutsättningar både under forskarutbildningen och efter disputationen i den 
fortsatta forskarkarriären.  

Kvinnor sökte oftast inte forskarutbildning, även om det var förhållandevis 
många kvinnor inom pedagogiken. Redan på intressestadiet för forskarutbild-
ning fanns skillnader på mäns och kvinnors möjligheter att doktorera, liksom på 
framtida karriärmöjligheter. Många kvinnor färdigställde t ex aldrig sin 
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avhandling, och de kunde ibland inte heller klara forskarutbildningskurserna, 
varför de inte kunde ta ut någon doktorsexamen.  

Jag upplevde villkoren i forskarutbildningen som ojämlika och jag minns inga 
särskilda insatser för att bidra till ökad jämställdhet. Det pratades inte om jäm-
ställdhet över huvud taget. Männen var de som fick post doc. och de avancerade 
till docenter och professorer. Även om det var många kvinnor i pedagogiken så 
var det männen som avancerade till docenter och professorer. Det har delvis 
ändrats idag.  

Det finns idag i stort sett vid alla lärosäten både kvinnor och män i handledar-
gruppen och vid en del lärosäten strävar man dessutom efter att varje forskar-
studerande ska ha både en kvinnlig och en manlig handledare och examinator. I 
lärosätenas studieplaner finns också inskrivet att ett genusperspektiv ska beaktas 
i forskarutbildningen. Det finns också exempel på en medveten och långsiktig 
rekrytering i syfte att säkerställa en jämnare könsbalans bland forskarstuderande 
och vid rekrytering av forskarstuderande inbjuds då alltid de sökande av under-
representerat kön till intervjuer.  

Jämställdhetsperspektivet beaktas också i de flesta institutioners rekryterings-
grupper, liksom vid val av opponenter och ledamöter i betygsnämnder. Forskar-
studerande har idag också oftast möjlighet att ge återkoppling på utbildningen 
vid personalmöten och i medarbetarsamtal där de kan föra fram sina erfaren-
heter och förslag till förändringar.  

REFLEKTIONER: Uppmärksamma villkoren för män och kvinnor. Det ska vara lika 
villkor för män och kvinnor såväl under forskarutbildningen i den fortsatta i 
forskarkarriären. Kunnande och kompetens ska vara grund för befordran, inte 
kön. Se upp för härskartekniker i forskarstudierna. Identifiera stödstrukturer på 
institutionen. 

Forskarkarriär efter disputationen – akademin 
inte enda möjligheten 
Borde jag ha satsat helt och fullt på forskningen, och inte varit chef i drygt 20 
år? Jag ångrar ibland, även om jag haft och har en fantastisk karriär. Forskarkar-
riärer är det enda som räknas i akademin. Det såg jag inte riktigt under forskar-
utbildningen. Forskningsproduktionen är det enda viktiga, liksom mängden 
sökta och beviljade externa forskningsmedel. Det är tydliga kvalitetskrav för en 
framgångsrik forskare i akademin. Om det verkligen är det, tål att tänka på?  

Ingen värderar egentligen, enligt min uppfattning, vare sig chefskap eller lärar-
skicklighet i akademin. Under senare tid kan man visserligen avancera på 
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pedagogiska meriter, men det är bara ett slags spel för gallerierna. Det primära i 
högre utbildning är att vara en professionell lärare, och alla i högre utbildning är 
faktiskt lärare. Det här bör man se och förstå, om man vill göra karriär i akade-
min.  

Vill jag gå in helt och fullt i en karriär som forskare? Det är viktigt att fundera 
över redan under forskarutbildningen. Mycket av karriärplaneringen börjar näm-
ligen under forskarutbildningen. De allra flesta forskarstuderande tänker sig nog 
en lysande karriär som forskare.  

Det finns statistik från Högskoleverket som tydligt visar att de flesta forskarstu-
derande faktiskt blir lärare i akademin. Och alla undervisande forskare önskar 
sig nog kanske kombinerade tjänster där man både kan forska och undervisa. 
Jag var nyligen med på en konferens där en forskare utbrast: ” Här har vi alla 
lyckats, ingen av oss undervisar!”. 

Karriärmöjligheterna är inte begränsade till akademin, men få forskare etablerar 
sig utanför akademin. Det kanske handlar om de mål, de ambitioner och de bil-
der av lyckade forskarkarriärer som universiteten ger forskarstuderande. Det be-
höver finnas en öppnare attityd till samhället utanför akademins höga murar i 
forskarutbildningen.  

Antalet personer med forskarutbildning i Sverige har ökat för varje år sedan 
1990. Den dåvarande regeringen hade satt upp mål att dubbla antalet forskarex-
amina till år 2000. Under 1990-talet expanderade också högskolesektorn, vilket 
ökade behovet av forskarutbildade. När expansionen avtog efter år 2000 ökade 
utbudet av personer med doktorsexamen på den ordinarie arbetsmarknaden.  

Akademin anses vara en elitistisk organisation. Den egna drivkraften behövs för 
att överleva.  Den akademiska konkurrensen är och syns förbli knivskarp. En-
skilda forskare syns trots allt kunna hantera konkurrensen.  

Pedagogiken som disciplin gav inget direkt stöd för de forskarstuderande som 
ville gå vidare i karriären. När jag hade avslutat min forskarutbildning befordra-
des jag till lektor på Högskolan i Gävle. Jag gick i princip tillbaka till min lärar-
tjänst, men jag började också bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt i nära 
samarbete med länets kommuner. Det var starten på mitt arbete för att kunna 
ansöka om en docentur. Jag forskade kring nya lärares första tid, den s.k. induct-
ion-perioden. 

REFLEKTIONER: Det finns andra arbetsplatser för forskare än akademin. I akademin 
är det undervisning som egentligen ska vara det viktigaste arbetet.  Alla är lärare 
i akademin. Det är ändå forskningen som premieras mest i akademin.  
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Mitt fortsatta forskningsområde efter disputat-
ionen 
Efter disputationen hade jag egentligen inte för avsikt att fortsatta min forskning 
och gå vidare mot en docentur. Det var tveksamt eftersom jag då hade lednings-
uppdrag på lärosätet. Jag ansåg att jag uttömt det jag tänkt mig med metodikäm-
net i och med disputationen. Så visade det sig att det dock inte alls var. Jag blev 
ombedd att medverka i en antologi och då utvecklade jag ett nytt forskningsom-
råde. Det här berättar jag för dem som inte kan hitta ett forskningsområde som 
intresserar tillräckligt för att gå vidare i forskarkarriären. 

Sedan slutet av 1970-talet var jag engagerad i Association for Teacher Educators 
in Europé (ATEE). ATEE bildades 1976, i samband med bildandet av den 
Europeiska Unionen. Jag har varit medlem i ATEE i hela 40 år och har avslutat 
ett presidentskap på tre år 2016-2019. Jag var en av de lärarutbildare i Sverige 
som arbetade intensivt för ett svenskt engagemang i organisationen. ATEE 
skulle vara en samarbetsorganisation för forskning och utbildning för lärarut-
bildningar i Europa. ATEE var organiserat i arbetsgrupper och jag var medlem 
i en arbetsgrupp som arbetade med ”In service Learning and Teaching Practice”. 
Gruppens medlemmar forskade och utbildade i lärares kompetensutveckling. 
Gruppen hade egna möten mellan de årliga konferenserna. Jag har i stort sett 
ATEE att tacka för hela min forskarkarriär efter disputationen. 

Jag deltog i slutet av 1990-talet i ett sådant arbetsgruppsmöte i Bari i Italien, och 
det fick avgörande betydelse för min fortsatta forskning. Det kom att handla om 
nya lärares första tid. Obalansen mellan tillgång och efterfrågan på lärare i Italien 
var orsaken. I Italien fanns det stora problem med att rekrytera lärare och fram-
för allt för arbetsgivarna att behålla dem på sina tjänster. Italienska utbildnings-
departementet behövde kunskaper och erfarenheter från andra länder för att 
kunna åtgärda problemen. En kollega, Professor Antonio Baldassare, frågade 
vid mötet om det fanns intresse av att ingå i ett forskningsprojekt om induction-
perioden. Mina kunskaper om induction (hur man införlivas i arbetsmiljön som 
ny medarbetare) var i stort sett obefintliga. Professor Antonio Baldassare frå-
gade vilka medlemmar som var villiga att delta i ett projekt om nya lärares första 
tid i läraryrket. Jag var den första att räcka upp handen. Projektet skulle finan-
sieras av Italienska utbildningsdepartementet och det skulle bidra med nya kun-
skaper till hjälp och stöd för det italienska skolväsendet. Vi i arbetsgruppen 
skulle studera hur våra respektive hemländer arbetade med nya lärares första tid. 

Jag och en kollega studerade då Sveriges nya lärares första tid i yrket.  Det vi 
upptäckte var att de inte stöttades och att de ibland rentav behandlades illa. Vi 
skrev ett avsnitt om Sveriges nya lärare i en rapport som kom att kallas för 
”Baldassare-rapporten” och som faktiskt blev ganska uppmärksammad. Vi 
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kunde konstatera att det var ett område som inte uppmärksammats alls i Sverige. 
En helt ny värld öppnades för mig.  Efter att rapporten publicerats så skrev jag, 
en doktorand och en professor en artikel på kultursidan i Dagens Nyheter. Ru-
briken sattes av redaktionen till ”Sverige sämst på lärarstöd”. De nya lärarnas 
första tid uppmärksammades direkt. Högskolan i Gävle fick medel att starta 
forskning om induction-perioden.  Hela fem millioner. Induction-perioden blev 
mitt nya forskningsområde och som slutligen ledde fram till min docentur på 
Stockholms Universitet i didaktik 2007. (Se vidare Fransson & Morberg 2003.) 
Genom åren har jag varit med i en rad forskningsprojekt med inriktning på nya 
lärares första tid och idag är det alltjämt ett av mina stora forskningsintressen. 
Jag föreläser om stöd till nya lärare både nationellt och internationellt. Något 
som jag tyckte var extra viktigt, var att kunskaperna om den s.k. induction-peri-
oden fick fotfäste i arbetslivet, framför allt hos rektorer. På 20 år har det verkli-
gen blivit skillnad för nya lärare att introduceras i sitt yrke och på sin arbetsplats. 

REFLEKTIONER: De flesta gör sin doktorsavhandling, som kan karakteriseras som 
en smal och djup forskningsstudie. För fortsättningen mot en docentur vidgar 
många doktorander sitt forskningsintresse. Det handlade mycket om slumpen 
när jag fick mitt fortsatta forskningsområde. Håll ögon och öron öppna i kolle-
giala möten. Engagera Dig i internationella organisationer och använd dem för 
den fortsatta forskningskarriären. 

Att komma vidare i forskningskarriären 
Jag skaffade mig information om hur man får en god forskarkarriär på andra sätt 
än genom mina professorer i pedagogik. Jag hade turen att få en fantastisk chef 
på Högskolan i Gävle som var stödjande när det gällde medarbetares karriärpla-
nering. Det var prefekten och docenten i psykologi Lennart Öhlund, numera 
avliden. Frid över hans minne. Han kom att betyda mycket för många kolleger 
när det gällde att komma vidare i karriären. Många upplevde honom också som 
mycket krävande.  

På en tjänsteresa i Bryssel med en grupp kolleger gick vi ut och åt middag till-
sammans. Öhlund pratade då med mig om hur jag kunde gå vidare i min forskar-
karriär. När vi hade ätit färdigt, tog han min oanvända servett och skrev raskt 
ihop en planering för min fortsatta forskarkarriär. Akademisk produktivitet var 
ett av ledorden i planen. Snabbt och lätt gick det för honom. Han byggde på vad 
jag redan gjort och föreslog sedan nya intressanta projekt. Jag hade servetten 
med mig i min fortsatta karriärplanering och jag gjorde faktiskt det han skisserat 
på servetten. Han initierade tvärvetenskapliga grupper och drog igång projekt 
som resulterade i artiklar. Han var en bra chef om man ville göra forskarkarriär. 
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Jag blev verkligen intresserad av att gå vidare och att så småningom ansöka om 
docentur på Stockholms Universitet där jag disputerat. Jag undersökte vilka möj-
ligheter som fanns till karriärstöd för mitt beslut. I min egen disciplin fanns i 
stort ingenting att hämta. Jag hittade då Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU:s) 
docentkurs på nätet och beslöt mig för att söka till kursen. Tack vare min dåva-
rande chef, betalade min arbetsgivare docentkursen. En del av kollegerna und-
rade vad en didaktiker egentligen hade att göra på en docentkurs på SLU? Det 
var fantastiska möten med kolleger med helt andra kompetenser än min egen. 
En didaktiker hade mycket att lära av kollegiala möten. SLU-forskare intresse-
rade sig också för undervisning. Min kompetens sågs glädjande nog också som 
en tillgång i docentkursen. 

Det var en mycket gedigen docentutbildning med två internatveckor. Kursen 
var tvärvetenskaplig. Mina kurskamrater var exempelvis lärare för veterinärer, 
agronomer och jägmästare. Kursen handlade om vetenskaplig produktion, 
handledning av doktorander, men också om undervisning i högre utbildning. 
Det var en lång rad arbetsuppgifter som skulle fullföljas. Jag uppfattade SLU på 
den tiden som ett föredöme när det gällde karriärstöd för forskare och lärare. 
När forskarstuderande disputerade på SLU visste de oftast redan hur de skulle 
gå vidare i karriären.  

Jag jämförde min egen disciplins avsaknad av allt vad karriärstöd hette, med hur 
SLU karriärplanerade med och för sina doktorander. På docentkursen kunde alla 
kolleger från SLU berätta om det stöd de fått av chefer och kolleger. De berät-
tade också om hur de fördelade handledaruppdrag, opponentuppdrag och be-
tygsnämndsuppdrag så att alla skulle få möjlighet att pröva på och få dessa erfa-
renheter på sina CV.  

Ville man gå vidare i karriären i min egen disciplin var det upp till var och en. 
När jag förde karriärstöd på tal tyckte man, att klarade man inte sig själv, så hade 
man antagligen inte det som krävdes för att gå vidare i karriären. Jag ansökte 
också tidigt om professurer i hela Norden. För tidigt, tyckte kolleger och rynkade 
på näsan. Det var fantastiskt bra, enligt min bedömning. Jag använde sakkun-
nigutlåtandena som underlag till karriärplanering. Jag fick veta precis hur mina 
meriter stod sig i konkurrensen för att få en professur. Jag fick också se att vissa 
verk på min publikationslista, bedömdes helt olika.  

Idag finns det aktiviteter som syftar till att stödja forskares karriärer på de flesta 
lärosäten. Utbudet av aktiviteter skiljer sig dock åt mellan lärosätena. Det finns 
olika former av karriärcentra inrättade. Dessa enheter erbjuder karriärstöd och 
coachning för forskare, lärare och ledare. 

REFLEKTIONER: Gå med i någon forskningsorganisation och välj de forskargrupper 
som tillför nya kunskaper. Förbered den fortsatta karriären redan under forskar-
utbildningen. Gå docentkurs/handledningskurs för högre handledning. Sök 
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professurer och använd sakkunnigutlåtanden som stöd för karriärplanering. Sök 
hjälp hos kolleger som kan bistå i planeringen av forskarkarriären. Det man vill 
ska hända måste man ta ansvar för själv. 

I motvind lyfter flygplan vid handledning 
Enligt Högskoleverket har var fjärde doktorand upplevt brister i handledningen. 
Drygt 15 procent av doktoranderna uppger att det beroendeförhållande som 
man har till handledaren upplevts som besvärande. Högskoleverkets undersök-
ning synliggör också kopplingen mellan relationen till handledaren och den press 
och eller stress som doktorander upplever som negativ under forskarutbild-
ningen (Rapport, 2016-12-08, doktorandspegeln, doktoranders studiesituation).  

Avhandlingsarbetet löper under flera år. För att ge god hjälp under arbetets gång, 
är det viktigt att handledaren kontinuerligt gör bedömningar av hur doktoran-
dens arbete fortskrider. Handledaruppdraget är krävande och inkräktar på pro-
fessorernas egna möjligheter att bedriva forskning.  

Uppdraget som handledare förefaller också än idag vara något otydligt definie-
rat. Antalet förväntade handledningstimmar varierar från lärosäte till lärosäte. 
Som handledare av forskarstuderande kommer jag att diskutera hur mina pro-
fessorer handlett mig och hur jag själv handlett forskarstuderande. Jag hade ändå 
siktet inställt på en bra forskarkarriär. Även om jag själv fick dåligt karriärstöd, 
finns det ändå saker som jag själv haft glädje av och tillämpat för att stödja fors-
karstuderandes karriärutveckling. 

Jag har varit mycket mån om att ge beröm och positiv förstärkning och har trott 
att det har varit en bra metod att stödja forskarstuderandes avhandlingsarbete 
men också den fortsatta karriären. Beröm eller positiv förstärkning, vad betyder 
det för den fortsatta forskarkarriären?  Det motsatta, dvs. kritik, vad betyder det 
för den forskarstuderandes karriär? I motvind lyfter flygplan. Det känner vi alla 
till. Hur hårt får det då blåsa egentligen? Hur mycket motvind tål forskarstu-
derande? De kan faktiskt blåsas av banan också. Det finns hårda och oförut-
sedda sidvindar som kan orsaka katastrofala haverier. 

Min handledare som handledde mig fram till disputationen var mycket sparsam 
med beröm. Det var ovant för mig. Jag tyckte att det kändes motigt. Hur jag än 
ansträngde mig så berömde han mig inte. Men hans beröm, när det väl kom, 
betydde ofantligt mycket för mig. Jag var en ambitiös forskarstuderande, med 
lite duktig flicka-syndrom, alltid mån om att anamma de råd han gav i form av 
kritiska synpunkter. Det ska jag göra! Det ska jag fundera över. Visst ändrar jag 
och så vidare. Jag minns egentligen bara ett enda tillfälle när han gav beröm. När 
jag skickat mitt avhandlingsmanus med budbil från Sandviken till Stockholm, 
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eftersom det var transportstrejk, ringde jag min handledare och berättade att 
mitt avhandlingsmanus var på väg till tryckning. Då sa han faktiskt: ”Du har 
jobbat bra.” Det är ett beröm som kom att betyda mycket för mig. Jag är själv 
numera mera sparsam med beröm idag än tidigare. Det är ju de kritiska syn-
punkterna som ska lyfta avhandlingen mot högre höjder. Det är en vanlig miss-
uppfattning att positiv förstärkning är något som alltid uppfattas som positivt 
av mottagaren, samt att negativ förstärkning alltid uppfattas som negativt av 
mottagaren. Många forskarstuderande får ingen bekräftelse alls, från sin handle-
dare. Varken positiv eller negativ. Kanske finns det en kultur på vissa institut-
ioner att ”så länge du inte hör något, så är allt bra”. Man utgår ifrån att forskar-
studerande automatiskt ska veta att de gör ett bra arbete. Alla forskarstuderande 
behöver bli sedda och bekräftade, annars blir de osäkra och har svårt att prestera. 

Förmågan att tänka kritiskt är grundläggande för all akademisk utbildning och 
det gäller i synnerhet forskarutbildningen och den fortsatta forskarkarriären. I 
Högskolelagens första kapitel står bl.a. "Den grundläggande högskoleutbild-
ningen ska ge studenterna förmåga att göra självständiga och kritiska bedöm-
ningar". Men vad innebär det, och hur kan man praktiskt tillgodose kraven på 
kritiskt tänkande i avhandlingsarbetet.  En definition av att tänka kritiskt är "att 
självständigt kunna analysera, reflektera, dra slutsatser, värdera, ifrågasätta och 
vara kreativ" (Uppsala universitet, Pedagogiskt program 2018)  

Det är den förmågan man utvecklar under forskarutbildningen och under den 
fortsatta forskarkarriären. 

REFLEKTIONER: I motvind lyfter flygplan. Kritiska synpunkter ska få dig att lyfta 
mot högre höjder, inte få Dig att blåsas av banan. Kan andra kan Du.  

ATEE, WFATE och internationaliseringens bety-
delse för karriären 
Hur kom jag ut i världen med min forskning? Jag har varit medlem i ATEE 
sedan slutet av 1970-talet. Jag har varit både vice president och president för 
ATEE. Jag har lärt mig mycket om likheter och olikheter i sättet att se på forsk-
ning, forskarutbildning och forskarkarriär. Sverige är att betrakta som en akade-
misk ankdamm. Man måste som forskare helt enkelt ut i världen, om man ska 
få en bra forskarkarriär.  

Internationalisering betyder för mig att skapa förutsättningar för samarbete och 
förståelse mellan nationerna. Internationalisering har stor betydelse för forskare 
och forskarkarriären.  Forskares arbetsområde har vidgats och är idag globala. 
Det var det inte, när jag påbörjade min forskarutbildning. Vi hade visserligen 
utländska deltagare i forskarutbildningen, men det internationella samarbetet 
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inskränkte sig till de nordiska länderna. I forskarutbildningen åkte vi på besök 
till andra nordiska lärosäten för att etablera samverkan.  

Jag fick efter disputationen stärka mina egna internationella kontakter genom 
ATEE, Association of Teacher Educators in Europé och WFATE, World Fe-
deration of Associations of Teacher Education. Jag var styrelseledamot i 
WFATE under 2013-2019. 

Jag fick möjlighet att åka till Manchester på ett lärarutbyte finansierat av dåva-
rande Grundutbildningsrådet. Det var en bra möjlighet för svenska akademiker 
att få byta tjänst med en kollega i ett europeiskt lärosäte.  Jag hade en kontakt i 
Manchester och föreslog att vi skulle byta tjänster en period. Den period jag 
arbetade på Manchester University, Primary Center, var mycket betydelsefull för 
min karriär. Jag undervisade och kunde också följa den forskning och de forsk-
ningsprojekt som bedrevs på den avdelning jag arbetade på. Jag kunde gå på 
seminarier och fick flera samarbetspartners, som har varit betydelsefulla för mig. 
En av professorerna på avdelningen var redaktör för en internationell tidskrift 
och han stöttade mig att skriva vetenskapliga artiklar.  

Att vistas i en annan utbildnings- och forskningsmiljö har varit betydelsefullt för 
mig. Jag fick gå en kurs i engelska innan jag började min tjänstgöring och det var 
inte bara en språkkurs, utan det var också en kulturkurs. Jag fick lära mig att 
använda artighetsfraser mera frekvent och det har jag haft stor glädje av. Jag talar 
och skriver engelska bra efter min utbyteslärarperiod och har dessutom fått kul-
turkunskap. 

Idag är det självklart med internationella kontakter från första början under fors-
karutbildningen. Det finns så gott som alltid forskarstuderande från andra delar 
av världen. Internationell samverkan är idag de flesta universitets och högskolors 
ledstjärnor. I stort sett alla som disputerar har en redan etablerad internationell 
samverkan på många håll. Samverkan kan bestå av olika former av nätverk eller 
plattformar för forskningssamarbete. Forskningen ska vara nyskapande, inter-
nationell och gränsöverskridande och ta vara på de styrkor och egenskaper som 
utmärker lärosätet. Lärosätenas internationella kontakter och internationella 
samarbete ger forskarstuderande och forskare goda möjligheter att starta inter-
nationellt samarbete och att odla kontakter med kolleger utomlands.  

Jag är egentligen kritisk till en del forskningsorganisationer. Det handlar då end-
ast om att skriva ett konferensbidrag som presenteras. Därefter återvänder fors-
karen hem. Något vidare kvalitativt samarbete blir det inte. 

REFLEKTIONER: Ensam är inte stark. Ta armkrok med internationella forskarkolle-
ger. Använd forskningsorganisationer som avstamp för internationellt samar-
bete med andra forskare. Kvalitet, långsiktighet och ömsesidighet i de 
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internationella relationerna liksom utvecklingen av fördjupade, strategiska sam-
arbeten med utvalda universitet/regioner i världen ska vara vägledande.  

Underlätta andras forskarkarriärer 
Hur kan man stötta forskarstuderande på grundval av sin egen forskningserfa-
renhet?  Jag börjar med att ge en bild över läget när det gäller högre utbildning. 
Sveriges befolkning får glädjande nog allt högre utbildning.  

Jag har levt och verkat i Gävleborgs län och det är det län som har den lägsta 
utbildningsnivån i landet. Jag har arbetat på högskolan i Gävle och det har varit 
av vikt för mig att arbeta för att bredda rekryteringen. Jag har också arbetat 
mycket med att stödja andras karriärutveckling och stöder alltjämt flera forskar-
studerande och forskare.  

Sedan år 2000 har andelen högutbildade ökat. År 2019 hade 28 procent läst vi-
dare efter gymnasiet i tre år eller mer. Det är en ökning från 16 procent år, sedan 
år 2000. För att beskriva utbildningsnivån studeras den del av befolkningen som 
är 25–64 år. I den gruppen hade 2019 43 procent läst vidare efter gymnasiesko-
lan. Hela 28 procent är idag s.k. högutbildade, vilket innebär att de har en ut-
bildning på tre år eller mer efter gymnasiet. Ökningen förklaras med att utbild-
ningssystemet har expanderat, med fler platser på universitet och högskolor. 
Lågutbildade kallas de som inte har utbildning efter grundskola eller folkskola. 
Den andelen var 11 procent 2019, alltså mycket färre än de högutbildade. Det 
är en minskning jämfört med år 2000 med hela 21 procent. Ungefär 55 procent 
fler kvinnor än män är registrerade vid svenska lärosäten. Under läsåret 2017/18 
var 406 000 studenter registrerade i grundutbildningen, av dem var 248 000 kvin-
nor och 158 000 män. Detta syntes sedan i statistiken över utbildningsnivån, där 
49 procent av kvinnorna har studerat vidare efter gymnasiet, jämfört med 38 
procent bland männen.  

Högutbildade personer bor oftare i storstadsområden eller i kommuner i när-
heten av universitet och högskolor. Det beror till stor del på att det finns många 
arbeten som kräver hög utbildning där. Kommunerna har dessutom en ung be-
folkning. Landsbygdskommuner har oftare en högre andel lågutbildade.  

Högutbildade föräldrar stöder sina barn, lågutbildade föräldrar stöder inte sina 
barn att gå vidare i högre utbildning (Se exempelvis SCB:s hemsida Hög utbild-
ning går i arv. Publicerad: 2016-03-07). Utbildning går dessvärre i arv. En stor 
grupp unga, med föräldrar med låg utbildning, väljer bort universitet och högs-
kola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan. Den sociala snedrekryte-
ringen till högskolan är stor och väldokumenterad (Se exempelvis UKÄ:s statis-
tisk analys 2018-03-27). 
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Jag är född i Sandviken som är en genuin bruksort och där utbildning över hu-
vud taget inte har premierats. Sandviken ligger i Gävleborgs Län som 2019 hade 
landets lägsta utbildningsnivå. Stödet hemma betyder mycket. Jag hade stöd av 
mina föräldrar, men också av min mormor som hade som mantra: Kan andra 
kan Du! Stödet hemma av min familj har varit mycket betydelsefullt. Jag har 
arbetat på Högskolan i Gävle under i princip hela mitt yrkesliv. Jag har därför 
också arbetat hårt för att komma till rätta med snedrekryteringen till högre stu-
dier. Jag har stöttat andra sedan jag själv disputerade. Jag gör det alltjämt! För 
närvarande har jag en doktorand, som jag stöder för att hon ska få en bra yrkes-
karriär. Hon har ett forskningsområde som har betydelse för Sverige. Det känns 
meningsfullt att hjälpa henne. Jag gläds åt hennes framgångar. 

REFLEKTIONER: Utbildning går i arv. Stöd forskares karriärutveckling. Seniora fors-
kare är värdefulla i karriärplaneringen för yngre. 

Konklusioner 

• Ansökan till forskarutbildning 
Ta reda på vad som är de grundläggande kraven, och studera noga vad 
som krävs på det lärosäte som är aktuellt för din forskarutbildning.  Läs 
noga alla anvisningar innan ansökan formuleras. Se till att göra en riktigt 
bra ansökan. Ta hjälp av kolleger. Bifoga en välstrukturerad och uppda-
terat CV. Satsa på att göra en bra intervju. Förbered Dig noga. Forsk-
ningsplanen som oftast skall bifogas är av stor betydelse för att bli anta-
gen. Utveckla en intressant forskningsplan och ta hjälp av kolleger för 
att öka kvaliteten. Be om kritiska synpunkter. 

• Handledning, handledare och studiekamrater 

Studiekamrater är en viktig faktor för karriären. Välj samarbetspartners 
under forskarutbildningen. Ju mera målmedvetna och ju mera produk-
tiva dess bättre. Ta en viss försening med i beräkningen om det blir 
handledarbyte. Acceptera inte en dålig handledare. Handledarna har ett 
stort ansvar för de resultat som uppnås.  

• Genusperspektiv 

Uppmärksamma villkoren för män och kvinnor. Det ska vara lika villkor 
för män och kvinnor såväl under forskarutbildningen som i forskarkar-
riären. Acceptera inte ojämlika villkor. Kunnande och kompetens ska 
vara grund för befordran, inte kön. Se upp för härskartekniker i forskar-
studierna och lär Dig att möta dem. Identifiera stödstrukturer på institut-
ionen. 
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• Internationalisering 

Gå med i någon forskningsorganisation och välj de forskargrupper som 
tillför nya kunskaper. Förbered den fortsatta karriären redan under fors-
karutbildningen. Gå docentkurs/handledningskurs för högre handled-
ning. Sök professurer och använd sakkunnigutlåtanden som stöd för din 
karriärplanering. Sök hjälp hos kolleger som kan bistå i planeringen av 
forskarkarriären. Det man vill ska hända måste man ta ansvar för själv. 

• Handledningsprocesser 

I motvind lyfter flygplan. Kritiska synpunkter ska få dig att lyfta mot 
högre höjder, inte få Dig att blåsas av banan. Kan andra kan Du. 

• Arbete utanför akademin 

Det finns andra arbetsplatser för forskare än akademin. I akademin är 
det undervisning som egentligen ska vara det viktigaste arbetet. Det är 
ändå forskningen som premieras mest. Karriär i akademin betyder 
forskarkarriär. 

• Fortsättningen efter disputationen 

De flesta gör sin doktorsavhandling, som kan karakteriseras som en smal 
och djup forskningsstudie. För fortsättningen mot en docentur vidgar 
många doktorander sitt forskningsintresse. Det handlade mycket om 
slumpen när jag fick mitt fortsatta forskningsområde. Håll ögon och 
öron öppna i kollegiala möten. Engagera dig i internationella organisat-
ioner och använd dem för den fortsatta forskningskarriären. 

• Utbildning och stöd 

Utbildning går dessvärre i arv. Stöd forskares karriärutveckling. 
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Better late than never 

How you manage a career in science despite 
starting out late 
Marie-Louise G Wadenberg 

Intro 
In the present anthology, several scientists and members of the Strömstad Acad-
emy write about their personal experiences on becoming and being a scientist in 
their respective areas of expertise. My contribution deals with these issues from 
the perspective of being a scientist in psychopharmacology with focus on drug 
development, and starting out somewhat late in life. As a research/postgraduate 
student, I was trained and specialized in psychology, psychiatry and pharmacol-
ogy. Two factors will be of major importance as you sign up on the journey of 
being a scientist: the actual work as a scientist; and how you combine this with 
family and economy. 

How it all started  
It all began with a post-it note on the bulletin board at the Department of Bio-
logical Psychology where I was a student. Someone doing research at a major 
drug company was looking for students interested in running experiments for 
their master’s dissertation. I immediately signed up for one of the projects. First 
piece of advice: as a student, check the bulletin board on a regular basis. So many times 
(even later in my career), messages on the bulletin board have been of significant 
importance for the direction of my research career and how it unfolded.  

Getting started on my chosen project, I found myself being part of a research 
group with a main focus on how to improve drug treatment for schizophrenia 
by looking at animal (rodents) behavior following injection of drugs with phar-
macological properties that at the time were considered promising. I found it 
totally fascinating, and was happy to find that the effects of drugs, that we were 
studying, were transient not harming the animals. And so, when my project for 
the master’s dissertation was completed, I signed up to stay on as a research 
student. The research group was small, with a supervisor/heading the group, 
two other research students and a technician. We were tight, with an always present 
and available supervisor, and over time developed a habit of seeing each other on and off also 
after work. My supervisor also made sure I early on got to experience the excitement of 
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participating, and presenting my data, at international scientific meetings. Doing research, for 
me, very quickly became a life style. I would say that, in my case, those factors (stated above) 
together were absolutely crucial in having me committed and dedicated to my task and com-
plete my doctoral thesis on time (within 4 years), and in addition by then finding 
myself already being well established in the international scientific community, 
with important connections in my area of expertise.  

During those four years as a research student somewhat later in life, I was also 
in my private life a single parent to three kids (and a number of cats). Two of 
the kids being in school and one of them being with a day care family. Lots of 
credit goes out to them for contributing to making the daily practical challenges 
(what Swedes currently call ‘livspusslet’) appropriately taken care of. The other 
challenge was the economy. I made it with the help of various arrangements 
including over a certain time period being on a research student scholarship. At 
that time, providing doctoral studentships were not legally mandatory in Sweden 
as they are now.  
And so, take home message regarding private life issues during the years as a research student 
a bit later in life: be sure your kids are well taken care of in a way that fits your personal 
needs; look for ways to secure your financial status – worrying about money is distracting and 
takes energy away from other important things in your life. 

Landing a post-doc position 
You just had your dissertation, celebrated with your research group, friends and 
family, and now all of a sudden realize you are no longer a student but someone 
with a Ph D degree and a diploma to frame and put on the wall. This can be a 
confusing and scary situation: on the one hand you are happy and relieved that 
you pulled it off; on the other hand the intensive life in a hopefully great research 
group, as you have known it for at least the last four years, has now come to an 
almost abrupt end. You are no longer supposed to be part of your former re-
search group, you can no longer benefit from salary tied to you being a student, 
and you are expected to start a new life, and support yourself financially, as a 
licensed/graduated scientist. You may feel a certain, maybe strong, sense of 
emptiness maybe even sadness. The ‘post-doc blues’ is a common and all too 
familiar feeling experienced by many. What next??  

This will be/may be one of the most decisive moments of your life. But first – try to prepare 
for this day in advance; allow yourself some time off for thinking, pulling yourself together, and 
considering your options; be sure to have some kind of financial support or buffer while being 
in this interim phase; be proud of yourself; don’t panic. 
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When you feel ready to face your new challenges, you generally have three op-
tions: i) you are totally hooked on doing science and hell bent on doing just that, 
no matter what; ii) you start looking for position openings in the industry; iii) 
you return to a previous position (where you may have had an extended leave 
of absence) hoping for a substantial salary increase. I belonged to the first group. 
As such, I had to start looking for a post-doc position in order to establish my-
self as an independent scientist with an expert mission. As with the bulletin 
board when I was a student, I started looking for options by following different 
web-sites posting up-coming scientific meetings and listing registered abstract 
presentations. I eventually found a meeting posting abstracts from some scien-
tists doing similar research in 'my' field, and signed up for the meeting. In par-
ticular one research group presenting at that meeting stood out as relevant and 
interesting. And so, I went to that meeting (a large meeting taking place in the 
USA), visited the poster presentation of that group, introduced myself and told 
the person heading the group that I was looking for a post-doc position. He 
could not make any decisions then and there, but promised to keep our conver-
sation in mind. Back home, time went by and I figured maybe I would not hear 
from him after all. However, a few months later I had a phone call from Texas, 
USA. It was the person, heading the research group that I talked to at the meet-
ing, calling. He basically told me that the paperwork needed for me to come was 
cleared, I was ‘all set’ for my position in his lab, and that he was looking forward 
to having me working in his group as soon as possible.  
So take home message for landing a post-doc position: start looking actively for a position where 
people are doing research that fits with your research during your student years – you have to 
go out there 'selling' yourself. In most cases, you cannot sit around waiting to hear from someone 
looking for you as a post-doc in their lab; be ready to move, on short notice, where a position is 
offered and the interesting work is done – things will work out just fine; On a more practical 
level: don’t worry about finding an apartment or bringing lots of clothing. I first stayed in a 
hotel connected to the hospital where I was working, and then, finding that things got somewhat 
expensive, moved into a fairly shabby motel across the street until finally finding a more stable 
living. Also, buy clothes on site, work on your language skills, and start a subscription for a 
local newspaper. This will make you fit in more easily, help giving you a fast track to what is 
going on in the city or place where you are staying, and thus become more easily understood and 
accepted by co-workers and others in your new environment; as for your private life/economy, 
please see advice stated earlier above.  

Finally, if you end up like me doing your post-doc in the US (which is fairly 
common in many research areas), it may be helpful to know that the general 
attitude is quite different from the Swedish one. Thus for example you will be 
expected to show a high level of independence, speak up for yourself, stand your 
ground for a good cause, and independently figure out solutions for any practical 
problems that may occur on and off at work. In return you will find that people 
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generally are open, friendly, polite and helpful. You will also most likely be ad-
dressed as Dr XXXXX (even by those being close colleagues), thus recognizing 
the value of your level of expertise. Titles are important. And so be sure to do 
the same when addressing colleagues at work. Politeness is held in high regard 
generally in the US – much more so than it is in Sweden. In Texas you are for 
example expected to add a 'Sir' or 'Madam' when talking to someone older than 
you (e.g. Yes, Sir; Yes, Madam) – kids even do that to their parents. That is 
Texas, and things may differ slightly between states, but my point being: be sure 
to find out and put to practise how to be polite wherever you are staying for 
your post-doc in the US. 

Finding your niche to make an imprint 
The idea/purpose of going on a post-doc is mainly two-fold: i) you are supposed 
to come to a new place/lab where you can learn a new method or new tech-
niques; ii) you are expected to establish yourself as an independent scientist pub-
lishing articles and going to meetings presenting your data (orally or as posters). 
In my case however, I turned out to be the one introducing new methods and 
techniques to the labs I visited. The reason for that was mainly that I went to 
labs (after my post-doc stay in Texas, I was headhunted for the same type of 
work to Toronto, Canada) headed by clinicians who wanted to incorporate my 
pre-clinical methods in their labs. However, I learnt a lot about clinical work in 
the process. I also learnt how to single-handedly build a pre-clinical experimental 
lab from scratch in a completely new environment. And I sure had a great op-
portunity to find my niche and establish myself internationally as an independent 
scientist with a clear area of expertise.  And so, be open, don't worry about things not 
going totally according to protocol. 

Funding your research 
A true scientist is dependent on funding to cover research expenses and some-
times even salaries. This is maybe the most challenging part of all. While in the 
Ph D program as a student, or after that holding a post-doc position, there are 
specific means in place for funding making sure that you will be able to do your 
research. After your post-doc time is completed, you are supposed to land a 
position (generally at a university) and establish your own research group. This 
is your next major challenge, and it comes in two-steps. First you need to secure 
an academic position or a similar type of position. In doing so, a similar strategy 
as the one used to land your post-doc position applies. 
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Scan the bulletin boards, go to web-sites and journals where available positions are posted, 
when at scientific meetings take advantage of the opportunity to go talk to colleagues that may 
know about position openings, or sign up for job interviews arranged by the organization hold-
ing the meeting. 

Now, you finally landed a position and you want to get your lab up and running 
as soon as possible. However, to be able to do that you will need research grants, 
i.e. funding. For someone committed to doing research, there is nothing more 
frustrating than having a situation where you have your position, you are getting 
paid to support your private expenses, but you have no money to get your re-
search up and running. And so you have to sit down and look for appropriate 
places where you can submit grant applications/proposals. For a successful out-
come here, a couple of things are important:  

i) taking a short course or tutorial on how to put together a well written grant 
proposal may be a good investment;  

ii) also, find out if you can be part of a project together with other colleagues at you 
workplace, so that you can file a joint proposal;  

iii) while waiting for a decision on your proposal (it can take some time), maybe you 
can pitch in at an ongoing, already funded, project in one of your colleagues’ labs;  

iv) also, in some places there may be some intramural funding to apply for – this is 
usually smaller amounts but at least it may enable you to get started. 

Publishing your data 
One additional important factor has to be stressed here – writing scientific arti-
cles presenting your data. This will be the hardcore evidence and proof showing 
your professionalism and craftsmanship as a scientist, and the most important 
way of communicating with other colleagues in the field. Getting your data ac-
cepted for publication in prestigious journals is a highly competitive business. 
Some journals at that level have a rejection rate around 80% or more. Also, your 
choice of journal to which you submit your manuscript will be very important. 
Therefore, as with the writing of a successful grant proposal, taking some time to 
work on your manuscript writing skills will be time well invested and of decisive importance.  
However, if you feel that you are mainly a practical ‘hands-on in the lab’ type of person and 
that writing does not come easily, an alternative may be, if you have a senior colleague in your 
research group with good writing skills, to let this person be in charge of the manuscript writing. 
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Advancing your academic status 
At this point in your career, advancing your academic status also becomes im-
portant – not least from the perspective of enhancing your chances of success-
fully landing grants for your research projects. Holding a status of a full Profes-
sorship, often increases your chances to have your grant proposals approved. 
This (in Sweden) means that you should start preparing to file first for the status 
of Docent (Associate Professor) and eventually for the status as Professor. In 
Sweden, eligibility for the status of Docent and subsequently Professor usually 
rests on two factors: i) that you have established yourself as an independent 
scientist, where, among others, number of publications after your Ph D is hard-
ware; ii) that you have achieved a certain experience as a lecturer/teacher, and 
that you may even, as supervisor, have guided at least one Ph D student to a 
successful dissertation. I am pointing out here that this is how it usually works 
in Sweden, because being active publishing data in prestigious journals at a fairly 
rapid pace, I had no problem achieving the level of Docent. However, when 
applying for the status of Professor, I was turned down. This was mainly, as I 
understand it, because using the Swedish guide lines to appreciate eligibility, the 
reviewers were not able to properly assess the value of my foreign (USA, Can-
ada) experiences as a teacher and supervisor. And so: if you are looking to advance 
your academic status in Sweden, be sure to present your professional experience in a way that 
can be understood and properly assessed according to Swedish guide lines. 

These are, from my perspective starting out somewhat late (with among others 
children to take care of), the most important pieces of advice if you are consid-
ering a career in science.  

Final remarks 
Obviously, my main thinking and advice around the issues for someone thinking 
of being committed to doing research more or less 100%, is stated in sections 
above. To anyone reading my contribution, I hope you enjoy the content, and if 
you decide to go ahead and give science a chance, I wish you the best of luck.  

Some key-words to keep in mind, also giving you an idea of what it takes to be 
a scientist unless you didn’t figure that out already: 

Enjoy the ride; have fun; be persistent; be ready – always and on short notice; be open and 
creative; be humble but know your value; and last but not least - science first, private life second.    
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Min krokiga forskarväg 
Gudrun Olsson 

Inledning 
Som de flesta vandringar är min forskarväg kantad av både glädjeämnen och 
frustrationer. Mer än en gång har jag haft anledning att reflektera över hur man 
blir en självständig forskare. Vilka rollmodeller väljer man att luta sig mot? Hur 
grundläggs en forskaridentitet? I vilket språk vill jag forma mig? I hela mitt yr-
kesliv har jag vistats i två världar, forskningsvärlden och den praktiska världen. 
Jag utbildade mig till psykoterapeut samtidigt som jag gick forskarutbildningen. 
Den psykoanalytiska psykoterapin är mitt verksamhetsfält, och min forskning är 
fokuserad på den psykoterapeutiska praktikens erfarenhet.  

Tidigt fann jag att forskning och praktik i viss mening representerar skilda kul-
turer. Den mest uppenbara skillnaden är att forskningen representerar en skriv-
kultur, medan psykoterapipraktiken representerar en prat-kultur - och ”en prat-
kur”. Men det finns flera skillnader. Exempelvis skiljer sig synen på kunskap åt. 
Vad som i psykoterapipraktiken uppfattas som en djup och sann kunskap om 
en människas inre värld, betraktas i forskningen endast som subjektiva intryck, 
vilka inte är observerbara, upprepningsbara, generaliserbara eller verifierbara av 
en utomstående betraktare. Intrycken saknar helt enkelt evidens. Vad som i 
forskningen beskrivs som sant, ses av praktikern som alltför trivialt och självklart 
för att väcka intresse. Jag har gjort många försök att röra mig över kulturgrän-
serna. Kollisioner mellan kulturerna har varit kännbara och genererat berättelser 
om plågsamma erfarenheter men också om lustfyllda och berikande möten. Kol-
lisionerna har hjälpt mig att ta ställning och stå fast.  

Med inspiration bl.a. från den filosofiska pragmatismen har jag kommit att be-
trakta forskning och praktik som två sociala praxisformer med var sina normer, mål, 
värderingar, regelsystem, vanor och maktrelationer. Genom att delta i psykote-
rapipraxis respektive forskningspraxis får man tillgång till världen på olika sätt. 
Jag tänker mig att dessa båda praxisformer befinner sig i ett spänningsfält; de 
står i någon slags relation till varandra. Frågan är hur denna relation kan beskri-
vas och det är på denna punkt som jag tvingats ta en riktig brottningsmatch med 
mig själv – och omvärlden.  

Genom att betrakta psykoterapi och forskning som två olika praxisformer kan 
den traditionella dualismen upphävas, där man inte bara gjort en klyvning mellan 
forskning och praktik utan dessutom kopplat en värdering till dikotomins re-
spektive led. Forskningen upphöjs och den praktiska kunskapen nedvärderas. 
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Frågan huruvida de båda praxisformerna kan berika varandra kommer jag ut-
veckla i kapitlet, och på ett sätt är det väl den frågan jag arbetat med under hela 
mitt forskarliv.  

Kapitlet kommer inte innehålla några råd om hur man bör forma en forskarkar-
riär. Rådgivning har generellt ett begränsat värde. Varje människas utgångspunkt 
och personlighet är så unik att goda råd bara blir hängande i luften och ofta mer 
handlar om den som ger råden än den som får dem. Det finns dock ett råd jag 
vill ge: Att lära känna sig själv och undersöka medvetna och omedvetna motiv 
till de val man gör – eller inte gör. Genom att dela med mig av min erfarenhet 
så öppet jag förmår önskar jag väcka frågor snarare än att ge svar. Jag önskar 
öppna ett fönster mot reflektion och förundran.  

Eftersom jag nu vistats i två världar - och fortfarande gör så - har jag haft och 
har ett val att förhålla mig till denna dubbla hemvist, att förhålla mig till gränser 
och gränsövergångar. (Vi människor lever naturligtvis i en och samma värld, 
men man kan uppleva att världar skiljer oss åt). Skall jag låta de båda kulturerna 
berika mig eller skall jag skapa större kulturkrockar än de som verkligheten visar 
upp? Kanske faller jag in i ett flock-beteende, ”das Mann”, och börjar idealisera 
en kultur och nedvärdera den andra? Kan jag förhålla mig öppen mot två världar 
samtidigt? Det har funnits perioder då jag inte känt mig hemma i någon av värl-
darna, men kanske är det så att just en känsla av utanförskap varit en drivkraft 
att överbrygga klyftor, undersöka broar och upptäcka länkar. Utanför vill in och 
den som är innanför undrar vad som finns utanför. Jag fick ta del av en dikt av 
min vän, Kjell Burman, där han elegant svingar sig mellan det inre och det yttre, 
det som är innanför och det som är utanför och han landar i kärleken.  

Den som är 
utanför 
vet inte 
vad som är innanför. 
 

Ovetande  
är den som 
innanför är 
om vad 
utanför är. 
 

Ty, hur kan, 
utanför känna 
innanför? 
Innanför 
utanför? 
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Du måste vara 
både-och – 
för att veta, 
verkligt veta 
verkligt känna 
och måste älska, 
älska.  
 

De metaforiska positionsbestämningarna innanför och utanför väcker idén om 
människan som en behållare. Hur håller man sig samman i vandringen mellan 
två kulturer och mellan inre värld och yttre verklighet? Vem är jag? Dikten slutar 
med ett både-och. I en sådan samtidighet ryms både känsla och förnuft, och här 
bor kärleken, sammanlänkandet och skapandet av något tredje.  

Vandringen mellan två världar 
Ibland när jag vistades i ett forskningssammanhang och lyssnade till ett språk 
om mekanismer och variabler kunde jag finna att språket var så utarmande för 
fantasi och kreativitet, för lek och lust att jag höll på att dö av tristess. Rösterna 
från själens djupa och dunkla källarvalv var fullständigt nedtystade. Allt skulle 
kunna mätas och vägas. Annars fanns det inte. ”If you cannot count it, it doesn’t 
count” meddelade mig en doktorand på en kurs i kvalitativ forskningsmetod 
som jag hade. Det var emellertid de mörka källarvalven jag primärt var intresse-
rad av att besöka, där icke-vetandet får finnas. ”Allt vetande är omgivet av icke-
vetande”, skriver Jonna Bornemark (2018). Allt kan inte omvandlas till vetande 
och icke-vetande är något som karaktäriserar mänskligt liv. Först när vi accepte-
rar detta kan möjligheten till något nytt tillåtas träda fram. Problemet är att man 
i moderniteten vill reducera icke-vetandet till något ännu inte känt, alltså något 
vi skulle kunna ha kunskap om, även om vi inte har det just nu. ”Icke-vetandets 
horisonter breder ut sig när vi ser in i en annan människas ögon”, skriver Bor-
nemark poetiskt. Den dag man försöker beskriva den man älskar på ett uttöm-
mande sätt kan man nog konstatera att kärleken ställts på paus eller gått förlorad. 
Jag tänker på Thomas Tranströmers ord ”att stå upp för ett omutligt kanske”. 
Och som psykoterapeut övar man sig under hela yrkeslivet i konsten att komma 
till varje session förutsättningslöst eller vi kan tala om den fenomenologiska 
blicken, där vi försöker sätta all vår erfarenhet, förutfattade meningar, teorier 
och förväntningar inom parentes för att närma oss ett fenomens väsen, ”Zu den 
Sachen selbst”.  

I dessa forskningssammanhang hade jag således ofta svårt att identifiera mig 
med de forskare jag hörde tala. Jag hade svårt att forma mig i deras språk. Jag 
kände mig mer som psykoterapeut och jag ville liksom framhålla den 
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professionen. ”Vi psykoterapeuter tänker så här”, kunde jag höra mig säga till 
forskargruppen. Det var som om psykoterapeutidentiteten kunde få en starkare 
etablering inom mig just tack vare vistelsen i en forskningskontext. Mitt psyko-
terapeut-jag kunde avteckna sig mot en kontrasterande bakgrund.  

När jag så befann mig bland psykoterapeuter kunde jag känna att min tillhörighet 
till den gruppen var oroväckande svag. De talade samma språk, jag förstod språ-
ket rimligt väl men kunde samtidigt känna det psykoterapeutiska språkets be-
gränsningar. Väldigt många påståenden kunde formuleras utan riktig förankring 
i ”empiri”. Var uttalandena om patienters livsproblem mer ett utslag av psyko-
terapeuters rika fantasiliv, undrade jag. Denna undran gjorde att jag i perioder 
undvek den utbildningshandledning på mitt patientarbete som jag borde ha haft. 
Den psykoanalytiska teorin föreföll mig så högabstrakt att jag intensivt började 
längta efter definitioner. Att operationalisera begreppen var ingen dum idé, 
tyckte jag, och därmed kom min forskaridentitet i förgrunden, mycket tack vare 
min frustration i en psykoterapikontext. Mitt forskarjag med nyckelord som 
stringens, systematik, struktur och logik kunde växa sig starkt i en värld av fan-
tasier och föreställningar, drömmar och röster från det omedvetna, där det mesta 
tycktes flyta fritt.  

Under perioder tänkte jag uppgivet att jag kommer aldrig bli riktigt professionell, 
varken som forskare eller som psykoterapeut. Som forskare kommer jag aldrig 
kunna hinna publicera i den takt mina forskande kollegor gjorde. Mina ord och 
tankar kommer aldrig bli så viktiga att de citeras i ”Science Citation Index”, ett 
bibliografiskt index med rötter i 1100-talets hebreiska, religiösa litteratur. Jag 
kommer aldrig hinna lära mig de koder som måste förstås för överlevnad inom 
universitetet. Jag kommer aldrig kunna bevaka allt som måste bevakas för att 
inte bli överkörd och utmanövrerad. Jag kommer aldrig kunna acceptera alla de 
rambrott, brytande av ”deadlines” och avtalsbrott man gör inom universitetet, 
allt i syfte att kunna utöva makt och manipulation. Att förstå värdet av ramar 
och kontrakt är en av den psykoterapeutiska professionens grundpelare. Utan 
ramar kan ingen psykoterapeutisk process äga rum och inget lärande blir möjligt. 
Vidare tänkte jag att som psykoterapeut kommer jag aldrig kunna få den finger-
toppskänslighet som mina psykoterapeutkollegor fick möjlighet att uppöva i de 
pärlband av sessioner som fyllde deras vardag, år ut och år in.  

Yrkeslivets identitetsformande process 
Den amerikanske sociologen Erving Goffman har beskrivits som sociologins 
mest etablerade outsider, och jag vänder mig till honom för att förstå hur mitt 
yrkeslivs identitetsformande process egentligen har gått till. Hur kan jag förstå 
att min psykoterapeutidentitet förstärktes i en forskningskontext och att 
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forskaridentiteten blommade i psykoterapikontext? Goffman studerade vad som 
sker när människor möts och när individen möter samhället. Han skrev inga 
metodböcker men det fanns metod i hans sätt att arbeta. Han använde en kon-
trasterande metod där han syftade till att vinna kunskap om ett fenomen genom att 
studera dess motsats. Det konventionella sättet att tänka om kunskap är att den 
succesivt ackumuleras.  

När Goffman exempelvis ville studera normal social interaktion gjorde han en 
observationsstudie på mentalsjukhus. När han studerade andra totalitära institut-
ioner som exempelvis fängelser fann han ett ovanligt tydligt motstånd hos dem 
som vistades där. Motståndet syftade till att bevara och försvara den individuella 
personligheten. Han fann en personlighet som utvecklades ”gentemot något”. 
Han skriver: ”Utan någonting att tillhöra har vi ingen fast personlighet, och sam- 

tidigt medför total anslutning och tillgivenhet till vilken social enhet det vara må 
ett slags frånvaro av personlighet. Vår upplevelse av att vara en person kan ha 
sitt ursprung i att vi dras in i en större social enhet; vår känsla av att ha en per-
sonlighet kan uppstå i de obetydliga sätt med vilka vi motstår den sociala enhet-
ens tryck på oss. Vår status stöttas upp av världens solida byggnader, medan vår 
känsla av personlig identitet bor i sprickorna” (Goffman, 1983, sid. 211). 

Kanske var det kontrasten mellan de båda miljöerna jag vistades i, som gjorde 
att båda mina professionella identiteter med tiden kom att utvecklas, även om 
introduktionen i miljöerna var både förvirrande och svårsmält. De båda värl-
darna framstod verkligen som motsatser. Ibland hade jag svårt att se några länkar 
mellan dem. Det var jag som fick bli länken. Jag tvingades ställa frågor som 
visserligen inte kunde besvaras på något enkelt sätt, men frågorna var ställda och 

Bild 1. Johan Larsson: Shield 4. Liljevalchs vårsalong, Stockholm, 2020. Foto: Gudrun Olsson 
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jag levde med dem under lång tid. Man utvecklas ”gentemot något”. Ett rejält 
tuggmotstånd erbjöds mig.  

Tillhörighet och existentiell ensamhet 
Nu tänker jag över min relation till vetenskapssamhället och frågan om tillhö-
righet ställs på sin spets. Tillhörighet värderas oftast mycket positivt, inte minst 
därför att dess motsats, ensamhet, marginalisering, utstötning och främlingskap 
associeras med något negativt och smärtsamt. Jag minns en förhandling om min 
lön då jag fått ett lektorat i klinisk psykologi vid Stockholms universitet på 90-
talet. Jag hade då precis blivit docent, hade egna forskningsanslag och var kanske 
därför lite kaxig. Jag hävdade att eftersom jag hade dubbla kompetenser, den 
akademiska kompetensen och den praktiska kompetensen, en legitimation som 
psykoterapeut och dessutom var jag handledare i psykoterapi, skulle dessa kom-
petenser belönas med ett par extra tusen kronor per månad, mer som en sym-
bolisk markering. Prefekten fann det kravet orimligt och han yttrade: ”Men då 
skulle du genast bli utfrusen i gruppen”. Han gav mig alltså denna välkomsthäls-
ning och trodde väl att hans hot om uteslutning skulle göra mig rädd.  

Jag var glad för mina forskningspengar och de skulle ge mig den efterlängtade 
friheten att just forska och bara ha begränsat med undervisning under den tid 
jag betalade tjänsten med egna anslag. Så tänkte inte prefekten. Han klargjorde 
sin åsikt: ”Du får väl göra som alla andra, anställa en assistent som gör din forsk-
ning. I lektoratet ingår det inte mer än 25 % forskning”. Det visade sig omöjligt 
för honom att förstå att jag var ett med mitt skrivande och forskande. Som ett 
forskande subjekt var det jag som fann den första vilda idén till en studie, utfor-
made den, genomförde datainsamlingen, gjorde analyserna, skrev och såg pro-
dukten slutligen publicerad. Efter ett år sade jag upp mig från den tjänsten.  

Var det ett inspärrningsförsök jag bevittnade? Ville prefekten tala om för mig 
hur min forskningsprocess skulle gå till? Ville han förse mig med en forskariden-
titet som inte passade mig, hänga på mig en rock som redan från början var för 
trång? Han var själv inlemmad i ett stabilt tankekollektiv vaggande i den trygg-
hetsskapande grupp som traditionell kvantitativ forskning representerade. ”Om 
en större grupp existerar tillräckligt länge fixeras tankestilen och får en formell 
struktur. Den praktiska funktionen kommer då att dominera över den skapande 
stämningen, som reduceras till en bestämd, diskret, disciplinerad och slätstruken 
nivå”, skriver Fleck (1997, sid.103). Jag ville undvika att bli vetenskapssamhällets 
fånge men nog för att jag både ville kommunicera och övertyga via de veten-
skapliga texter jag skrev och skriver.  

Tillhörigheten är förvisso efterlängtad men som Anders Persson (1999) påpekar 
kan tillhörighet ”förvandlas till en samhällets eller gruppens förkvävande 
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omfamning av individen” (sid. 2). Kanske har det varit denna förkvävande om-
famning som jag velat undvika under hela mitt yrkesliv. Min vandring mellan de 
båda kulturerna kan då förstås utifrån detta perspektiv. Mig äger ingen.  

Men hur hade jag det egentligen i modersfamnen? Hur var omfamningen? Rut-
hellen Josselsson (2003) beskriver det första utvecklingsstadiet, ”holding”, hål-
landet, i sin 8-dimensionella relationsmodell. Den relationella erfarenheten i 
varje dimension kan vara tillräckligt bra, men det kan gå snett. Det kan bli för 
lite eller för mycket av något. Den allra tidigaste erfarenheten är således att man 
är hållen, buren i någons armar eller famn. Om hållandet varit tillräckligt tryggt 
och stabilt kommer man bära med sig en tillit till världen och sig själv. De inter-
naliserade representationerna av hållande armar, värmen i blicken och den mjuka 
rösten kommer skynda till ens räddning när livets påfrestningar senare utmanar 
ens existens. Man har en inneboende tro på att man kommer överleva och uti-
från en position av denna grundläggande tillförsikt kan utforskandet av sig själv 
i världen ta sin början.  

Den tidiga relationella erfarenheten kan emellertid vara av annat slag. Om hål-
landet varit bristfälligt och ingen famn har öppnat sig då man behövt den, skapas 
en skräck för att falla, gå i bitar, ”a nameless dread”. Om hållandet snarare haft 
karaktären av fasthållande skapas en känsla av kvävning. Utforskandet och den 
psykologiska utvecklingen hämmas rejält. Allt utanför famnen kan upplevas som 
farligt och hotfullt. Det står mig nu klart vilket hållande jag har erfarit. Det har 
varit av det kvävande slaget. Jag föddes ett år efter mina föräldrar fått en död-
född pojke och jag kan föreställa mig hur rädda de var att jag också skulle dö. I 
synnerhet var det mamma som överbeskyddade mig. Hennes örnblick tycktes se 
allt. Jag upplevde henne som en kardborre som satt fast på mig.  

Jag vände mig till pappa, och det var han som tog mig ut i världen. Hans värld 
var de böljande vetefälten och söndagspromenaderna med honom var feststun-
der, där han lyckades förmedla något av arbetets glädje till mig. Att anstränga 
sig, att vara uthållig, att inte tappa modet även om ett års skörd regnar bort, att 
förändra det som går att förändra men acceptera det icke-förändringsbara och 
att fånga ögonblicket var förhållningssätt han planterade i mig utan att någon 
enda idé formulerades i ord. På något sätt tror jag att han lyckades ta sig igenom 
sorgen över att han aldrig fick en son som kunde ta över gården. Båda mina 
föräldrar var mycket angelägna om mina studier, och på det sättet var de väl 
”curling föräldrar”. Jag behövde exempelvis aldrig ta något studielån, eftersom 
de betalade mina studier från början till slut. Jag hade dock själv en själv-försör-
jande inställning och arbetade ofta parallellt med skolgången och senare med 
universitetsstudierna, som extra-vak under natten på psykiatriska kliniker, som 
sjukvårdsbiträde, julkortssorterare på posten eller lärarvikarie. Vi var en arbe-
tande familj. Utan mammas lojala arbete på gården där hon bl.a. fungerade som 
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en liten arbetsförmedling för de säsongsarbetare som kom i skördetiden, hade 
det inte varit möjligt att driva lantbruket.  

Problemet med mamma, som var med tills hon blev 102 år, var att hon hade 
svårt med separationer. Jag har från andra hört att hon var stolt över mina aka-
demiska prestationer, men till mig kunde hon sällan uttrycka sådana känslor. 
Något inom henne ställde sig i vägen. Psykoterapi var hon nog mest rädd för 
och allra räddast var hon för psykoanalys, som hon trodde förvred människors 
sinnen. I synnerhet fruktade hon att den psykoanalys jag genomgick kunde leda 
mig bort från henne. Hon betraktade hela det psykoanalytiska projektet som en 
sekt. När Högskoleverket gjorde en utvärdering av psykoterapiutbildningarna 
tillsattes en bedömargrupp, som beskrev de psykoanalytiska utbildningarna och 
de psykoanalytiskt inriktade psykoterapiutbildningarna som sekter. Dessa utbild-
ningar förlorade alla examensrätten (Högskoleverkets rapport, 2007:30R). Om 
man får tro Högskoleverket kan jag alltså konstatera att mamma fick rätt. Jag 
har diskuterat Högskoleverkets bedömningar i ett flertal debattartiklar, där jag 
belyst hur kravet på högskolemässighet oreflekterat vilade på ett vetenskapsteo-
retiskt paradigm och en människosyn som var främmande för den psykoanaly-
tiska kunskapstraditionen.  

När jag, 52 år gammal, fått min första professur, år 1999, som var vid Tromsö 
universitet, reste jag hem till mamma och hennes sambo. Jag hade klätt mig lite 
fint, i svarta linnekläder med ett lila inslag i blusen. (Pappa dog alldeles för tidigt. 
Jag var bara 25 år vid hans död.) Jag hade med mig en flaska Cava: ”Nu, mamma, 
har jag något att fira”! Så fick jag då fram det, med gråten i halsen, en gråt som 
ett uttryck för ett slags högtidlig lycka. ”Jag har blivit professor”. Mamma såg på 
mig, inte med örnblicken utan mer med en blick som vittnade om ”nameless 
dread”. Jag väntade spänt på hennes ord. ”Ska ni flytta till Tromsö då”? -  ”Ja 
visst, självklart, eftersom professuren är där.” Hennes ögon fylldes med tårar 
men inte alls några glädjetårar. Snyftande hörde jag henne säga: ”Men detta är ju 
förskräckligt, mitt enda lilla barn, ända där uppe”. Jag öppnade aldrig Cava-flas-
kan utan reste mig upp från köksbordet, gick de 4 kilometrarna till pappas grav 
på Viby kyrkogård i Östergötland, hade ett lågmält samtal med honom och han 
log mot mig och var verkligen stolt. Så reste jag hem. Jag tror att man må uthärda 
ett visst mått av existentiell ensamhet för att kunna ge upp lite av längtan efter 
tillhörighet och längtan efter acceptans för de livsval man gör.   

Hur regleras tillhörighet i vetenskapssamhället? 
Tillhörighet förknippas med krav på vetenskaplighet. Det handlar om sättet, på 
vilket man talar om forskningsprocessen och kanske i första hand om hur metod-
språket används. Språket får inte vara intuitivt och tyst utan måste vara ett 
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vedertaget metodspråk. Språket avslöjar alltså vilka personer som arbetar veten-
skapligt och vilka som inte gör det. Att vara ”ovetenskaplig” låter inte bra. Språ-
ket skall på ett korrekt sätt återge vad som skett i forskningsprocessen. Den 
manifesta funktionen är således att kommunicera tillvägagångssätt. Den latenta 
funktionen är dock att svetsa samman dem som talar språket. 

Persson (1999) konstaterar att det skett en separation av metoden och forsk-
ningsprocessen. Metodexperter och mängden av metodböcker vittnar om detta. 
Han talar om en bodybuilding där ”muskelmassan ökas ofantligt utan att bärare 
av den riktigt vet vad musklerna ska användas till” (sid. 5). Och vad är det för 
ett språk vi talar om? Det mest inflytelserika metodspråket vilar på traditionell 
empiristisk forskning, där de hegemoniska kvantitativa metoderna blir byggste-
narna i tillhörighetsregleringen som blir medel i maktutövningen.  

Det är i samtal inom vetenskapssamhället som den individuella forskaren kan få 
bekräftelse på sin tillhörighet. Jag frågar mig hur den bekräftelsen sett ut för mig. 
Fick jag sådan bekräftelse? Sökte jag den överhuvudtaget? Att tala om forsk-
ningsprocessen och att delta i olika ritualer kan vara bekräftande, antar jag. Kon-
sekvent undvek jag kaffe-och lunchsamvaro vid Psykologiska institutionen i Gö-
teborg, dit jag var knuten under 17 år. Jag framstod säkerligen som egensinnig. 
Institutionen var dock fram till disputationen 1988 en god plats för mig att vistas 
på med många intressanta psykoterapikurser att undervisa på vid sidan om dok-
torandstudierna. Känslan av tillhörighet skulle aldrig bli starkare än så.  

Efter disputationen i Göteborg – jag var 41 år – slog glastaket till. Kort tid efter 
disputationen fick jag av prefekten veta att jag nu skulle förbereda mig på att 
lämna institutionen, eftersom det var ont om lektorat. Uppenbarligen var det 
heller inte aktuellt med vikariat för min del. Inom mig tänkte jag: Det ska vi nog 
bli två om. Jag gick hem och började formulera en anslagsansökan till Human-
istisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Till min förvåning och glädje gav 
det resultat. Jag hade egna forskningsanslag under 6 år och med hjälp av dessa 
kunde jag betala min tjänst som forskare, skriva och bli docent 1996. Jag var då 
49 år. Jag betalade även mitt rum på institutionen med anslagen, men jag vistades 
sällan där. Människor på institutionen kunde med lätt ironi konstatera: ”Jaså, är 
du på besök”? – ”Ja, det är jag, men jag ska snart gå igen”, svarade jag.  

Frågan om min tillhörighet till vetenskapssamhället hade jag förvandlat till en 
icke-fråga. Jag gjorde all forskning hemma vid matbordet och jag levde ett in-
tensivt och engagerat liv i psykoterapisammanhang. Hela 90-talet var en guldål-
der vad gällde den psykoanalytiska psykoterapin. Jag startade legitimationsgrun-
dande psykoterapiutbildningar. Jag var examinator på ett stort antal utbildningar, 
35 grundläggande utbildningar, 40 legitimationsgrundande utbildningar och 15 
handledarutbildningar, spridda över södra och mellersta Sverige. Som examina-
tor var min uppgift att läsa och bedöma det vetenskapliga arbetet, något jag fann 
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oerhört berikande. Jag arbetade med psykoterapipatienter och utan tvekan växte 
sig psykoterapeutidentiteten nu mycket stark. Inom mig började forskning och 
praktik smälta samman till en helhet. De studier jag gjorde handlade exempelvis 
om formandet av en professionell psykoterapeutisk identitet och vilka svårig-
heter blivande psykoterapeuter brottas med. Hur är det möjligt att lära sig ett 
yrke där man använder hela sin person i förståelsen av en annan människas psy-
kologiska liv? Vidare handlade en grupp studier om vad som utmärker psykote-
rapins goda respektive dåliga ögonblick samt innebörden av de terapeutiska ra-
marna. Hur förstår och hanterar psykoterapeuter på olika erfarenhetsnivåer de 
rambrott patienter initierar?  

Mängden av inbjudningar från olika psykoterapeutiska föreningar och organi-
sationer, utbildningsinstitut och professionella grupper att hålla föreläsningar 
om min psykoterapiforskning övertygade mig om att jag hade något av vikt att 
säga om professionen och till dess utövare.  

Jag tar nu ett kliv tillbaka i tiden och tänker på min allra första tid som doktorand. 
Hur hade jag det då med universitetet och tillhörigheten? Jag blev antagen till 
forskarutbildningen vid Psykologiska institutionen i Lund redan 1973, 26 år 
gammal. Därifrån hade jag då redan psykologexamen. Man fick tentera in till 
forskarutbildningen och skriva en större text som bedömdes av professorn. Jag 
tyckte mycket om att få möjlighet att skriva och lärde mig snabbt att man i allt 
skulle formulera fördelar och nackdelar. En reflekterande hållning passade mig. 
Jag förstod också vad det var för typ av text som skulle passa professorn. Jag 
blev antagen. Doktorandkurserna är förpassade till glömskans korridorer med 
undantag av en enda kurs, som jag återkommer till. Jag förstod tidigt att min 
praktiska psykoterapiinriktning skulle bli problematisk för en doktorsavhandling 
och hade svårt att finna någon rollmodell med dubbla kompetenser. Jag ville 
därför förse mig med både hängslen och livrem och skrev in mig på forskarut-
bildningen även i Göteborg. Jag prövade inte mindre än fyra manliga doktorand-
handledare, två i Lund och två i Göteborg. Hos den fjärde stannade jag. Jag fann 
det intressant att undersöka den manliga maktens korridorer.  

Vad gäller de glömda doktorandkurserna i Lund minns jag endast att jag läste 
och tenterade som en duktig doktorand bör göra. Vad jag dock minns är två 
olika individuella muntliga examinationer för två professorer. Den ena var Gud-
mund Smith. För honom tenterade jag en 20-poängs litteraturkurs, där jag själv 
föreslagit den litteratur jag ville läsa och han godkänt förslaget. Vi talade om 
Merleau-Ponty. När han meddelade mig resultatet av examinationssamtalet gav 
han mig positiv feedback och tillade: ”Det säger jag inte för dina vackra ögons 
skull”. Det var vackert sagt, tyckte jag. Och jag tolkade inte hans ord som sexu-
ella trakasserier. Den andra professorn var Moustafa Soueif från Kairo universi-
tet. Han var gästprofessor i Lund under en period och hade en klart Skinneriansk 
psykologiuppfattning. Examinationsmötet med honom blev upptakten till en 
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mångårig vänskap. Att som ung doktorand vistas i hans miljö vid ett Kairo-uni-
versitet eller sitta i gruppen bland hans doktorander på seminarier, ledda av ho-
nom i hans hem var glädjestunder. Nog för att jag fann hans miljö exotisk med 
böneutropare, vars entoniga röster trängde in genom det öppna fönstret, men 
jag tror nog att han också fann min miljö exotisk. Han arbetade med drogforsk-
ning, var kopplad till WHO och vistades i Geneve ibland. Då tog han en avstick-
are till Sävsjö i Småland, där jag hade min allra första psykologtjänst vid Strand-
hagens sjukhem. Mellan våra möten i Sävsjö och Kairo sände han mig sina ny-
producerade artiklar.  

Det var samtal på hög intellektuell nivå både med Gudmund Smith och med 
Moustafa Soueif och jag njöt av den reflekterande utvecklande dialogen. De var 
mina rollmodeller. Så här roligt kunde det vara att tala med en professor. När 
något verkligen angick mig deltog jag med liv och lust. Hela jag var närvarande. 
Tillhörigheten var maximal. Generellt sett kan jag säga att jag funnit männens 
värld mer spännande än kvinnornas värld. Män reser ut i världen, reser på kon-
ferenser, möter nya människor, tar en whisky, talar om det mest väsentliga i livet, 
sin forskning. Tidigt började jag resa på internationella forskningskonferenser, 
där jag presenterade mina studier. Även som doktorand tog jag mod till mig att 
tala om avhandlingen. Första konferensen var i Trier i Tyskland. På nattåget ner 
fick jag en halsinfektion. Rösten försvann. Vad skulle jag göra? Jag förde ett 
allvarligt samtal med mig själv: ”Hur ska du nu ha det? Ska du tala med hes röst 
så att ingen hör dig eller skall din röst vara klar och stark?” Jag valde det senare 
och dagen då jag skulle ha min presentation var all heshet borta. Att jag skulle 
ställa in presentationen var inget alternativ. Jag tror att jag aldrig ställt in en fö-
reläsning, en examination eller något allvarligare åtagande. Jag har för visso varit 
sjuk, förkyld ibland men på något sätt är mitt psyke konstruerat så att jag vill 
fullfölja det jag bestämt. Man kan kalla det ”committment” – både i arbete och 
i kärlek. För att finansiera de olika konferensresorna sökte jag ihärdig resestipen-
dier, och hade stor framgång i detta. År efter år fick jag stipendier från samma 
stiftelser och fonder. Jag var noga med återkopplingen till dem.  

Den enda doktorandkurs jag minns var en kurs där psykoterapipraktik och 
forskning om praktiken gick hand i hand. Den gavs vid Psykologiska institut-
ionen i Lund. Vi som deltog i kursen var 8 legitimerade psykoterapeuter som var 
forskarstuderande. Kursledare var Murti Maini och Alf Nilsson. Var och en av 
oss psykoterapeuter skulle ha en patient i psykoterapi, där vi bandinspelade sam-
talen. Formulär utarbetades där vi efter varje session med egna ord skulle besk-
riva olika aspekter av den psykoterapeutiska processen. Handledare på psykote-
rapierna var Reimer Jensen, psykoanalytiker i Köpenhamn. Jag vill nämna dem 
vid namn därför att det var ett så originellt och kreativt projekt som senare upp-
repades med andra psykoterapeuter/forskarstuderande. Tanken var att vi som 
gick kursen på det sättet samlade in vårt material till doktorsavhandlingarna. Och 
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den möjligheten grep jag med stor tacksamhet. Min avhandling bygger på dessa 
8 psykoterapier. Som jag tidigare påpekat är tillhörigheten till vetenskapssam-
hället villkorlig. Om den enskilde forskaren inte använder ett metodspråk som 
erkänns av vetenskapssamhället är risken stor att utdefinieras och marginaliseras. 
På kursen i Lund talade vi samma språk. I en atmosfär av fritt utforskande, 
tankehöjd och tanketrängsel, öppnades dörrar. Nyckeln var funnen. Jag visste 
inte att jag hade letat efter den på fel plats.  

Tack vare kursen i Lund kunde jag tala om oss som forskande psykoterapeuter 
eller psykoterapiforskare, och tillhörighetsregleringen var perfekt. Men att ha ett 
avhandlingsmaterial var bara första etappen på vandringen. Den stora utma-
ningen låg för mig i att formulera min forskningsfråga. Ganska tidigt visste jag 
att avhandlingens kärna skulle kretsa kring de båda begreppen överföring och 
motöverföring, som är helt centrala i den psykoanalytiska processen. Jag var så-

ledes intresserad av att studera hur patienter iscensätter barndomens dialogsce-
narier i relation till psykoterapeuten och hur denne kan använda sina egna käns-
loreaktioner i förståelsen av patientens relateringsformer. Under ett stipendieår, 
1975/76 vid UCLA skrev jag min första text om överföringen i psykoterapi. En 
typiskt amerikansk uppmuntrande hållning, ”Your text is brilliant” fick mig att 
tro att jag funnit min väg. I avhandlingen ville jag söka en praktisk kunskap som 
skulle kunna vara handlingsvägledande. Hur skriver man en empiriskt förankrad 
avhandling om överföring och motöverföring? Jag reste åter över till USA för 
konsultation hos den kände psykoterapiforskaren Lester Luborsky. ”How can I 
study transference and countertransference” var min fråga till honom. Han sva-
rade med en motfråga: ”How do you measure it”? Hur mäter man överföring 
och motöverföring? Både min egen fråga och hans motfråga kom jag att grubbla 
över i många år. Vagt började jag ana kollisioner i betraktelsesätt och vetenskaps-
förståelse vad gäller psykoterapi och forskning om psykoterapi. Nu i efterhand 

Bild 2. På väg. Men vart? Palatset Kakh-e Ali Qapu, Esfahan, Iran, byggt i slutet av 1500-talet, 2019. 
Foto: Gudrun Olsson 
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kan jag säga att jag blev vilseledd snarare än handledd av en av forskarvärldens 
mäktiga män. Likt Galilei tycktes han säga till mig: ”Mät allt. Vad som inte kan 
mätas direkt, mät det indirekt”. 

Med min egen fråga till honom visade jag att jag satt fast i teoretiska konstrukt-
ioner och lockade på det sättet in mig själv i begreppsdefinitioner. Det kändes 
som om jag försökte vända ut och in på mig själv. Jag hittade varken ut eller in. 
Även om det blev en doktorsavhandling, är jag i dag inte särskilt stolt över pro-
dukten. På flera sätt hamnade jag mellan stolarna. Det var dock det bästa jag 
kunde göra då. Kompromissen med vetenskapssamhället var helt nödvändig 
och jag ser på avhandlingen som ett körkort, inte som ett livsverk. I dag förstår 
jag värdet av att utgå från den livsvärld som vi människor lever nedsänkta i. 
Livsvärlden utgör den ofta omedvetna och förnekade utgångspunkten och är 
förutsättningen för all reflektion och all teori. Vetenskapen måste utgå från den 
naturliga erfarenheten i livsvärlden och göra den rättvisa. Bengtsson (2001) hän-
visar till Husserl och skriver om den vetenskapernas kris som inträffar då kon-
takten mellan vetenskapen och livsvärlden skurits av. En sådan vetenskap ”för-
lorar snart sin betydelse för vanliga människor, den kommer snarare att främ-
mandegöra än att öka förståelsen eller att frigöra och den kommer förr eller 
senare att ifrågasättas av forskare som upptäcker att den har förvandlats till ett 
rent instrument eller intellektuellt spel” (Bengtsson, 2001, sid. 48). Att undersöka 
levd erfarenhet, konkreta situationer och människors upplevelser av något spe-
cifikt fenomen blev det sätt på vilket jag försökte fånga innebörd och mening. 
Den narrativa kunskapsformen skyndade till min räddning. Den förhärskande 
top-down-approachen har jag ersatt med en bottom-up-approach.  

När det gäller tillhörighetsregleringen rör det sig om en balansakt, att å ena sidan 
låta sig omslutas av en tradition, å andra sidan skapa sig en egen originell be-
greppsvärld. Balansgången är klart ångestframkallande. I första fallet invaggas 
man i trygghet, kanske falsk sådan, genom traditionstillhörighet. I andra fallet 
löper man stor risk att bli avslöjad, eftersom det egna bidraget sällan är så origi-
nellt som man själv gärna vill tro.  

Framför allt har jag upplevt att min vetenskapliga produktion varit mycket svår-
bedömd. Å ena sidan har jag i bedömningarna ofta mött ord som självständighet, 
kreativitet, pionjärinsats, djupborrande forskning av god metodologisk klass 
”inom ett fält som är klart underförsett vad gäller forskning”. Å andra sidan har 
man bedömt att den s.k. bredden blivit lidande och plötsligt har det som betrak-
tats som djup förvandlats till något snävt och ”den vetenskapliga inriktningen är 
begränsad till ett enda, låt vara ett traditionellt sett centralt kliniskt område”. 
Utvecklandet av de kvalitativa forskningsmetoderna blir då betraktat som något 
enkelspårigt. Vid bedömning av en och samma artikel kan jag i olika skeden och 
av olika bedömare ha fått så varierande bedömning att jag tänkt att det omöjligt 
kan vara samma produkt de talar om. På det sättet har balansakten i tillhörig-
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hetsregleringen kommit till direkt uttryck i bedömarnas utlåtanden och givit mig 
klara bevis på hur subjektiva mänskliga bedömningar är. Ibland har de mycket 
litet med mig att göra, även om de påverkar mitt liv i termer av tjänster och 
anslag.  

Jag kommer nu undersöka vad man gör i psykoterapipraxis och i forsknings-
praxis, vilka antaganden om verkligheten, om kunskapen och om människans 
natur man utgår från i de båda praxisformerna. Jag börjar med att försöka ringa 
in psykoanalytisk psykoterapipraxis för att sedan säga något om en mer övergri-
pande praxisteori. På något sätt blir det en redovisning för år av tankemöda.  

Psykoanalytisk psykoterapipraxis 
Vad utmärker en praxisform som psykoanalytisk psykoterapi? Den handlar om 
att förstå människors upplevelsevärldar, att hantera problematiska, förvirrande 
och osäkra situationer, att skapa mening i det som tycks sakna mening. I me-
ningsskapandet har man tillgång till en repertoar av exempel, inre bilder, tolk-
ningar, föreställningar, förnimmelser, men också teorier, regler och forsknings-
resultat. De senare kommer in först när meningsskapandet är i gång. Exemplets 
makt i kunskapsbildningen är avgörande. Situationen betraktas som om den re-
dan finns i repertoaren av kända exempel, egna och andras, och samtidigt ses 
situationen som unik. Det tränade ögat ser likheter och skillnader mellan nuets 
situation och andra situationer. Kunskapen skapas i ögonblicket, genom upp-
märksamhet-i-handling. Varje ögonblick präglas av ett samspel mellan patien-
tens subjektiva erfarenhet, terapeutens subjektiva erfarenhet och den intersub-
jektivt genererade erfarenheten. Den psykoterapeutiska kunskapen handlar inte 
om att försöka lösa ett avgränsat, väl definierat problem utan snarare att konti-
nuerligt formulera och omformulera det som visar sig. Att öppna sig för det som 
visar sig och låta sig överraskas skriver Bion (1967) om i termer av att komma 
till varje session utan minne och begär. Om man sätter den terapeutiska effekti-
viteten i fokus, hämmas spontaniteten som är nödvändig för att bearbeta omed-
vetet material. Paradoxen är att först när psykoterapin inte sätter upp några te-
rapeutiska mål, kan dess verksamhet bli effektiv (Künstlicher, 2009).  

I kunskapsteorin för praktiskt kunnande betraktas dialogen som den grundläg-
gande modellen för kunskapsbildning, och i psykoterapi lyssnar man dessutom 
till dialogen bakom dialogen. Patienten gör kraftfulla försök att dra in terapeuten i 
de gamla dialogscenarierna för att visa hur de tidigare erfarenheterna var. Att i 
viss begränsad utsträckning låta sig dras med i de gamla interaktionerna är ett 
sätt för terapeuten att få veta hur det är att vara den andre. Likt té-avsmakaren 
smakar han/hon på drycken och spottar sedan ut den.  
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Den psykoterapeutiska kunskapen representerar en kunskapstradition, där kun-
skap traderas, överlämnas mellan generationer, och där kunskapsbärarna är levande 
människor, inte något annat. Denna personliga kunskap, som vi också kan be-
nämna tyst kunskap eller intuitiv kunskap, lever under ett ständigt hot från den 
teknifierade kunskapen som bygger på instrumentavläsning eller manualföl-
jande. Den psykoterapeutiska kunskapen överföres utifrån en mästar-lärling-
modell. Den blivande psykoterapeuten får handledning på sitt patientarbete av 
en erfaren psykoterapeut och deltar på det sättet i professionens sociala praxis. 

 Subjektet formas genom praxis  
Syftet med en kvalitativ studie jag förtog var att utifrån en narrativ utgångspunkt 
försöka formulera den psykoterapeutiska praktikens erfarenhet (Olsson, 2004). 
Här följer en sammanfattning. Själva psykoterapins grundförutsättning är att be-
finna sig i en djup relation till en annan människa och att använda relationen i 
förändringssyfte. Patienter kan dock göra allt för att förstöra det relaterande de 
innerst inne längtar efter. Terapeutens förmåga att stå emot objektifiering och 
kontroll, att inte låta sig förstöras eller förföras, sätts på prov. Patientens inre 
sammanhang kan vara sönderslaget, och terapeutens hållande och bärande av 
psykisk smärta med bibehållen förmåga att kunna tänka och inte invaderas av 
ett kaotiskt känslohav blir viktiga komponenter i professionen. Ett inslag i det 
symboliska hållandet är att slå vakt om den terapeutiska ramen då den utsätts 
för attack och att därmed återskapa rum att tänka i. Den terapeutiska attityden 
präglas av öppenhet i förhållande till flera sanningar och villighet att utforska 
egna motiv, medvetna såväl som omedvetna. Med hjälp av själv-reflektion kan 
självkännedom erövras. En försonande inställning i förhållande till egna brister 
kan integreras i det professionella yrkesjaget.  

Frågan var således hur jag med denna förståelse av psykoterapipraxis skulle 
kunna formulera ”forskningsbara” frågor. Vad skulle jag som forskare kunna 
bidra med för att fördjupa den psykoterapeutiska erfarenheten? Ett mycket pre-
liminärt svar skulle kunna vara att inrikta mig på att explicitgöra den praktiska 
erfarenhetens tysta dimension. Men hur skulle det gå till? Det var nu jag vände 
mig till pragmatismen och fann god hjälp. Pragmatismen är en filosofisk tradit-
ion som började i USA ca 1870. John Dewey är en av dess förgrundsgestalter.  
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Övergripande praxisteori: vanor, situation och 
undersökande 
Dewey (1938) ser praxis som vanor eller kulturella sedvänjor. Vanor är inte något 
som är avskilda från oss och som vi kan gripa till för att bemästra världen. Det 
är riktigare att säga att vi är våra vanor. Subjektivitet kan betraktas som en samling 
vanor. Det är genom våra vanor som vi bebor världen (in-habit the world). Det 
är vanorna som ger oss vår handlingsrepertoar. Men samtidigt kan vi medvetet 
erfara världen endast då något problematiskt inträffar som gör att vi inte längre 
kan utföra den vanemässiga handlingen. Då allt är som vanligt finns det inte 
någon anledning att ta ett steg tillbaka och iaktta världen. Något blir synligt end-
ast i frånvaron av detta något. Förväntningarna framträder först då hoppet gru-
sats. Därför är det en god idé att exempelvis studera avbrutna terapier, snarare 
än att studera de terapier där allt ”går som på räls”.  

Begreppen undersökande (inquiry) och situation är centrala i Dewey’s praxisförstå-
else. En situation visar sig som är konfliktfylld, obegriplig och osäker. Situat-
ionen bjuder motstånd. Det verkliga är det som bjuder oss motstånd och utmanar 
oss. Situationen kräver nu att de människor som befinner sig i den påbörjar ett 
undersökande. Något i situationen blir föremål för undersökande eller objekt 
för undersökande. Undersökandet är den praxis i vilken vi ändrar situationen 
från att vara osäker och obegriplig till att vara säker och begriplig. Det handlar 
inte så mycket om att tillgripa redan utvecklade redskap (t.ex. att sortera männi-
skor i diagnostiska grupper) som att försöka fånga, formulera och omformulera 
situationens problematik. Genom undersökandet och reflektionen kan en balans 
återskapas, men bara tills vidare, eftersom det vi försöker stabilisera till sitt väsen 
är föränderligt och instabilt.  

Allt lärande kan sägas bygga på ett avbrott i vårt vanemässiga sätt att vara i värl-
den. Man tvingas komma i kontakt med kunskapsbristen. Nybörjaren i ett yrke 
kan liknas vid den blinde mannen som försöker lära sig gå med hjälp av en käpp. 
Han är helt koncentrerad på käppen, hur han skall föra den. Först då käppen är 
en del av honom är den ett redskap, som han inte längre tänker på. Han är ett 
med käppen. Subjekt och objekt kan inte urskiljas och inte heller aktiviteten gå-
endet. Men om käppen går sönder erfares den som ett objekt, avskilt från sub-
jektet. Enligt praxisteorin är praxis något som går bortom distinktionen mellan subjekt 
och objekt, och detta synsätt är något som går på tvärs av de olika praxisteorierna.  
Visserligen kan vi dela upp världen i subjekt och objekt och därmed göra analy-
tiska distinktioner men dessa kategorier har inte någon absolut ontologisk reali-
tet.  

Men nu vill jag gå tillbaka i tiden och se på den en-partistat med ett enda veten-
skapsideal, i vilken jag levde så länge. Idealet förmedlades tyst och oreflekterat. 
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Inga alternativ till den naturvetenskapsimiterande forskningen presenterades 
varken inom akademisk psykologi eller inom den framväxande psykoterapi-
forskningen. 

 

Traditionell forskning och en alternativ veten-
skapsförståelse 
Vilka ontologiska och epistemologiska antaganden ligger bakom traditionell 
forskning? Är det möjligt att formulera en alternativ vetenskapsförståelse? (On-
tologi avser läran om vad verkligheten är och epistemologi läran om vad kunskap 
är, hur vi kan få kunskap om verkligheten och om vi har någon kunskap). On-
tologiska antaganden har ofta beskrivits i motsatspar, exempelvis realism kontra 
relativism. Bernstein (1987) använder orden objektivism och relativism för de 
båda positionerna. I den mest extrema formen av realism, den som brukar be-
nämnas naiv realism, tänker man sig att det finns en av oss oberoende yttervärld. 
Kunskapen skall vara en ”avbild” av denna och kan prövas empiriskt. Inom den 
kritiska realismen menar man att verkligheten förvisso finns oberoende av oss 
men att vi aldrig kan få direkt tillgång till den. Vi kan endast få tillgång till den 

Bild 3. Enda vägen. Diocletianus palats, grundat på 200-talet, Split, Kroatien, 2019. 
Foto: Gudrun Olsson 
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via oss själva. Denna syn betonas av Karl Popper. Begränsningar i vår möjlighet 
att lära känna yttervärlden och den objektiva verkligheten betraktas som ett me-
todproblem. Distanserande metoder, som exempelvis enkäter, säkrar objektivi-
teten, tänker man sig. Forskarens intressen och värderingar kan hållas i styr, och 
valida instrument producerar riktiga representationer. Vad man vet är skilt från 
den som vet, och därmed antar man att det finns en grundläggande distinktion 
mellan subjekt och objekt. Ett annat antagande man gör i denna forskningstrad-
ition är att världen och människorna består av isolerbara delar, variabler som 
kan kvantifieras, summeras och korreleras. Man söker statistiska samband.  

Vid den andra polen möter vi relativismen där man menar att yttervärlden inte 
är en passiv avbildning som forskaren gör utan den konstrueras och tolkas av 
denne. Språket blir en viktig aspekt av den socialt konstruerade kunskapen. Är 
glaset halvfullt eller halvtomt? I detta perspektiv inkluderar forskaren sig själv i 
den värld han eller hon studerar. De privata tankarna och känslorna blir en del 
av själva forskningsprocessen, och det krävs ett reflexivt förhållningssätt vad 
gäller egen medverkan i kunskapsproduktionen.  

Det finns alltid en risk med att framställa något i dikotomier. I stället för att 
klargöra kan man vilseleda. Bernstein (1987) visar på hur vi utifrån arvet efter 
Descartes tvingas in i ett ställningstagande av typ antingen finns det någon form 
av objektivism, ett ytterst grundande av kunskap, eller vi går obönhörligen mot 
nihilism, ett intellektuellt och moraliskt kaos. Trots det dikotoma tänkandets be-
gränsande karaktär behåller jag dock orden realism och relativism i det följande 
då jag försöker utmejsla några karaktäristiska drag i forskningsprocessen.   

I kunskapssamhället har evidensbaseringen blivit ett nyckelord. Evidensbase-
ringsmodellen bygger på den ontologi och epistemologi som ryms i den veten-
skapsförståelse jag benämner realism. All kunskap mäts mot denna modell, ett 
högsta ideal, och man har utvecklat en hierarki av metoder. Högst upp på listan 
ligger metastudier och s.k. randomiserade kontrollerade prövningar, längst ned 
kommer kvalitativa metoder, där man kanske använt djupintervjuer med ett fåtal 
personer. En studies resultat bedöms således utifrån vilken plats i hierarkin me-
toden intar. Om man exempelvis vill studera en medicins verkan väljer man 
slumpvis ut personer till experimentgruppen respektive kontrollgruppen. Perso-
nerna i experimentgruppen ges medicinen och personerna i kontrollgruppen får 
sockerpiller. Inte ens behandlaren bör veta om han/hon ger medicin eller sock-
erpiller. Personerna skall förstås ha samma sjukdom och heller inte ha flera olika 
sjukdomar. Detta kan vara en bra modell inom farmakaforskningen men har inte 
något att bidra med vad gäller psykoterapikunskap. Om vid jämförelser mellan 
olika psykoterapiformers effekter utgår från evidensparadigmet, försöker man 
standardisera och manualisera terapierna. Redan här har terapiformen förvand-
lats till oigenkännbarhet. Det levande samtalet som är själva grunden i en terapi 
har ersatts av manualföljande. Det blir något annat än psykoterapi man under-
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söker. Att terapeuten själv inte skulle veta vilken terapiform han/hon är enga-
gerad i låter minst sagt underligt. Även om man skulle ägna sig åt att kategorisera 
människor i olika diagnostiska grupper, har människor med samma etikett helt 
olika underliggande dynamik. Som Bornemark (2018) konstaterar, har utvärde-
ringarna av psykoterapier blivit till en pseudovetenskap. Evidensparadigmet 
med sin guldstandard utestänger det som är värt att veta inom psykoterapiforsk-
ningen.  

Vi kan dock inta ett annat perspektiv, det jag kallar relativistperspektivet, som i 
sin extrema form innebär en hyllning till lekfulla tolkningar, ”där allt går för sig”. 
I mer moderata former tänker man sig att vi genom vårt engagemang, vårt in-
tresse, vårt handlande i världen och genom vårt språk formar och utformar en 
värld åt oss. Vi är en del av yttervärlden. Om forskaren ses som medskapare av 
verkligheten kommer forskningsprocessen få en annan utformning än i realist-
perspektivet. Processen är en del av forskarens aktiva deltagande i världen. Fors-
karen kommer genom sin förförståelse, sin subjektivitet och sin teoretiska ut-
gångspunkt konstruera sitt forskningsfält. Det är inte möjligt att göra en åtskill-
nad mellan vad vi vet och den som vet. Det blir därmed inte meningsfullt att 
försöka upprätthålla dikotomin mellan subjekt och objekt. Det är svårt att tänka 
sig att forskaren iakttar världen från ”the position of nowhere”.  

Avgörande är ”studieobjektets” karaktär. Människor kan inte undersökas på 
samma sätt som ting. Människor har medvetande och handlar i världen utifrån 
motiv – medvetna eller omedvetna. Människor är meningsskapande, vilket ex-
empelvis stenar troligen inte är. Stenar har inget språk. Om vi ser på människor 
som sant dialogförande varelser, alltid i färd med att förstå och skapa mening, 
vore det dumt att inte föra ett samtal. Det vore dumt att definiera bort själva 
essensen i det mänskliga vid studier av människor. Det finns alltså ingen anled-
ning att försöka använda distanserande metoder eftersom både forskaren och 
deltagaren i studien är engagerade i det gemensamma meningsskapandet. Med 
hjälp av exempelvis kvalitativa forskningsmetoder har man möjlighet att behålla 
den nödvändiga närheten till de människor man vill veta något om. Det är svårt 
att förstå hur vi med någon trovärdighet kan hävda att vi som mänskliga subjekt 
skulle kunna studera andra mänskliga subjekt på ett objektivt sätt. När man för-
söker fånga en annan människas inre värld kan man naturligtvis göra det mer 
eller mindre sakligt men jag kan som forskare aldrig gå förbi min egen inre värld, 
endast reflexivt förhålla mig till den.  

Som tidigare framgått har jag brottats mycket både med forskningsfrågor och 
metod. Nu stod logiken äntligen klar för mig. Om jag är intresserad av frågor 
som handlar om frekvenser och antal, längd och mängd, vikt och kronor etc är 
de kvantitativa metoderna de enda rimliga. Om jag är intresserad av innebörd 
och mening, hur människor uppfattar sig själva, andra och världen, hur olika 
fenomen upplevs krävs det andra metoder som kan fånga essensen i levd erfar-
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enhet. Jag har använt mig av en fenomenologisk-hermeneutisk metodologi i te-
matisering av material men även inspirerats av de många kvalitativa forsknings-
metoder som utvecklats. Om jag exempelvis vill veta hur många procent av lan-
dets kvinnor som är professorer, är det dumt att svara ”vacker”. Det är bättre 
att svara 25%. Om jag vill veta hur en förälskad människa upplever sin värld, 
vore det dumt att svara med siffran 7. Då är det bättre att försöka fånga essensen 
i förälskelsen som fenomen, i sig inte någon lätt uppgift. Kanske metaforik är en 
av flera framkomliga vägar och vi kan säga att bli kär är som att bli överkörd av 
en lastbil och överleva.  

Jag började mitt undersökande av relationen mellan psykoterapi och forskning 
och jag konstaterar en oförenlighet mellan psykoanalytisk psykoterapipraxis och 
den naturvetenskapsimiterande forskningspraxis som varit förhärskande inom 
akademisk psykologi. Kvale (2007) säger att om evidenskriterierna från medi-
cinska försök införs i psykoterapi riskerar denna professionspraxis att elimine-
ras. Relationskonflikterna i spänningsfältet är svåra och tärande. En sådan olyck-
lig relation borde leda till skilsmässa. Om vi väljer en humanvetenskaplig tradit-
ion, grundad i en fenomenologisk-hermeneutisk vetenskapsförståelse, för stu-
diet av människan ter sig relationen mellan psykoterapipraxis och forsknings-
praxis mera harmonisk.  

I sin doktorsavhandling beskriver Rolf Künstlicher (2009) likheter mellan den 
psykoanalytiska situationen och leken. Båda situationerna karaktäriseras av en 
förhandling om roller och oförutsägbarhet. Tryggheten, det symboliska rummet, 
skapas med hjälp av regler och ritualer, vilket öppnar för den kreativa pendlingen 
mellan fantasi och verklighet. Jag ser stora likheter mellan forskningsprocessen 
och leksituationen, där jag alltid undrar till vilken plats orden vill ta mig denna 
dag. Även om forskningen om psykoterapi förankras inom en humanvetenskap-
lig tradition är det inte utan komplikationer att röra sig mellan de två praxisfor-
merna, tal-praktiken och skrivande-praktiken. Mötet med en människa är an-
norlunda mötet med en text, men de grundläggande antagandena om verklig-
heten, kunskapen och människans natur i de båda praxisformerna behöver inte 
stå i strid med varandra.  

Hjälpande händer 
Frågan är nu hur jag kan beskriva de hjälpande händer som sträckts fram mot 
mig på min vandring och när har det inte alls funnits någon hand att hålla i? När 
och var har jag mötts av likgiltighet, tystnad eller ett brutalt och tydligt avvi-
sande? Detta är inte din plats! Gå någon annanstans! Hjälpen jag fick avtecknar 
sig kraftfullt mot icke-hjälpen. Här vill jag främst ge en bild av hjälpen.  
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Tveklöst nämner jag min livskamrat, Knut, i främsta rummet. Han var min 
första och största räddning. Som professor i biologisk psykologi hade han inte 
så mycket att tillföra mitt ämnesområde, men hans förhållningssätt till kun-
skapen, hans öppenhet, hans engagerade åtagande, hängivenheten, det ständiga 
frågandet, den nyfikna blicken öppnade en värld för mig. En motgång lyckades 
han snabbt transformera till en möjlighet. Vid sidan om hans livsinställning i 
relation till kunskap visade han i praktisk handling att han stod på min sida vid 
de absolut avgörande händelserna i min karriär. När jag fick professuren vid 
Tromsö universitet, följde han mig dit. I Tromsö sökte man en professor med 
både forskning och praktik i sin portfölj. Det var ju passande för mig. Mörkret 
kunde skingras för en stund. Emellertid fanns det ett annat mörker där upp i 
Nord-Norge, som inte norrskenet kunde rå på. Jag skulle bland annat vara kurs-
ledare för en kurs med stora inslag av statistik. Jag hörde ord som ”regressions-
analys”, som jag visserligen mött en gång i mina statistik-studier på ett-betygs-
nivå men jag kunde knappast säga att statistik var mitt expertområde. Jag häv-
dade att jag var inkompetent att ansvara för en sådan kurs. Den enda regression 
jag kände till var den psykoanalytiska regressionen, där patienten går tillbaka till 
tidigare utvecklingsstadier och fixeringspunkter. Det hävdades då från ledning-
ens håll att jag inte själv skulle undervisa på kursen, bara administrera den och 
skaffa lärare. Det fann jag vara en absurd idé och efter ett år sade jag upp mig 
från professuren. Man kan ju inte ansvara för något man inte känner till. 

Bild 4. Adam och Eva, i bibel från 1600-talet. Vank-katedralen i armenska Joffaområdet, Esfahan, Iran, 
2019. Foto: Gudrun Olsson 
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Innan jag sade upp mig sökte jag en professur vid Trondheims universitet, jag 
blev placerad i första förslagsrummet och höll en ”pröve-föreläsning” som av 
bedömningskommittén bedömdes som ”glimrende”. Det fanns dock ett pro-
blem. Prefekten blev närmast förtvivlad. Han hade en klar inriktning mot kog-
nitiv beteendeterapi och såg naturligtvis hela sin värld rivas ned om jag med min 
psykoanalytiska terapiinriktning skulle bli anställd. Jag frågade honom direkt: 
”Du vill inte att jag ska ha professuren även om jag är den mest kompetenta 
personen av de sökande?”. Han svarade ärligt: ”Nej, precis, det vill jag inte.” Hur 
skulle han nu lösa detta problem? Han föreslog mig en kompromiss. Tjänsten 
var på livstid men han föreslog mig 3 år och sedan farväl. Jag behövde aldrig ta 
ställning till detta eftersom jag fick en professur vid Aalborgs universitet år 2001. 
Jag sökte alla tre professurerna, i Tromsö, Trondheim och Aalborg, i konkur-
rens. Knut tvekade inte heller denna gång att resa tillsammans med mig, nu till 
Danmark. Trondheim hade också varit en möjlig plats för honom att vara på. 
Han skrev och var forskningsaktiv långt upp i åren och var på ett sätt oberoende 
av var hans rum skulle vara. Han var adjungerad professor både i Tromsö och i 
Aalborg. Vi tillbringade 15 år i Danmark. Knut dog 2015. Mitt hjärta höll på att 
rinna över av sorg. Jag sörjer varje minne av vårt liv tillsammans. De 30 kärleks-
åren bär jag i mitt hjärta tills jag dör.  

Min doktorandhandledare vid Göteborgs universitet var ett varmt stöd för mig 
under hela doktorandtiden. Även om han inte hade kunskaper inom området 
psykoanalytisk psykoterapi kom hans omsorger och tro på att det var möjligt för 
mig att skriva en doktorsavhandling som lite grand avvek från normen utgöra 
den grund som fick doktorandåren att framstå som en förhållandevis harmonisk 
period i mitt forskarliv. Han var min andra räddning.  

Berättelsen om mitt forskarliv innehåller, som varje berättelse, intriger och vänd-
punkter. En kort tid efter jag disputerat fick jag, som jag tidigare nämnt, egna 
forskningsanslag från Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Det-
ta var en avgörande vändpunkt och min tredje räddning. Någon med ögon ut-
anför murarna såg mig och definierade mig som självständig forskare. Jag kunde 
fortsätta skriva om det som angick mig. Till min stora överraskning och glädje 
fick jag mina två första vetenskapliga artiklar publicerade i välrenommerade 
amerikanska psykoterapitidskrifter. Jag kallade det nybörjartur. (Jag halkade så-
ledes in på en verklighetsbeskrivning som utmärker manlig överordnad norm. 
Då kvinnan lyckas med något, säger man att hon har haft tur. Då mannen lyckas 
med något säger man att han är skicklig. Ett flertal studier pekar i denna rikt-
ning). Doktorsavhandlingen var en monografiavhandling på engelska, vilket in-
nebar att jag inte alls hade någon vana vid artikelformatet. De båda studierna 
handlade om psykoterapeuters drömmar respektive latent eller omedveten kom-
munikation i psykoterapiprocessen. Jag var ensamförfattare, vilket jag varit i 
stort sett hela tiden i min vetenskapliga produktion. Året i USA gjorde mig 
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någorlunda hemtam med språket men det var ändå alltför begränsande. Trots 
den initiala framgången med de båda publicerade artiklarna kom jag fatta ett 
beslut vad gällde språket. Jag återgick till modersmålet. Här kunde jag leka med 
ord och uttryck. Skrivandet är en producerande aktivitet, men man producerat 
inte bara en text utan man producerar sig själv. Man rör sig fram och tillbaka 
mellan delar och helhet och till slut kan en text med den personliga signaturen 
framträda.  

Under 90-talet genomgick jag en 5-årig psykoanalys i Stockholm. Jag reste mel-
lan Göteborg och Stockholm och bodde på hotell. Det gick utmärkt att bedriva 
forskning på tåget och på hotellrummet. Min psykoanalytiker var utomordentligt 
väl bevandrad i vetenskapsteori. Jag lärde mig mycket om Husserl och Gadamer, 
om humanvetenskap och naturvetenskap och om studieobjektens olika karaktär. 
Jag lärde mig mycket om mig själv och de livsmönster jag envist upprepade. Han 
utgjorde min fjärde räddning. Alma mater var föremål för en och annan funde-
ring i analysen, och frågan ställdes mer än en gång om ”mater”, modern var 
särskilt närande – eller rent av tärande. Åren på soffan fick mig att ta avsked av 
en del illusioner och samtidigt blev jag mindre timid. Psykoanalytikern uttryckte 
sin tacksamhet över att han fått en både färgstark och smärtsam bild av hur livet 
i en universitetsmiljö kan gestalta sig. Det var hos honom, där på soffan, som 
jag första gången i mitt liv - med stor vånda - formulerade orden: ”Jag tänker bli 
professor.” Jag lyssnade intensivt. Skulle han harkla sig? Skulle han skratta? 
Skulle han tystna? Han gjorde inget av detta utan med sitt lugn och sin underbara 
neutrala hållning bara sade: ”Men då ska du väl söka en professur”. Sagt och 
gjort. Ett gott råd. Det var på det sättet jag kom till Tromsö.  

Femte räddningen kom att utgöras av hela det praxisfält jag representerar. In-
bjudningarna att hålla föredrag om min psykoterapiforskning och uppdragen att 
examinera psykoterapeutexamensuppsatser stod i kö. Som jag tidigare påpekat 
upplät kärleksfulla praktikerkollegor scenen till mig. Samtalen kunde börja. Att 
praxisfältet under hela mitt yrkesliv tagit emot mig med öppna armar tolkar jag 
som att jag genom min forskning har haft något att säga till kollegorna i psyko-
terapipraxis, att jag kanske fångat några av praktikens väsentliga frågeställningar.  

Sjätte räddningen bestod av att vara opponent på doktorsavhandlingar och att 
vara medlem i betygsnämnder. Ett sådant deltagande i vetenskapssamhället var 
byggt på ett förtroende som gavs mig, att kommentera, reflektera över och be-
döma arbeten som en forskarstuderande levt med under så lång tid av sitt liv. 
Jag kände stor ödmjukhet inför att en doktorand haft mod att göra ett sådant 
livsval och jag lade ned mycket arbete på att försöka göra avhandlingarna rätt-
visa.  
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Drivkrafter  
Avslutningsvis vill jag nu reflektera över vilka drivkrafter jag har haft i mitt forsk-
ningsarbete, ett arbete som ju krävt en viss uthållighet. En drivkraft har varit 
grundad i min ambition att överbrygga klyftan mellan forskning och praktik. 
Drivkraften att förankra mig i en forskarvärld har inte varit av ekonomiskt slag. 
Jag har varit ekonomiskt oberoende av universitetet. Jag var dock tidigt bero-
ende av en tyst men likväl påträngande dröm, att få tänka fritt. För den dröm-
mens förverkligande utsåg jag universitetet som en av ”världens solida byggna-
der” för att tala med Goffman. Jag fann dock att känslan av en personlig identitet 
bodde i sprickorna.   

Nu i backspegeln kan jag förstå att överbryggandet är min livsform. När jag 
brottades med frågan hur jag i min forskning skulle kunna göra rättvisa åt den 
komplexa psykoterapiprofessionen kom den narrativa kunskapsformen till min 
räddning, och jag samlade tankarna i boken ”Berättelsen som utgångspunkt. Psy-
koterapi i praktik och forskning” (Olsson, 2008). Jag fick ett generöst stipen-
dium från Aalborg universitet som innebar en månads vistelse, helpension, på 
vackra Klitgården, en meter från havet i Skagen. Där fick jag möjlighet att dra 
upp riktlinjerna till boken. En av berättelsens grundläggande funktioner är att 
återskapa balansen då kontinuiteten i levandet är bruten. Genom att berätta kan 
vi överbrygga klyftan mellan det vanliga, normala, förväntade och det ovanliga, 
extraordinära och överraskande. Vad är det för situation som inträffat då en 
person exempelvis beslutar sig för att söka psykoterapi? Livsberättelsen har bru-
tit samman, den är alltför kaotisk, obegriplig och osammanhängande. Och 
mycket kort kan man säga att psykoterapi är den plats där nya, mer livskraftiga 
versioner av livsberättelser kan författas, som överbryggar klyftan mellan då och 
nu, mellan omedvetet och medvetet. De nya versionerna kan bättre belysa det 
liv man valt att leva och kan hjälpa en att förändra det i önskad riktning.  

Under de senaste åren har metaforen gjort sitt inträde i mitt liv. Intresset för 
metaforer började egentligen redan på 90-talet, då jag som handledare på en 
psykoterapiavhandling plötsligt befann mig i en återvändsgränd tillsammans 
med doktoranden. Hennes avhandling handlade om patienters upplevelse av sin 
psykoterapi och sin psykoterapeut. Djupintervjuerna hon gjort ville inte forma 
sig i de vedertagna kvalitativa metodernas kategoriseringssystem. Det var utifrån 
frustrationen över detta som metaforerna kom till oss som en möjlighet att ge-
stalta den psykoterapeutiska erfarenheten. Metaforens grundläggande funktion 
är att överbrygga klyftan mellan en konkret erfaren, känd värld och något ab-
strakt, okänd och svårfångat. Att exempelvis tänka på sin psykoterapi som en 
resa öppnar en värld av frågor. Är det en ensamsegling i bräcklig farkost, en 
genomplanerad charterresa med förprogrammerade fotostopp, en jorden-runt-
resa eller en ego-trip? Mitt inträde i metaforernas värld har blivit till ett 
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bokmanus med titeln ”En vandring i metaforernas landskap”. Metaforens över-
bryggande väsen blev ännu mer uppenbart för mig i själva skrivandet av boken. 
Jag började skriva den 2014 och den kom att representera en fredad zon, ett 
lekområde, dit sorgen inte hade tillträde. Boken blev således den bro som skulle 
förbinda ett före och ett efter, bron mellan det som var och det som inte längre 
var. Boken kom också att fungera som brobyggare på ett annat sätt. Den senare 
delen av boken skrev jag under den tid då jag tog de första stapplande stegen in 
i en ny kärleksrelation. Boken kom att bli en bro mellan dödsriket och en famn 
att vila i. 

Jag har inte varit intresserad av någon karriärplanering i egentlig mening. Jag har 
i stället varit angelägen om att försöka förstå något jag inte förstått, att fördjupa 
mig i något med hjälp av skrivande. Jag ville skriva mig fram till förståelse. Det 
finns ingen anledning att skriva om det man redan vet. Min forskning utgår så-
ledes snarare från ett idéproducerande vetenskapsideal än en korrespondensprö-
vande epistemologi. Schoug (1998) använder dessa begrepp och de polariseras i 
hans tänkande. Dessa kategorier behöver dock inte utesluta varandra i principiell 
mening. I korthet menar han att den korrespondensprövande ambitionen syftar 
till att säkerställa ”korrekta” representationer av världen och falsifiera felaktiga, 
vilket oftast sker via empirisk kontroll av i förväg uppställda hypoteser. Den 
idéproducerande forskningen är nyorienterande till sin intention och drivs mer 
av forskarens lust att se världen med nya ögon och en önskan att tränga bakom 
och dekonstruera konventionella föreställningar än att bevisa något. Jag skriver 
för att finna mina värderingar och komma fram till en ståndpunkt. Allt skrivande 
försätter personen i ett reflekterande tillstånd. Det genuina skrivandet gör att vi 
kommer externalisera något inre och distansera oss från omedelbarheten i upp-
levelsen. För mig är det inte möjligt att i förväg tänka ut en text och än mindre 
formulera hypoteser. Min för-förståelse och mina fördomar måste jag dock alltid 
försöka bli medveten om och reflexivt förhålla mig till. 

Frågorna jag ställt mig har ofta emanerat ur den psykoterapeutiska praktiken. 
Terapirummet har varit inspirationskällan, där människors livsberättelser fram-
ställs och ges möjlighet att anta en mer livsduglig form i kraft av dialogen mellan 
patient och psykoterapeut. Min underliggande devis har varit: Gräv där du står. 
Eftersom jag ägnat stor del av mitt yrkesliv även åt utbildning och examination 
av psykoterapeuter har ett flertal studier varit fokuserade på lärandet in i yrket. I 
samband med min medverkan på psykoterapeutprogrammet vid Lunds univer-
sitet under senare år har jag samlat in ett omfattande material där de blivande 
psykoterapeuterna ombads skriva berättelser om en situation där de kommit att 
ångra något respektive där de överraskats av något i en terapi. Vidare har kollis-
ionerna mellan olika typer av vetenskapsförståelse givit upphov till en del arbe-
ten med vetenskapsteoretiska frågeställningar.  



 
 134 

Dessutom har det som varit frustrerande och smärtsamt blivit en stark inspirat-
ionskälla. Jag har exempelvis använt mig av sakkunnigutlåtanden, där jag inte 
fått sökta tjänster, som underlag för en analys utifrån ett valt tema. Det har varit 
viktigt att bedöma bedömarna för att på det sättet få tillgång till kunskap om 
deras vetenskapssyn och få syn på den utsiktsplats utifrån vilken de betraktar 
världen. Så tillkom exempelvis artiklarna ”Kvinna i Akademia- gäst vid mannens 
bord” (Olsson, 1999a) och ”Praktiken i Akademia” (Olsson, 1999b). I ett dual-
istiskt tankesystem utgår man från motsatser, exempelvis praktik-forskning, 
kvinnligt-manligt, subjektiv-objektiv, känsla-förnuft, kvalitativ-kvantitativ, djup-
bredd. Som jag tidigare påpekat, ges första ledet i dikotomin ett lägre värde i 
forskningen och i samhället i stort. Jacques Derrida (1991) framhåller dikoto-
mins centrala roll i det västerländska tänkandet. Han menar att dikotomin fyller 
funktionen av att befästa det ena ledets dominans på bekostnad av det andra. 
Det dominerande begreppet marginaliserar det andra som göres till något ovä-
sentligt. En analys av sakkunnigutlåtandena visade att bedömningarna inte var 
könsneutrala. Kvinnors forskningsarbete nedvärderas, osynliggöres och själv-
ständigheten ifrågasätts. Exempelvis, då kvinnan samarbetar med andra ifråga-
sätts hennes självständighet. Då mannen samarbetar med andra framställs han 
”som en forskningsaktiv person med många medarbetare.”  

Min livshållning karaktäriseras av önskan att uppsöka platsen för svärta och 
smärta i mitt liv och omvandla dessa tillstånd till en läsbar text. När Knut alltmer 
började förlora sitt minne och han stod inför en misstänkt Alzheimerdiagnos, 
var jag tillsammans med honom vid undersökningen på minneskliniken. Jag in-
tog perspektivet av en deltagande observatör och det smärtsamma mötet mellan 
honom och läkaren blev en berättelse bland flera i artikeln ”Berättelsens läkande 
kraft vid allvarlig sjukdom” (Olsson, 2014). Den kvinnliga läkaren kommer in i 
rummet. Formellt vänlig tar hon fram sitt standardiserade frågeformulär och in-
nan de fått någon som helst kontakt frågar hon: ”Vet du vilken buss som går hit 
till sjukhuset”? Knut ser förvånat på henne och med en lätt arrogans i tonen 
säger han: ”Men vet du inte själv vilken buss som går hit”? Jag undrar vilken 
poäng hon gav honom på sin Alzheimer-skala.  

Sammanfattningsvis, har min vetenskapliga produktion inte varit styrd av något 
meriteringstänkande utan av lusten och nödvändigheten att få skriva om det som 
på djupet engagerat mig. Min forskarroll är min livsstil, mitt sätt att vara i värl-
den.  
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Varför tar akademiker av sig hatten 
vid granskning av andra forskare?  

Rune Wigblad 

Utgångspunkter 
Titeln på denna uppsats använder liknelsen eller metaforen med doktorshatten. 
Den kommer från den möjlighet som en akademiker har efter disputation. När 
hen med en enastående ansträngning har skrivit sin doktorsavhandling delas det 
ofta ut ett diplom under högtidliga former. Då har den nybakade doktorn en 
möjlighet att köpa en hatt eller lagerkrans till ceremonin som ett tecken på den 
nya akademiska värdigheten. I föreliggande uppsats undrar jag varför denna 
nyvunna akademiska värdighet inte utövas noggrant när forskaren blir granskare 
av andra forskare. 

Mycket akademiskt arbete handlar om att leta upp och samla in relevant inform-
ation som också måste granskas och tolkas kritiskt. Detta är ett hantverk vars 
grunder akademiker lär ut till studenter i form av akademiskt skrivande, men 
som de också på lite mer avancerad nivå tillämpar själva vid författande av ve-
tenskapliga verk såsom monografier (böcker, bokkapitel etc) och/eller veten-
skapliga artiklar.  

I början på min forskarkarriär publicerade jag monografier och nådde fram till 
docentkompetens i ämnet Industriell ekonomi. Jag hade då många monografier 
publicerade men bara en enda vetenskaplig artikel. Under tiden skedde en slags 
paradigmskifte inom vetenskapssamhället där vetenskapliga artiklar kom att ha 
ett större meritvärde än monografier inom mina ämnesområden, men även inom 
andra delar av akademin. Många forskare började också räkna antalet publice-
rade vetenskapliga artiklar som bedömningsgrund. Det var en trend inom hela 
vetenskapssamhället som jag är kritisk till och kommer att analysera under ru-
briken ”Publish or Perish” kulturen. 

Jag blev därefter mer engagerad i Företagsekonomiämnet och producerade där 
flera vetenskapliga artiklar och upptäckte snart att det var dessa som räknades 
mest vid kompetensprövning, när jag sökte tjänster inom högskolesystemet. När 
jag nådde 12 publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter med ett gransknings-
förfarande som heter Peer Review, hade jag till slut kommit så långt att jag god-
kändes för professorskompetens. Det tog dock ca 10 år att producera dessa ve-
tenskapliga artiklar och det kändes som att börja om från noll efter docentmeri-
teringen. Detta bortseende från min tidigare uppnådda kompetens inom Indust-
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riell ekonomi upplevde jag som en godtycklig bedömning av mina meriter när 
jag sökte tjänster. Det verkade som att de sakkunniga inte orkade eller ville sätta 
sig in i vad jag verkligen hade gjort.  

Under min karriär arbetade jag liksom de flesta andra forskare upp en funge-
rande rutin på referenstagning, analys och tolkning av andras vetenskapliga ar-
beten, som jag senare citerade i mina publikationer. Detta är ett mycket noggrant 
arbete där man inte får övertolka eller reducera de vetenskapliga resultat och 
analyser som citeras. Forskning som feltolkar eller för snabbt droppar referen-
ser, uppfyller inte detta kvalitetskrav.  Man behöver också skaffa sig en överblick 
över hur forskningsfronten ser ut. Referenstagningen måste vara mycket precis 
om man ska kunna relatera och presentera de egna resultaten i relation till det 
som andra forskare har gjort. Det är viktigt vem man väljer att citera eftersom 
detta relaterar till det man själv gjort samt att man värderar det bidraget som 
betydelsefullt. De kritiska granskningsförfaranden som finns i den akademiska 
världen är till för att säkerställa att citeringsarbetet utförts noga. Monografier 
seminariebehandlas och utsätts för kritisk granskning av oberoende personer. 
När det gäller vetenskapliga artiklar kan man inte få dessa publicerade om man 
inte tillfredsställer den kritiska granskningen av oberoende och anonyma re-
viewers (Peer review). 

I samband med docentutnämningen fick jag också en annan roll i växande ut-
sträckning, rollen som granskare. När en akademiker blir docent eller professor 
ändras ofta rollen och denne akademiker blir handledare för doktorander samt 
sakkunnig granskare inför tjänstetillsättningar eller engageras för kompetensbe-
dömningar av andra akademiker. Det handlade om att jag anlitades för att göra 
bedömningar av sökandes meriter för olika tjänstebefattningar, ofta sökande till 
lektorat. Ibland var det många sökande och tiden var knapp. Skulle jag då själv 
hemfalla till att bara räkna antalet publicerade verk, till exempel antalet veten-
skapliga artiklar? Detta kändes väldigt otillfredsställande även om det gick 
snabbt att arbeta så och jag påbörjade därför utvecklingen av en enkel metod för 
djupare analys baserat på noggrann referenstagning, som jag nu vill presentera.  
Jag upptäckte också att tillämpningen av denna metod inte behövde ta särskilt 
mycket längre tid, utan den blev snabbt en ny rutin. 

Jag hade ju lärt mig hur man skapar referenser i vetenskapliga sammanhang och 
ville nu använda denna kunskap för att genomföra en djupare analys av de sö-
kande. Min erfarenhet av granskningar gjorde att jag blev kritisk till att många 
akademiker som når docent- eller professorsstatus plötsligt i granskningsarbetet 
överger det noggranna arbetet med referenstagning som tidigare präglade pub-
liceringen av vetenskapliga artiklar eller andra vetenskapliga verk såsom mono-
grafier, böcker, bokkapitel m m. Det verkade som om de inte längre var skickliga 
vetenskapspersoner. Frågan jag reser är varför dessa akademiker plötsligt tar av 
sig den vetenskapliga hatten när de ska bedöma andra akademiker. Ofta uppstår 
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det dessutom en tudelad praktik för dessa akademiker. De fortsätter att publicera 
vetenskapliga verk med stor noggrannhet i referenstagning samtidigt som de inte 
bemödar sig om detta när det är dags att bedöma andra. 

Kontexten 
Den situation som föreligger vid bedömningar av sökande till tjänster är att en 
nämnd på högskolan beställer en sakkunniggranskning av de sökande som un-
derlag för beslut. De är skyldiga att göra detta enligt högskoleförordningen, men 
de kan sedan använda underlaget fritt. 

Flera av mina kollegor har blivit mycket kritiska till att dessa nämnder inte fäster 
någon vikt vid sakkunnigutlåtandena, utan istället gör en egen skönsmässig be-
dömning. Ibland uttrycks det som att nämnden struntar helt i de sakkunnigas 
utlåtanden. Även om det inte alltid är så drastiskt, så är det ingen tvekan om att 
det professionella systemet eller kollegiet har fått mindre och mindre att säga till 
om inom högskolor och universitet. Detta är ett växande problem med admi-
nistrativ styrning av tjänstetillsättningar inom akademin, där de professionella 
bedömningarna har kommit att väga lätt i den slutliga bedömningen i nämn-
derna, vilket jag är kritisk till. Istället bemannas nämnderna av olika administra-
tiva personer med begränsad erfarenhet av det professionella innehållet. Det jag 
upplever är att det är viktigt att göra noggranna innehållsanalyser som skapar en 
ökad respekt för professionen. Jag hoppas alltså att den metod för innehållsana-
lys som presenteras här utgör ett litet steg mot att stärka professionen.   

Samtidigt har vi en situation där den sakkunnige inte kan allt om de sökandes 
specialämnen och därför har vissa svårigheter att göra träffsäkra bedömningar 
av den sökandes vetenskapliga bidrag. Det går ofta ganska bra att göra en kritisk 
granskning, komma med metodsynpunkter med mera, men att få tag på den 
sökandes bidrag är synnerligen svårt och viktigt. Det är som bekant lättare att 
kritisera sönder något än det är att bygga upp ett eget bidrag. Det är därför viktigt 
att bidraget får en rättvis framställan. 

En av forskningens grundregler är att den ska genomföras på ett systematiskt 
och välgrundat sätt. Många studenter har erfarit att de av sin handledare inte får 
tycka till när de genomför sin analys. Att ha ogrundade egna värderingar om det 
som beforskas är inte lämpligt, eftersom det sätter ner trovärdigheten i resulta-
ten. En opponent kan då hävda att analysen inte bygger på välgrundade resultat 
utan bara är författarens personliga åsikter.  

När en forskare har gjort karriär och hamnar i en position där andras vetenskap-
liga arbeten ska bedömas t ex vid en kompetensbedömning/prövning eller vid 
granskning av sökande till en tjänst inom högskolor, då inträder forskaren plöts-
ligt i en värld av tyckanden baserat på bedömarens erfarenhet. Många som har 
sökt en högskolelektorstjänst där vetenskapliga och pedagogiska meriter ska 
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bedömas har känt av den relativism som råder i bedömningen. Vid en tjänste-
tillsättning görs en rangordning av de sökande baserat på en kompetensbedöm-
ning. Ibland sker bara kompetensbedömning, till exempel för docent- eller pro-
fessorskompetens.  

Det är en paradox att en erfaren forskare som i sin gärning och meritering hela 
tiden har genomfört noggrant och välgrundat arbete med referenstagning, plöts-
ligt lägger allt detta vid sidan och enbart tycker till vid bedömningen av sökande 
som också är forskare. Detta har jag personlig erfarenhet av när jag har sökt 
tjänster. Även om bedömningen inte är ett rent subjektivt tyckande eftersom 
granskaren har en hel del reflekterad och erfarenhetsbaserad kunskap (tyst kun-
skap), är det ändå en empiriskt ogrundad bedömning. Granskaren har som sagts 
sällan exakt kunskap om den sökandes unika bidrag. Ett hjälpmedel för att 
kunna göra mer välgrundade bedömningar av vetenskapliga bidrag är citerings-
analys. Citeringsanalysen innebär början till ett vetenskapligt förhållningssätt till 
bedömningsarbetet, men ger ofta bara en kvantitativ dimension om den inte 
följs upp med en kvalitativ bedömning. 

Den intressanta fråga jag ställer mig är om det är möjligt att få reda på hur ve-
tenskapssamhället, det vill säga andra forskare, uppfattar den sökandes bidrag. 
Om det går att få reda på detta skulle granskarens skönsmässiga och/eller för-
trogenhetsbaserade bedömning ersättas av kunskap om hur andra bedömer bi-
draget. Andras bedömning av bidraget har ofta utförts med den noggrannhet 
som krävs för att få den egna artikeln publicerad efter en peer review process, 
vilket kan vara betydelsefullt att ta del av. Detta var en viktig drivkraft för mig 
att utveckla en metod för kvalitativ innehållsanalys som tas upp här.  

En erfarenhet 
Ju mer vetenskapliga verk jag producerade desto mer började jag titta på hur 
forskarsamhället tog emot dessa. Det hör till saken att en helt nypublicerad ve-
tenskaplig artikel inte omedelbart får så många citeringar av andra forskare. Den 
vetenskapliga produktionen är ganska långsam, med alla granskningsprocedurer. 
En inskickad artikel till en tidskrift tar ofta mer än ett år innan den blir publice-
rad. Efter ett par år börjar det dock ofta komma citeringar enligt min erfarenhet. 
Jag blev då intresserad av att se vad som citerades och fann att det var stor vari-
ation. Ibland förekom det pliktskyldiga citeringar där min artikel buntades ihop 
med flera andra i slutet på en enda mening som var allmänt formulerad. I ett 
annat fall upptäckte jag att en artikel hade blivit citerad fem gånger av samma 
forskargrupp som var hemmahörande i Australien. Tydligen hade artikeln gjort 
visst intryck på denna grupp australiensare. Det är alltså relativt ytligt att bara 
räkna citeringar utan att titta på i vilket sammanhang som man blir citerad.  
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Jag upptäckte senare också en innehållslig aspekt som är viktigt och kan rubri-
ceras som ”tidens tand”, det vill säga hur lång tid en vetenskaplig artikel är så 
aktuell att den citeras. Jag har en artikel publicerad 1999 tillsammans med Paavo 
Bergman (Bergman & Wigblad, 1999). Man kan naturligtvis undra hur mycket 
artikeln är min förtjänst och hur mycket Paavo Bergman bidrog med, vilket inte 
är helt lätt att reda ut eftersom båda bidrog och den därför bör ses som en sam-
arbetsartikel.  Men, enligt Google Scholar är denna artikel idag (december 2019) 
citerad av 41 och två av dessa är oberoende citeringar av andra forskargrupper 
som gjordes så sent som 2018/2019. Google Scholar har en tjänst som heter 
”citerad av” direkt under rubriken på artikelns titel och sammanfattning. Om 
man klickar på den (”Workers last performance - why some factories…”) kom-
mer alla 41 bidrag upp som har utfört citeringar. Resultatet 41 är kanske inte så 
imponerande om man bara räknar antalet, men de två aktuella citeringarna 
2018/2019 betyder att denna artikel fortfarande efter 20 år har viss betydelse i 
forskarsamhället.  

En metod som jag här kallar snabbanalys av innehållet i citeringar, kan genom-
föras väldigt lätt. Den ger en första hint om vad som är intressant. Genom att 
ladda ner en av dessa två artiklar 2018/2019 som citerar Bergman & Wigblad 
(1999), och som också är lätt tillgänglig/nedladdningsbar, och sedan öppna den 
artikeln samt söka på mitt namn i den artikeln som citerar, upptäcker jag snabbt 
att vår artikel 1999 citeras i en doktorsavhandling (Daramola O, 2019) för be-
greppet ”the closedown effect” och där uppträder också referens till två andra 
artiklar som jag medverkat i från 2006 och 2012. I avhandlingen står det: 

In contrast, the mechanism through which plant closure improves plant-
level productivity has been extensively researched in the management lit-
erature. These studies often link productivity improvements at the plant 
planning to shutdown to human efforts, instead of being driven by capital 
investment – labelled as ‘Closedown effect’ in Bergman and Wigblad 
(1999). (källa: Daramola O, 2019) 

Hur många stickprov av ovanstående slag behöver man ta för att vara säker på 
att det är ”the closedown effect” som lockar till citat? Svaret är att man kan 
fördjupa analysen med fler stickprov tills dess mättnad uppnås. Min enkla slut-
sats är att begreppet ”the closedown effect” framställs som ett innehållsmässigt 
bidrag som tillmäts viss betydelse för en annan forskare och betydelsen tycks 
leva kvar 20 år efter första publiceringen. Detta ger en kvalitativ och innehålls-
mässig bedömning av artikeln 1999, istället för en platt och enkel uppräkning av 
att det är ett verk med mig som författare. 

Analysen ovan är inte en skönsmässig bedömning av mig själv, utan konstaterar 
bara vad andra forskare uppfattar om artikeln från 1999 och dess efterföljare. 
Detta var en snabbanalys baserat på en kvalitativ metod av 1999-artikeln som 
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inte tog lång tid och som ger en första bild av innehållet. Men det går också att 
fördjupa analysen på flera olika sätt, vilket jag kommer att beröra senare. 

Intressant är också att denna typ av självanalys kan vem som helst göra och 
sedan bifoga analysen i en ansökan om tjänst, vilket sparar lite tid åt den som 
värderar/bedömer arbetet i tjänstetillsättningen. Då kan det också finnas tid till 
en djupare analys.  

Innan jag går in mer noga på min metod för kvalitativ bedömning behöver jag 
beskriva och kritiskt granska det som kallas citeringsanalys som kan utgöra en 
kvantitativ grund att stå på. Citeringsanalyser är nära sammankopplade med 
Publish-or-Perish kulturen. Efter en genomgång av detta kommer jag att pre-
sentera metoden och visa hur en innehållsanalys av min egen vetenskapliga pro-
duktion kan se ut.  

Om ”Publish-or-Perish” kulturen 
Inspiration för hur en ökad vetenskaplig produktivitet inom högskolorna kan 
åstadkommas hämtas huvudsakligen från USA, där det finns en sedan många år 
väletablerad publiceringskultur som har kommit att kallas ”Publish-or-Perish”. 
Publicera-eller-försvinna begreppet har av Garfield (1996) spårats tillbaka till 
Wilson (1942) som studerade det amerikanska akademiska livet. Publicera-eller-
försvinn syftar på att forskare blir synliga genom att publicera. Idag kan man 
spåra publiceringar och deras effekter via verktyg såsom Web of Science, 
Scopus, Google Scholar, etc. Vilka effekter som forskningen har kan detekteras 
via kvantitativa data med olika typer av s k ”impact factors” (påverkansfaktorer) 
via bibliometriska metoder. Dessa ger ett kvantitativt underlag. Den ameri-
kanska vetenskapliga historien handlar om hur man använder antalet publice-
ringar som belöningssystem inom akademierna. På senare år har denna 
publisera-eller-försvinna kultur även spridit sig till Europa och därmed kommit 
att ersätta det gamla sättet att informellt bedöma framsteg. Orsaken till att detta 
informella system mer och mer ersätts, är att det är lättare att mäta individuella 
prestationer kvantitativt, vilket skapar en slags ”jämförbarhet” mellan akademi-
ker när det råder en kamp om resurser.  

Publicera-eller-försvinn kulturen har diskuterats och ifrågasatts av många aka-
demiker från olika discipliner. Den fokusering på jämförbarhet (jfr Gerdin & 
Englund 2018) som uppstår vid rankning av lärosäten, vetenskapliga journaler 
samt enskilda forskares produktion leder lätt till en likriktning av beteendet. Det 
har till och med framhållits att ranking leder till en de-kvalificering av den aka-
demiska kunskapen (Durocher & Gendron 2018). 
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Publiceringtrycket som uppstår genom publicera-eller-försvinn kulturen visar 
sig på flera sätt. Produktiviteten hos forskare och högskolor mäts genom antalet 
publiceringar och hur väl dessa publiceringar citeras av andra forskare. Även 
vetenskapliga tidskrifter använder sig av ”impact factors” för att visa hur mycket 
de artiklar som uppträder i den aktuella tidskiften citeras samt vilken reject-rate 
(avslag på publicering) som föreligger. Vidare finns det en utbredd tendens att 
professorer och andra akademiker använder kvantitativa mått av denna karaktär 
för att bedöma forskare och därmed ”slipper” göra en egen bedömning.  Den 
vetenskapliga artikeln har ju genomgått en s k ”Peer Review” eller ”Blind Re-
view” process och anses därför kvalitetssäkrad. Blind Review är en opartisk be-
dömning av kvaliteten på det inskickade manuset till vetenskaplig artikel som 
görs av andra akademiker utan att dessa är möjliga att identifiera. Det är en ano-
nym process där författaren idealt inte vet vem som bedömer och bedömaren 
inte vet vem författaren är. Men om den granskande forskaren inte gör en egen 
bedömning, utan bara litar på den genomförda kvalitetsgranskningen vid publi-
ceringen, blir det aktuella bidraget en svart låda, det vill säga behandlas som re-
lativt ointressant eller mindre betydelsefullt.  

Problemet med ensidig kvantitativ mätning 
Möjligheten att få gehör för genuina upptäckter och kreativa lösningar var större 
i det gamla informella systemet. Svårigheten är att publicera - eller- försvinna 
kulturen skapar en fixering vid kvantitativa mått och att man utger sig för att 
mäta kvalitet med dessa mått. Ett exempel på detta är forskare som anser att en 
enda artikel publicerad i en topprankad vetenskaplig tidskrift är mycket mer värd 
än andra publiceringar. Kvaliteten på den publicerade artikeln överstiger natur-
ligtvis den tröskel som finns för att få en sådan artikel publicerad i just den tid-
skriften, men den säger inget om det vetenskapliga bidraget, det vill säga om det 
är nydanande eller originellt i den konkreta vetenskapliga artikeln. Det är detta 
innehållsmässiga bidrag som föreliggande uppsats fokuserar.  

Det förekommer också diverse strategier från forskare att manipulera systemet. 
En sådan strategi är att bara använda referenser som uppträder i vetenskapliga 
tidskrifter med hög impact factor, det vill säga topprankade tidskrifter. Då blir 
det lättare att själv bli publicerad i en topprankad tidskrift och få erkännande för 
detta. Det förekommer också ibland samarbete mellan forskargrupper där det 
förekommer krav på att vissa verk måste citeras. Samtidigt är det så att vissa 
forskare inte citerar klassiska verk eftersom de ser det som självklart att läsaren 
känner till dessa. Alla dessa och andra strategier avslöjas inte vid en ensidigt 
kvantitativ analys. 

Att gå tillbaka till det gamla systemet med godtyckliga bedömningar, är dock inte 
ett önskvärt eller realistiskt alternativ. Godtycklighet är ju inte det vi förknippar 
med god vetenskap. I bästa fall är en sådan godtycklighet förankrad i reflekterad 
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erfarenhet och bidrar då endast till den ena aspekten av ”vetenskap och beprö-
vad erfarenhet”. Förtrogenhet och erfarenhet behöver också en empirisk grund 
att stå på. Det är istället dags att precisera hur kvalitativa värden såsom bidrag, 
upptäckter, kreativitet och praktisk relevans kan få en plats i ett vetenskapligt 
bedömningssystem och mitt svar är att det i så fall behövs innehållsfokuserade 
kvalitativa metoder vid bedömningen. 

Den ensidiga fokuseringen på kvantitativa mått skapar en ”publication bias” (Fa-
nelli, 2010), det vill säga en systematisk snedvridning mot att bara producera 
bekräftande resultat. Om publiceringstrycket blir extremt hårt kan det tvinga 
forskaren till att producera publicerbara resultat oavsett vad det kostar i förlorad 
innehållsmässig kvalitet. Då får vad som skrivs mindre betydelse. Det som bety-
der något meritmässigt är att du skriver ofta och publicerar i topprankade jour-
naler, samt skriver med rätt person. Inom organisationsområdet är t ex ASQ 
(Administrative Science Quarterly) den högst rankade tidskriften och de tar bara 
in artikelbidrag som har en stark kvantitativ grund. Fokuset på publiceringsme-
riter har gett upphov till flera snedvridningar. En sådan är som sagts akademiker 
som bara citerar vetenskapliga artiklar från högrankade tidskrifter. En annan är 
grupper av forskare som sampublicerar trots att de sista författarnamnet/en på 
artikeln inte har bidragit till arbetet. En tredje är att vissa forskare citerar var-
andra ofta via symboliska citeringar och får samma gentjänst tillbaka. Detta är 
strategier för att ta sig runt systemet och få så många publiceringar samt cite-
ringar som möjligt i topprankade vetenskapliga journaler. För att motverka så-
dant strategiskt handlande krävs det att bedömningarna blir djuplodande kvali-
tativa. Detta kan ta lite tid, men som jag tidigare nämnt går det alltid att genom-
föra en snabbanalys och en sökande till en tjänst kan ha intresse av att göra en 
självanalys som tydliggör det egna bidraget.  

Kritiken mot bibliometriska mätetal som bedömningsunderlag 
Som Per Aspenberg (2016) påpekade har forskningspolitiken skapat en kultur 
där vetenskapliga artiklar hetsas fram i jakten på bibliometriska mätetal. Forskare 
rekryteras till tjänster sedan några enstaka artiklar i högrankade vetenskapliga 
tidskrifter gett dem internationell stjärnstatus, företrädesvis inom överhettade 
områden.  

Det finns många symptom på att den gamla noggranna granskningskulturen hål-
ler på att förvittra. Ett sådant är svårigheten att få tag på granskare som ska 
utföra ett omfattande arbete för en liten ersättning. Det blir lätt ett summariskt 
arbete istället för en djuplodande analys. När systemet med granskning av alla 
tillsättningar på högskolelektorat infördes ökade trycket på granskningssystemet. 
I och med att antalet tjänster som lyses ut minskar söks dessa tjänster ofta av 
många personer, vilket ökar trycket på granskningssystemet.  
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Inom medicinområdet lyfter Aspenberg (2016) fram att vi stället för att leta efter 
syndabockar, eller inför byråkratiska regleringar, bör införa styrsystem och atti-
tyder som gynnar den akademiska andan. Min tolkning är att denna akademiska 
anda kan utgöras av ett professionellt och kvalitativt bedömningssystem.  

Om kvantitativ bibliometri och citeringsanalys 
Bibliometri har uppstått som ett vetenskapsområde för kvantitativa analyser 
främst av vetenskaplig litteratur. Området har utvecklats inom informationssök-
ningen och inom andra ämnen – i synnerhet sociologi, historia, företagsekonomi 
och psykologi. Bibliometrin kan också ses som en del av en mångvetenskaplig 
kvantitativ vetenskapsforskning, som förutom informationsforskning, bl a be-
står av sociologi och vetenskapspolitisk forskning.  

Inom Bibliometrin har det utvecklats ett antal vetenskapsindikatorer för kvanti-
tativ analys (Kärki & Kortelainen, 1998): 

a. Publikationernas mängd och spridning 
b. Författarnas antal och fördelning 
c. Källhänvisningarnas antal och spridning 
d. Citeringarnas antal och fördelning 

Utöver dessa finns det teknologi-indikatorer såsom antalet patent och patentan-
sökningar. Vidare publicerar de referee-baserade internationella tidskrifterna 
som nämnts allt oftare sina ”impact factors” för att framhålla hur högrankad 
tidskiften är. En hög impact factor för en tidskrift behöver dock inte innebära 
att en enskild publicerad artikel bidrar till detta – den artikelns citeringsgrad 
måste analyseras separat för att man ska få reda på författarens/nas spridning. 
Det har inom biblimetrin argumenterats om att högrankade tidskrifter har en 
högre ribba eftersom det är bra kvalitet på deras reviewers, men det är ändå den 
aktuella artikelns bidrag som är utslagsgivande. 

Bibliometrin har av tradition fokuserat på kvantitativ statistisk utvärdering av 
relativt stora system såsom vetenskaplig publiceringsverksamhet i världen, inom 
det egna universitetet; granskning av kommunikation mellan vetenskapssam-
fund; analys av ett vetenskapsområdes struktur, evaluering av grupper av fors-
kare och administration av vetenskaplig information. Evaluering av enskilda 
publikationer eller en enskild forskares arbete rekommenderas därför inte inom 
bibliometrin (Kärki & Kortelainen, 1998: 56). Argumentet är att en kvantitativ 
evaluering förutsätter ett tillräckligt stort antal undersökningsenheter. En enskild 
forskares produktion är sällan så stor att man på grundval av den kan dra stat-
istiskt relevanta slutsatser (Kärki & Kortelainen, 1998:57). 

Trots att enskilda verk inte rekommenderas för bibliometri är det denna praktik 
som har kommit att dominera bedömningarna inom akademin. Man tenderar då 
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att bortse från innehållets betydelse och därmed nedgraderas bidragets bety-
delse.  

Ett alternativt kvantitativt analysredskap är antalet nedladdningar. Om antalet 
nedladdningar är högt, men det är få citeringar är det ofta hög praktisk rele-
vans/impact på bidraget, men inte lika hög inomvetenskaplig relevans.  

En statistiskt grundad beskrivning som ofta följs av en bred förklaringsinriktad 
analys ger indikationer om ett intresse från forskarsamhället, men vad är de in-
tresserade av? Förutom bredden finns i vetenskapssamhället åtminstone två 
andra väletablerade analysmodeller som jag fokuserar på. Dessa är djup förstå-
else av innehållet och/eller förtrogenhet avseende processer, d v s över tiden 
(jfr Wigblad & Jonsson 2008).  

Mot en metod för innehållsmässig bedömning 
Utmaningen är att genomföra en så välgrundad analys med kvalitativ bedömning 
att det inte finns något tvivel om bidragens överförbarhet. Jag har valt att analy-
sera mig själv (självanalys) för att illustrera hur metoden fungerar och det blir 
upp till läsaren att bedöma om detta leder till förhävelse istället för välgrundad 
analys. Det kanske är så att analysen av mina bidrag är välgrundad? 

Förutom den snabbanalys som genomfördes inledningsvis av publikationen 
Bergman & Wigblad (1999) kommer jag här att presentera två fördjupningsmöj-
ligheter: 

1. Spridningsanalys utifrån en S-kurva – analys över tiden 

2. Helhetsbedömning med innehållsanalys - djupanalys 

Analys av ett enskilt verks S-kurva över tiden 
Inledningsvis tog jag exemplet med artikeln Bergman & Wigblad (1999). Föru-
tom den snabbanalys som jag genomförde inledningsvis går det att granska de 
41 citeringarna som genomförts mellan 1999 – 2019, och titta på dessa över tid. 
Genom att välja ut rätt årtalsintervall när man har dessa 41 citeringsverken uppe 
på skärmen på Google Scholar, får man upp följande frekvenstabell (figur 1). 

Poängen är alltså att andra i vetenskapssamhället ibland citerar Bergman & Wig-
blad (1999).  
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Figur 1. Frekvens av externa vetenskapliga citeringar av Bergman & Wigblad (1999) [ej 
inkluderande publiceringar internt i forskargruppen eller studentarbeten]  

Av frekvenstabellen går det att utläsa att artikeln citerades mest mellan 2009 och 
2016, samt i någon mån när den var nyskriven och att det är en viss liten andel 
citeringar de senaste tre åren. En liten kick i början och mest citeringar när den 
blivit mer känd, samt avtagande på slutet. Vi ser också att det ackumulerade 
värdet 2019 är 26 citeringar vilket avviker från bruttosiffran på 41 (som Google 
Scholar visade 2019) främst beroende på att alla internreferenser inom forskar-
gruppen är borttagna och bara de relevanta citeringarna i vetenskapliga texter 
som är oberoende av forskargruppen återstår, det vill säga de som inte har någon 
koppling till Bergman och/eller Wigblad.  

Är det så att vi ser hela denna artikels spridningskurva? Genom att även granska 
den ackumulerade frekvensen ser vi S-kurvans mönster, och kan då konstatera 
att slutet på S-kurvan kan anas, men ännu inte har inträffat. När så sker kommer 
S-kurvan att bli helt platt på slutet. 

 
Figur 2. Ackumulerad frekvens av externa vetenskapliga citeringar av artikeln Bergman & 
Wigblad (1999) 

S-kurvan visar att det föreligger en ganska sen ökning (take off) som inträffar 
strax efter 2009. Om en värdering/bedömning eller analys hade genomförts 
2008 hade den inte kunnat avslöja denna sena ökning av citeringar. Den sena 
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ökningen tyder på att det har funnits draghjälp av senare publiceringar som 
också tar upp begreppet ”the closedown effect” (Hansson & Wigblad, 2006 och 
Wigblad, R., Hansson, M., Townsend, K. and Lewer, J., 2012).  

Siffran 26 citeringar är inte en väldigt imponerande numerär och det är därför 
lätt att nedvärdera bidraget när man bara använder en ensidig kvantitativ analys 
som frekvensanalyserna utgör. Siffran bör dock ställas i relation till hur stort hela 
forskningsområdet är. En annan utforskningsfråga som med en del extra arbete 
kan analyseras, gäller just vilken draghjälp publiceringen Bergman & Wigblad 
(1999) har haft av senare publiceringar främst 2006 och 2012. Man kan anta att 
den som citerar kanske har träffat på begreppet ”the closedown effect” i en se-
nare publicerad artikel och via referenser i de senare publiceringarna spårat upp 
den första artikeln där begreppet nämns. Denna fråga berör också vikten av en 
bedömning av hur aktiv forskaren är och hur dynamiskt ett forskningsområde 
är.  

Ofta har en rätt utsedd sakkunnig en viss förtrogenhet med det större forsk-
ningsområdet. Det går ofta att läsa in sig på forskningsfronten via en ”litterature 
review” eller en välskriven början på ”Introduction” i en aktuell vetenskaplig 
artikel. En forskare som är förtrogen med hela forskningsområdet som är rele-
vant för artikeln av Bergman & Wigblad (1999) som vanligen rubriceras som 
”decline” och/eller ”downsizing”, kan göra en bedömning relaterad till helheten 
inom detta forskningsområde. En antydan om hur en sådan bedömning skulle 
kunna se ut är omdömen som klargör att den mycket begränsade forskningen 
inom detta forskningsområde huvudsakligen beror på att många forskare inte 
har tillgång till (access) praktiska exempel. Nedläggningar och neddragningar är 
mycket konfliktfyllda händelseförlopp där organisationer inte gärna vill bli före-
mål för forskning eftersom det alltid finns några brister i deras sätt att hantera 
situationen som de inte vill offentliggöra. Eftersom det totala antalet studier 
inom området är starkt begränsat jämfört med andra forskningsområden ska 
numerären 26 och dess spridning över tiden ställas i relation till denna begräns-
ning i den totala forskningsproduktionen inom området.  

Metodmässigt finns det en hel del skrivet om spridningsanalyser av ovanstående 
typ. Everett Rogers gav i sin klassiska bok ”Diffusion of innovations” (2003) en 
översikt över forskning inom området, där spridningsanalyser avseende inno-
vationer analyserades inom många discipliner, men teorin är generell. Den har 
till exempel tillämpats av Røvik (2000) när det gäller spridning av koncept eller 
organisatoriska recept. Røvik påpekar till exempel att ofta tas endast delar av 
receptet in i organisationen. Ovanstående exempel med artikeln av Bergman & 
Wigblad (1999) handlade om just ett sådant koncept, ”the closedown effect” 
och Røviks teorigenomgång är därför relevant här. 
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Frågor som spridningsanalysen aktualiserar är bland annat vilka attribut som är 
viktiga för spridning av bidrag; hur snabbt spridningen sker; vilken kommuni-
kation av bidrag som sker; vilka nätverk som tar fasta på bidrag m m. 

Denna typ av spridningsanalys kan alltså drivas ganska långt och egentligen är 
det en fråga om hur mycket arbete man som granskare eller sökande till tjänst, 
kan/vill lägga ner på en spridningsanalys av ett enskilt verk. 

En metod för helhetsbedömning med innehållsanalys  
Kvalitativ citeringsanalys går kortfattat ut på att granskaren först använder sig 
av de bibliometriska verktyg som finns tillgängliga för en kvantitativ översikt, 
samt kombinerar dem på ett lämpligt sätt med andra metoder, d v s det som bl 
a Denscombe (2018) kallar för metodkombination. Poängen är att man då kan 
dra fördelar av den bredd som den kvantitativa analysen ger och därefter går på 
djupet inom den del av bedömningen som är viktigast att fördjupa. Idealet är att 
en sådan metodkombination skapar den förståelse som behövs som grund för 
en bedömning som inte är beroende av bedömaren utan är grundad i vad veten-
skapssamhället värderar som viktiga bidrag. 

De verktyg som finns för en kvantitativ beskrivning av publicerade verk är dels 
det vetenskapliga citeringsindexet WoS (Web of Science) samt Scopus och dels 
bredare citeringsindex såsom Google Scholar som även omfattar mer praktiskt 
inriktade publikationer.  Med hjälp av dessa verktyg kan man: 

1. Söka upp en profil på den som ska granskas, genom att söka på förfat-
tarnamnet eller titlar på de verk som är publicerade, eller med någon 
annat index (årtal etc). Då framkommer det vilket eller vilka vetenskap-
liga arbeten som citeras mest frekvent.  

2. Genom att därefter gå in på Google Scholar och söka på titeln på det 
vetenskapliga arbete som citeras, kan man se hur många som har citerat 
och dessa är i sin tur sökbara genom att man klickar på citeringssiffran 
(längst till vänster – ”citerat av”). Vill man gå vidare och undersöka 
vilka som är bara vetenskapliga citeringar kan man använda sig av WoS 
eller Scopus. Det är lite svårare att snabbt få tillgång till exempelvis ett 
kapitel i en antologi. 

3. När alla dessa verk som citerar den aktuella artikeln kommer upp på 
skärmen, kan man söka upp de senast publicerade genom att ange en 
årtalsprecisering (t ex 2017, 2018, 2019), och då får man tag på några 
aktuella artiklar som har citerat det arbete som granskas. Några av dessa 
är säkerligen tillgängliga för nedladdning via biblioteket på någon hög-
skola. Om så inte är fallet får artikeln beställas via biblioteket. Behöver 
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man arbeta snabbt kan man använda de omedelbart nedladdningsbara 
som stickprov. 

4. Detta ger en möjlighet att skapa en innehållsbeskrivning av det aktuella 
utvalda bidraget som verkade intressant att studera efter den kvantita-
tiva analysen. Man får då fram vad som uppskattas av andra (genom att 
de citerar) och detta ger ett mer välgrundat underlag som gör att man 
inte bara är hänvisad till den erfarenhet man har som granskare. Man 
kan t o m välja att citera det som citeras, för att klargöra att det är en 
välgrundad framställning på det vanliga vetenskapliga sättet som utförs, 
till exempel ”XX citerar YY uppskattande på följande sätt …”. 

5. Nu gäller det att studera det vetenskapliga arbete (som är aktuellt) och 
som har citerat det vetenskapliga arbete som granskas och då kan man 
söka igenom dokumentet med sökfunktionen i Word eller PDF. Man 
söker efter exakt det ställe där citeringen sker och kan därefter återge 
vad som citeras. Genom att ta ett antal stickprov blir man snart ganska 
säker på vad det är som dessa externa forskare har citerat. Idealt får 
man fram det bidrag som den ursprungligen granskade författaren har 
lyckats sprida i vetenskapssamhället.  

Det handlar om ambitionen att skapa ett vetenskapligt bidrag som man får fram 
kvalitativt och ambitionen att lämna sådana finns nästan alltid hos forskare. An-
talet citeringar måste värderas kvalitativt eftersom en referens inte alltid betyder 
att författaren har läst verket. 

En tillämpning av helhetsbedömning med inne-
hållsanalys – en självanalys 
Den beskrivna metoden för innehållsanalys kan användas så att en forskare ana-
lyserar sin egen impact i det omgivande vetenskapssamhället, till exempel som 
underlag till en ansökan om tjänst inom högskolesystemet. Därför har jag valt 
att göra en citeringsanalys kvantitativt och kvalitativt av mig själv som illustrat-
ion. Urvalet av publikationer nedan syftar till att ge några kontrasterande exem-
pel. 

Följande databaser användes för informationsinsamling: 

GS (Google Scholar)  
Sc (Scopus)  
WoS (Web of Science Core collection) 
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Citeringar av några utvalda publiceringar med Wigblad som författare – krono-
logiskt angivna 

 GS Sc/WoS År 1:a namn Titel 

W 1 4 - 1987 Wigblad Avhandling: Från avveckling till 
utveckling 

W 2 70 - 1997 Wigblad Bok: Karta över vetenskapliga 
samband 

W 3 41 14 1999 Bergman Workers last performance. Why 
some … 

W 4 43 14 2006 Hansson Pyrrhic victories – anticipating 
the …  

W 5 33 11 2006 Hansson Recontextualizing the Hawt-
horne Effect… 

W 6 14 5 2007 Wigblad A holistic approach to the 
productivity… 

W 7 4 - 2008 Jonsson Bokkapitel: Praktikdriven te-
ori… 

W 8 17 4 2011 Rydell Company-level flexicurity during 
… 

W 9 11 6 2012 Wigblad Shifting frontiers of control… 

W 10 6 - 2012 Rydell The quest for CSR in 
Closedowns 

Frekvenserna som anges i tabellen är sökbara på titel och/eller namn i angivna 
databaser.  

Kommentarer till den kvantitativa presentationen: 

1. Det förekommer artiklar med Wigblad som andranamn ovan och i den 
kvantitativa traditionen har man till och med börjat ge detta ett halvt 
meritvärde, det vill säga 0,5 poäng istället för 1 poäng. Detta kan ifrå-
gasättas och en sökande till tjänst kan istället beskriva meritvärdet ef-
tersom hen är kunnig på den faktiska arbetsprocessen. Andranamnen i 
ovan anförda arbeten kan huvudsakligen hänföras till att det är Wig-
blads doktorander (Hansson & Rydell) som har förstanamn på artikeln 
eftersom de utfört mest arbete, men under handledning. Detta gäller 
dock inte W 3 som är en samproduktion. Ibland förekommer förfat-
tarna i bokstavsordning, men dominerande praxis är att den som gjort 
mest arbete på artikeln får sitt namn först.  
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2. Man kan notera att Google Scholar (GS) ger mycket fler träffar än 
Scopus (Sc) och WoS tillsammans. Dessutom tar inte Scopus och WoS 
upp alla vetenskapliga publiceringar. Den impact som WoS och Scopus 
mäter är en strikt vetenskaplig impact och den ligger genomgående på 
ca 1/3-del jämfört med Google Scholar. Undantagen är W 8 som har 
en lite större relativ spridning bland praktiker och W 9 som har lite 
större relativ spridning i vetenskapssamhället. W 9 har bara funnits till-
gänglig sedan 2012 och kan eventuellt komma att fortsätta öka eftersom 
den troligen bara är i början på S-kurvan. 

3. W 1 och W 7 är de enda monografierna och de har en relativt låg fre-
kvens av citeringar. 

4. Ibland föreligger det väldigt många citeringar på Google Scholar till ex-
amensarbeten så som t ex metodboken W 2, men de flesta av citering-
arna är studentarbeten, eftersom det är en lärobok. 

Ovanstående kommentarer tömmer inte ut alla möjligheter till djupanalys, men 
påvisar vissa djupanalyserande möjligheter som finns. Det kan handla om djup i 
enskilda publikationer men också om artiklar som bygger på varandra. Som jag 
påpekat kan man i fallet med Bergman & Wigblad (1999) till exempel undra 
vilken impact senare publiceringar om ”the closedown effect” har haft för sprid-
ningen av citat kopplat till 1999-artikeln. Senare publiceringar som uppmärk-
sammar detta begrepp är bland annat W 4 och W 9 och i dessa publikationer 
finns referenser till artikeln 1999.  

Datanära analys/tolkning 
Genom att bara kvantitativt granska antalet citeringar i Google Scholar kan man 
till exempel värdera att publicering W 10 inte har fått något stort genomslag eller 
spridning i vetenskapssamhället. Detta gäller speciellt eftersom 4 av 6 citeringar 
är internreferenser och en citering är ett examensarbete. Vid en noggrannare 
granskning av en oberoende referens till publicering W 10, McLachlan (2017), 
upptäcker man dock att i den utgör en avhandling och där refereras det 10 
gånger till publicering W 10. Det betyder att till och med via ett kvantitativt mått 
(10 citeringar) kan Googel Scholars uppgift om 6 citeringar avvisas. På djupet 
har denna artikel alltså nått en viss impact som kan analyseras ytterligare, men 
inte på bredden. Det är bara en djupanalys som avslöjar detta faktum. Genom att inte 
bara analysera de artiklar som gett mest kvantitativa citeringar, utan även analy-
sera en som enligt det kvantitativa resultatet gett väldigt lite citeringar upptäcks 
här att det finns en lokal impact i ett enda fall, som är betydande. Detta faktum 
är lätt att missa för en extern granskare.  

Man kan också konstatera att publiceringarna W 3, W 4 och W 5 ligger högt i 
listan på kvantitativa citeringar och tidigare gjorde jag en snabbanalys samt en 
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spridningsanalys (S-kurvan) av publicering W 3. Eftersom det är dessa tre artik-
lar som kommer ut bäst kvantitativt, kan det vara motiverat att stickprovsanaly-
sera dessa på djupet för en utförligare innehållsanalys. Jag har här endast genom-
fört en sådan djupanalys avseende Bergman & Wigblad (1999), W 3 och det 
gjordes tidigare i föreliggande uppsats.  

Innehållsbeskrivningar av bidrag som skapat viss impact 
En möjlig strategi är alltså att utgå från det kvantitativa resultatet för de tre pub-
likationerna med mest citeringar kvantitativt, för att därefter genomföra en vi-
dare sökning av kvalitativa underlag.  

W 3 har som sagts tidigare analyserats och där konstaterade jag att den citeras 
av en annan aktuellt publicerad avhandling för bidraget med begreppet ”the clo-
sedown effect” och där senare publiceringar om detta begrepp troligen bidragit 
till de tidsmässigt senare citeringarna. 

W 4. Utgående från ett aktuellt stickprov citeras W 4 på följande sätt i en dok-
torsavhandling Stephens (2018): 

”Studies addressing organisational closure also focus on financially driven issues 
such as performance and efficiency (Hansson & Wigblad, 2006), some-times 
looking to motivation to maintain the functioning of an organisation.“ 

Min kommentar till denna referens (Stephens 2018) är att citatet också uppmärk-
sammar prestationer och därmed också berör ”the closedown effect” som utgör 
en produktivitetsökningseffekt. 

W 5: Utgående från ett aktuellt stickprov citeras W 5 i en kanadensisk doktors-
avhandling för beskrivningen av Hawthorn-effekten (Kaya 2019): 

“It was also argued that the presence of the researchers could impact participants’ 
social and psychological mechanisms where the effects often occur in the form 
of performance increase (Hansson & Wigblad, 2006). Due to this so-called Haw-
thorne effect, people often become more cautious when they know that they are 
being watched.” 

Min kommentar till denna referens (Kaya 2019) är att citatet också uppmärk-
sammar prestationsökning, men denna gång refererar den mer allmänt kända 
Hawthorne-effekten som också diskuteras i artikeln av Hansson & Wigblad 
(2006). 

Slutsatser 
En ensidigt kvantitativ citeringsanalys ger viss bredd för en översikt över hur 
många publikationer och hur många citat som finns. Men en sådan beskrivning 
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inkluderar en hel del underliggande ofullständigheter innehållsmässigt och be-
höver därför kompletteras med djupanalys och analys över tid. Om det finns tid 
att genomföra en noggrann och djuplodande innehållsanalys kan detta visa sig 
vara mycket värdefullt. Denna kan till exempel utföras av en sökande till en 
tjänst som då visar upp hur vetenskapssamhället ser på hens publiceringar, och 
därmed skapar ett välgrundat underlag vid sidan av de personliga och därmed 
mer subjektiva beskrivningarna. 

1. Ett problem med ensidigt kvantitativa underlag är pliktskyldiga cite-
ringar som ibland kallas ”name-dropping” och ibland förekommer i di-
rekt anslutning till flera citeringar, vilket inte är imponerande. Det gäller 
att ta reda på vad som citeras och värdera detta.  

2. Ett annat problem med ett ensidigt kvantitativt underlag är det är svårt 
att se vilken betydelse citeringarna egentligen spelar i forskarsamhället, 
d v s vilken innehållsmässig impact som föreligger. 

3. Det är varierande kvalitet på citeringar enligt Google Scholar. Dessa 
citeringar kan vara meriterande, men det bör då minst framgå hur 
många det är som är vetenskapliga.   

Att göra en snabbanalys som ett första test är en snabb rutinåtgärd som även 
den mycket stressade akademikern kan och bör göra vid värdering av sig själv 
och andra. En fördjupad innehållsanalys kan genomföras på två olika sätt: 

1. Uppbyggnad av en S-kurva och koppling till spridningsteori. Detta ger 
en analys av bidragets impact över tid. 

2. Helhetsbedömning baserat på djupare innehållsbeskrivning av en pub-
likation. Detta ger underlag för en djupanalys. 

Det är viktigt att komplettera och fördjupa den kvantitativa citeringsanalysen 
med en kvalitativ om man vill ha djupare kunskap, men det kan samtidigt bli en 
komplex uppgift som tar tid om det till exempel är många sökande till en tjänst. 
Fördjupningen ger dock en fördjupningseffekt, liknande den effekt som är mer 
allmänt beskriven i metodlitteraturen (se t ex Denscombe 2018) och där anges 
som metodkombination. 
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How to reach a successful 
humanistic research career? 

Anders Gustavsson 

1 The research subject in the research process 
My subject area is European ethnology. The aim is primarily to study the mate-
rial and social life of people, as well as their world view, with qualitative methods 
and with a historical perspective up to the present. During my first time as a 
doctoral student in the late 1960s, there was an objective research ideal in the 
history sciences. It was about searching for a true and neutral reality regardless 
of the scholars who conducted the surveys. You wouldn't mention anything per-
sonal. The researcher was perceived as a neutral observer and analyst of reality. 
Truth was important in the search for knowledge. 

In the 1990s, the objective ideal of my subject was replaced by a subjective one. 
It became legitimate to reflect on the impact of the scholar him/herself in the 
research process. 

In international cultural research there is a connection to the term auto-ethnog-
raphy. There, researchers in the 2000s have used themselves explicitly in the 
research process. Auto-ethnography is a working method that means that re-
searchers use their personal experiences and self-reflections in the analyses. The 
aim is that researchers may better understand and interpret other people and 
cultures (Chang Chang 2008, Ellingson & Ellis 2008, Ellis, Adams & Bochner 
2011, Gustavsson 2015, The Anthropologist 2016). This is the reason for my 
motivation to write about my personal research development during many years. 

2 From rural environment to academic environment 
What can cultural and social background mean for research opportunities? In 
my immediate family, it had not previously occurred that anyone had engaged 
in higher studies and research. It had been enough with the seven-year primary 
school. I was born in 1940 on a farm on Orust in central Bohuslän. The field of 
12 hectares was enough to support a family, and this also applied to both my 
father Gustav and formerly my grandfather Anders that I had never met. A basic 
ideal in this small-scale farming environment was that the use of farm property 
would continue to the next generation in the family, and my dad held this idea 
very high. It was something that I got to know early on because I was born as 
the only son of my dad at the age of 48. My sister, who was born three years 
later, did not have this requirement but was able to get an education and become 
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a nurse in 1965. My mother Birgit was more interested in studies and supported 
me in a completely different way than my dad. She was born in 1910 and grew 
up on a small farm on east Orust. She would have liked to study, at least at the 
folk high school, but her father Carl prevented her. Her labor was needed on 
the farm for example milking the cows which during her upbringing in the 1920s 
was a purely female work. 

An interest-oriented problem arose when I wanted to continue with studies after 
mandatory primary school. For dad, only the practical hands-on work was ap-
preciated, while the work of the brain had no value. In any case, studies were 
not to incur financial costs. The solution for me was to stay home and work on 
the farm while studying in the evenings and wintertime at Hermod's correspond-
ence institute in Malmö. There, I passed the first examination in 1958 and got 
the bachelor's degree in 1961. I had to help out with different kinds of farm 
related work, although I felt no desire for or interest in it. The harvesting work 
done by hand was heavy and laborious.  

 
Picture 1. Together with my father to the right and my uncle to the left I am working with pea harvest in 1960. 

One advantage of studying remotely was that I learned the exact discipline of 
being on time, which I have benefited from throughout my research career. I 
had to be my own driving force when I had no teacher to ask on a daily basis. 
This is often the case in the research world as well. At the same time, working 
on the farm contributed to daily exercise which built up good physical fitness. 
A prerequisite for being able to cope with intensive studies in combination with 
hard physical work on the farm was that I did not have a family until much later. 
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The difference between my mother and father in the view of higher studies and 
research became very clear in their different reactions when I in 1979 had re-
ceived a clear professorship and an honorable second place in the assessment of 
a proclaimed professorship in ethnology in Gothenburg. Mom was noticeably 
pleased while dad expressed that "it would have been much more fun if you had 
taken over the farm". This statement pained me. No matter how far I had 
reached in my higher studies and research, it did not go against the work in the 
farm. Imagine that there was such a gap between practical farmer life and theo-
retical academic culture! The understanding of the value of academic studies and 
research is not self-evident in all social settings. My advice is: Don't give up 
regardless of the social context you are in. 

3 Impact of supervisors on doctoral work 
A research course begins with being accepted as a doctoral student. I became a 
licensee in Lund in 1967 and received then a tax-free scholarship of SEK 722 a 
month for two years. It was the first time I received a financial contribution to 
my higher studies. I passed the licentiate degree in 1969. At that time a new 
doctoral degree was introduced, which is still valid and refers to a normal study 
period of four years. During a few transitional years, it was possible to complete 
the former doctorate. I wanted to invest in the new doctorate that seemed easier 
to complete than the old doctorate. Then my supervisor professor Nils-Arvid 
Bringéus was very determined that I would present a solid old-fashioned disser-
tation. He said I would benefit from it in the future when I was competing for 
academic positions. This advice has been of obvious benefit in my future re-
search career. It may be tempting to choose the easiest route, but be open to the 
supervisor having more experience. 

When you are a doctoral student, it is important for a supervisor to believe in 
what you are doing and to express support, but at the same time ask critical 
questions that can lead forward and deepen the analyses. During the work with 
the dissertation, I had discussion seminars together with historians, church his-
torians and legal historians. It could be almost confusing to meet many different 
views from the seminar participants. Then it was important to be able to make 
independent decisions about the direction of the dissertation. That my supervi-
sor encouraged me to do this was essential. What he said after such an interdis-
ciplinary seminar was liberating: 

As you know that there are different views here at the department, so there 
are differences in the view of science between different subjects. Now it 
is you who take a stand and go your own way. Neither I nor anyone else 
decides for you. 
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This statement has been a guiding light for me ever since. Had I had a more 
controlling supervisor, I probably would not have liked the situation. I have a 
need not to feel too controlled and without being able to develop my own path. 
The support to be allowed to be independent is especially important given that 
independence, creativity and innovative discoveries are usually emphasized and 
awarded when applying for academic positions and research funding. 

4 Selection of research topics 
Selection of research topics must be done with careful care as a researcher will 
continue with this topic for a long time. The first challenge is the choice of topic 
for the doctoral dissertation. It is important to find something that you are 
clearly interested in and curious about. In any case, you should not have any 
negative feelings about what you are going to investigate. When choosing a 
topic, my supervisor Bringéus suggested that I choose hay-making that was part 
of a research field he was working on. Given my background on a farm, this 
topic could be suitable for me. However, he did not know what negative feelings 
I had experienced before from the hard work with hay during each summer. 
Therefore, I did not respond to his proposal without giving any explanation. 

My dissertation topic instead became a study in women's history before this 
topic was still established in history research. My research concerned customs 
and beliefs in connection with childbirth. There was no interest in women's 
studies at this time in ethnology. In fact, I met some resistance from comrades 
in the ethnological research seminar in Lund. My surroundings in the academic 
environment did not think that a man would devote himself to studying women 
and childbearing. Either it was sneers that a man was doing this or I was told by 
women that "you don't understand that" or that ”you won't succeed when you 
interview". In particular, I remember a research seminar where some partici-
pants expressed that "you will not be able to do that". This, as I experienced it, 
irrelevant criticism helped me to become even more committed to continuing 
and completing the investigation. Personal interest, purposefulness, curiosity 
and stubbornness are important drivers on the road ahead. The dissertation for 
the Ph.D. in philosophy took place in Lund on December 8, 1972. At that time, 
I had a tax-free doctoral scholarship of SEK 1,000 a month for three years. 

What fascinated me during my work with the dissertation was to gain insight 
into the mothers' own views and experiences, even though during my doctoral 
studies, it was not particularly "inside/trendy" within ethnology to do research 
on what people were thinking and their opinions. It was the external aspects of 
culture that dominated in the form of material conditions or customs. At the 
dissertation in 1972, I received both praise and critical questions from the faculty 
opponent, associate professor Brita Egardt. The assessment board gave me pos-
itive testimony.  



 
 165 

The following year in 1973 I was able to succeed Brita Egardt as a docent at the 
Department of European Ethnology in Lund. 

 
Picture 2. My mother, sister and I at the dissertation day in Lund on December 8 1972. 

Studies of agriculture in older times that I had rejected in 1967, I first addressed 
in the 21st century through an analysis of farmer diaries written by a 19th century 
farmer, Jakob Jonsson (1795-1879). At that time, my own active peasant life 
during my father's time until his death in 1980 was in a big time distance for me. 
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As a result, previously emotional barriers to studies of peasant life had disap-
peared. 

When I have studied folk movements from the 1980s and onwards, the driving 
force has been to discover something that I did not know anything about and 
which previous research has not paid special interest in. The overall theme has 
been the relationships between ideas, norms and people's way of life. Did the 
practical life coincide with the ideas and norms that the movement members 
basically attached themselves to? I stuck to religious and temperance move-
ments. Ethnologists hardly showed interest in religious movements and religious 
issues at this time. However, this did not mean much to me because I did not 
look for where the often short-lived fashion winds in our subject have blown. 
The advice is to stick to what you feel is important to explore. 

 

 
Picture 3. Pentecostalists on the island of Åstol outside their chapel one Sunday in the 1930s. 
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No ethnologists before me had studied members of temperance lodges. My cu-
riosity was a good starting point when I studied the records of the lodge New 
Star in Valla on the island of Tjörn from the start in 1901 and onwards. The goal 
was to reach these people close to their life, get a picture of their thoughts,  

 
Picture 4. Members of the lodge New Star on a trip in 1939. 

feelings, experiences and everyday life. Did they live in the manner prescribed 
by the statutes within the lodge or did they violate the norm? How did the lodge 
then rectify this? How have lodge members succeeded in passing their percep-
tions and norms on to their local surroundings and to new generations?  

5 The research environment - supportive and / or competitive 
As a researcher, you are dependent on regular contacts with a research environ-
ment where you can conduct constructive scientific discussions and develop. 
The feeling of support and encouragement plays a big role, but it is not obvious 
that it can happen only at the local level. A scientific department is exposed to 
competition with regard to applications for academic positions and research 
grants. Open or hidden conflicts easily arise which can be devastating to mental 
well-being. This, in turn, has a slight impact on research engagement in a nega-
tive way. 
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I have changed my research environment several times in both Sweden and Nor-
way. I have worked at five different university departments. These have involved 
longer positions in Lund, Uppsala and Oslo, as well as temporary posts in 
Gothenburg and Bergen. Moving around has contributed to my contact with 
other researchers, new impulses and new challenges. This, in turn, has contrib-
uted to eliciting renewed research commitment. 

When my six years as a docent was over in Lund in 1979, I felt that it was time 
to change the institutional environment. At that time, the European ethnology 
in Lund was about to change the scientific direction in a way that I did not 
directly understand. It is fair to say that a paradigm shift was just about to hap-
pen (cf. Per Flensburg on paradigm shift in the humanities). Then a newly es-
tablished professor position in European ethnology was advertised in Gothen-
burg. I applied for and received from the experts an honorable second position 
after my former teacher in Lund Sven B. Ek. 

In 1984, I accepted a request from Bergen to substitute one year for the ethnol-
ogy professorship, while the ordinary holder Brynjulf Alver was on leave for 
research. The time in Bergen 1985-1986 was a positive experience. Here I came 
to a research environment that was based on cohesion, respect and appreciation 
of the work of others, in contrast to the tough competitive situation that was 
becoming more and more noticeable in Lund. Until now, I had not been so 
appreciated for my research and teaching efforts than during my time in Bergen. 

When the substitute in Bergen was over 1986, I could apply for a proclaimed 
professor position in European ethnology in Uppsala, which I then assumed in 
1987. When, newly married with Kristina in January 1987, I moved to Uppsala, 
I thought to invest whole-heartedly in developing a good research and study 
environment.  

In Uppsala, I learned how important it was to participate in the ceremonial life 
of scientific academies and student nations. There, a researcher who came from 
outside was able to learn the academic codes that were important for building a 
functioning network in academic everyday life. 

After ten years in Uppsala, a professor's position in ethnology in Oslo was pro-
claimed in 1996. By being a censor there in ethnology during the 1980s, I was 
known in that environment. Some of my colleagues in Oslo contacted me and 
asked if I was interested in applying for the advertised/posted professor posi-
tion. I answered yes and later got a clear preference from the experts in front of 
three other applicants who all came from Norway. Access to this position took 
place in 1997 and I was able to commute weekly from the farm on Orust the 
240 kilometres to Oslo. My wife Kristina and our nine-year-old son Johan were 
able to live on the farm that I had inherited after my parents without having to 
work actively with agriculture anymore. 
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Picture 5. Kristina´s and my wedding on January 5 1987 in Tuve old church in Gothenburg. 

When I started my position in Oslo, I was met with respect for what I did as a 
researcher and for the resources I had contributed to the subject development 
at the department. I never experienced any negative comments and that was well 
in line with my previous experiences from Bergen. The Norwegians I met at 
these two departments have been inclusive to me as an outsider and not con-
cerned with highlighting hierarchical differences. Unlike in Uppsala, I have not 
had to learn many invisible codes in order to be integrated into the academic 
environment. The opportunity to work freely has been striking. An Oslo col-
league stated when I started my employment: "Here it is about being self-em-
ployed". It suited me very well. The Norwegian university environments were 
not as focused on personal careers and attention as I had previously encountered 
in Sweden. A greater equality ideal between different researchers was evident 
and I am grateful to have experienced this. For me, career in the sense of gaining 
status has not been essential. Instead, the research interest has been the domi-
nant one. 

6 Managing academic competition and conflicts 
The fact that there are different scientific views is natural within academic envi-
ronments. However, it becomes even worse when contradictions turn into open 
or hidden personal conflicts, which easily arise in connection with competition 
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for academic positions and research funding. It is then up to the individual re-
searcher to find a strategy for how this should be handled. My advice is to try to 
avoid aggravating conflicts. When I received a clear foreword to the proclaimed 
professorship in European Ethnology in Uppsala in November 1986, there were 
strong complaints from four of the other applicants. In harsh terms both my-
self and the experts were accused. Both my competence and fitness were ques-
tioned. My goal, however, was to try to keep calm and answer the complaints in 
factual terms. It was a good thing that my wife Kristina gave me support in 
dealing with the filed complaints. She could give me a lot of advice, trained as 
she is in psychology and psychiatry. The complainants were not successful, and 
I was appointed by the Government to the Chair of European Ethnology on 
August 13, 1987. 

The previous criticism of the professor position in Uppsala continued in 1989 
when I was an expert in the appointment of a university lecturer in European 
Ethnology in Uppsala. Complaints were made from one of the applicants who 
had also applied for the professorship in 1986. In this context, too, it was im-
portant to keep calm and respond in factual terms. A colleague in Norway ex-
pressed his admiration in writing that I answered the criticism in sensible terms. 
The exchange of letters at this appointment was published in 1989 in the publi-
cation Svenska etnologer debatterar (Swedish Ethnologists debate). This ena-
bled any colleague in the Nordic region to take part. 

Another important thing for a researcher is not to mentally stay in and worry 
about past conflicts and disappointments. Instead, it is important to look ahead 
to new opportunities and research discoveries. 

7 International contacts 
The basis for continued positive research development is to build up interna-
tional contacts early. My doctoral supervisor encouraged me to attend interna-
tional conferences. It is a great way to keep up to date with and participate in 
scientific debates. In the 1970s, I became interested in German-speaking eth-
nology and in 1977 I was invited to present my research at the universities of 
Kiel and Münster. In 1978, I led an excursion for the ethnological research sem-
inar in Lund to West Germany. We visited the universities in Münster, Würz-
burg, Tübingen and Marburg. At the initiative of Professor Hermann Bausinger 
in Tübingen, I was elected member of the Deutsche Gesellschaft für Volks-
kunde. It is an association of all German ethnology departments where 
Bausinger was then chairman. This was a great honor to me. 

In 1979, I participated for the first time in a German Ethnological Congress. 
There I had the opportunity to meet researchers from all West German univer-
sity institutes where the subject of ethnology was represented. East German 
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ethnologists were not granted leave to attend a scientific conference in West 
Germany. However, I developed contacts with East German researchers later 
in the 1980s at conferences in Schwerin 1984 and Stralsund in 1987. My lectures 
on these occasions were published in the East German Ethnology Yearbook 
Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte. After Germany's reunification 
in 1990, I have continued to participate in ethnological research congresses and 
have had the pleasure of knowing both former West German and East German 
ethnologists. 

From the 1990s and onwards, I have emphasized participating in symposia with 
even greater reach than German-speaking areas, namely those organized by So-
ciety International of Ethnology and Folklore, abbreviated SIEF, and the Inter-
national Society for Folk Narrative Research, abbreviated ISFNR. When SIEF 
celebrated its 50th anniversary in Amsterdam in 2014, I gave a lecture on SIEF's 
development from the 1980s to the 2010s based on my personal experiences. 

Another way to maintain contacts outside your own country is to participate in 
international scientific networks, both Nordic and European. In 2010, the inter-
disciplinary network Nordic Network of Thanatology was formed, abbreviated 
NNT. It provides a forum for scientific exchange within the theme of death. 
There I have presented my researches on views of death both historically and in 
the present. In 2013, ISFNR started Belief Narrative Network, abbreviated 
BNN, where I have been a board member since its beginning. Here I have an 
important forum for discussing public beliefs with researchers from all over the 
world. In 2016, a Nordic tourism history network was formed, which in 2018 
published the anthology Turismhistoria i Norden (Tourism history in the Nordic 
countries). There I was given the opportunity to present a selection of my tourist 
researchs12. Another network is entitled National Network for Medical Human-
ities and Social Sciences (http://nnmhs.se/ ). There, medicine, disease and 
health are discussed from historical, ethical, cultural and social perspectives. The 
networks organize conferences and publish newsletters and anthologies. Equally 
important are the contacts between researchers that are digital through e-mail. 

The international contacts within the research associations SIEF and ISFNR, as 
well as within the various networks, have contributed to my commitment to 
publish no less than seven books in English during the 2010s. They are pub-
lished by the publisher Novus Press in Oslo. At an ISFNR symposium in St. 
Petersburg in 2010, I was advised by international colleagues that it would be an 
advantage for them if I published books in English and not merely as a summary 
in English-language journals. Thanks to this advice, I started editing and updat-
ing texts that had previously only been published in Swedish. 

 
12 http://portal.research.lu.se/portal/files/52833695/Tourismhistoria_i_Norden.pdf 
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8 Interdisciplinary contacts 
Expanding the contact areas is something fundamental in all research. This re-
fers not only to international contacts, but also to contacts across subject and 
faculty boundaries. Since I was working with a long historical perspective during 
my doctoral studies, it became necessary to develop cooperation with other his-
torical disciplines alongside ethnology. Interdisciplinary contacts have since 
been important throughout my scientific career. The complementary perspec-
tives that arise can be essential in analyses. 

The major research projects and research networks in which I have been active 
have to a large extent been interdisciplinary. In 1982, a Scandinavian research 
project with the title Kattegat-Skagerrak project was initiated. The goal was 
partly to investigate cultural contacts across the Kattegat and Skagerrak seas and 
partly to carry out comparative local studies in the coastal areas around these 
two seas. A collaboration was established between ethnologists, historians, art 
scientists, literary scholars and cultural geographers at several universities.  

 
Picture 6. Kattegat-Skagerrak project holds a conference in Tjörn in 1983. 

During the 2010s, Strömstad Academy, an Institute for Advanced Studies, has 
been particularly important to me. Here I have had the opportunity to extend 
my research contacts outside of the humanities to natural science and medicine. 
The majority of members who are elected to the Academy represent scientific 
and medical research. The scientific breadth is evident in the anthologies that 
the Academy has published and where I have participated both as a writer and 
as an editor. In this capacity, I have gained good insights into various scientific 
methods and analyses. In 2016, Barnbarnens århundrade (The Grandchildren's 
Century - Stories of a New Future) was published. It was something new for me 
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as a humanist to research with a look to the future, one that researchers' grand-
children will experience13. 

9 Research strategy 
It is important to be clear on how you want to conduct your research on a prin-
cipled level. For me, problem-oriented research has been central. Then the prob-
lem(s) form the starting point while material and theoretical perspectives be-
come aids in the analyses. The material, called empirical, helps to answer the 
question ‘how’ and theoretical reasoning to the question ‘why’. For a qualitative 
researcher, it is important to have a broad empirical basis that is obtained both 
in archives and in field investigations. Theoretical reasoning is the researcher's 
aids in analyzing the driving forces and contexts that lie behind the observed 
reality. I have come to the conclusion that several different factors can work 
together in the study of cultural meetings and historical processes. It is important 
to try out different explanatory possibilities. 

Endurance is an important prerequisite for successful research. When assessing 
applications for research funding and academic positions, considerable empha-
sis is placed on the completion of previous surveys. These may be publications 
in the form of monographs, anthologies or articles in scientific journals. My 
stubbornness and endurance were already established during my early studies 
alongside the work on the farm. 

Another ideal that I aspired to is to express myself in an understandable lan-
guage. Then you can more easily reach out into the surrounding community with 
your research results, which feels stimulating. There is no point in using difficult-
to-understand words and sentences that are not explained. A good guiding star 
might be the phrase: "The darkly said is the darkly thought", as the writer Esaias 
Tegnér put it in the nineteenth century. 

10 Research Ethics 
Observing research ethical rules is something fundamental. In interviews, it is 
extremely important to respect the integrity of the studied people. This has be-
come increasingly relevant as ethnological research has more and more come to 
focus on the inside of the informants, ie their world view, feelings and experi-
ences. Norwegian folklorist Bente Gullveig Alver, who has written extensively 
on ethical issues related to field investigations, has spoken of the informants as 
co-actors. (Alver 1996) 

It is essential to respect the people and the culture being studied. This applies 
not least to studies of popular movements and popular religion. The cultural 

 
13 http://www.stromstadakademi.se/wp/wp-content/uploads/2019/01/AAS-42-1.pdf  



 
 174 

scientist cannot comment on the truthfulness of beliefs. Instead, it is about an-
alyzing what the beliefs have meant to the interviewees. In any case, you should 
not take a condescending attitude towards the people, groups or performances 
that you study. 

Reviewing the scientific work of other scholars in renowned scientific journals 
can be regarded as a collegial duty of a research ethical nature, even if it does 
not give academic research points. By reviewing, you make it easier for other 
researchers to become known in a wider academic circle. I have received letters 
of thanks from younger researchers in the Nordic countries for contributing to 
making their work known internationally through a number of English-language 
reviews. 

11 Technological development and research 
During my extended research career, rapid developments of technical aids have 
been of great benefit to the research. During my licentiate period 1967-1969 and 
doctoral studies in Lund 1969-1972 I had to write all the archive material by 
hand. This required persistence and durability. Text documents for seminars 
were also written by hand. On my own, I learned how to use a simple typewriter 
when my licentiate thesis was to be rewritten in 1969. Later I got an electric 
typewriter. 

In the 1980s, computers began to come into use in my research environments. 
The doctoral students were at the forefront of this news. I was hesitant at first 
if I needed a computer when I already had an electric typewriter. A doctoral 
candidate managed to convince me to switch to a Mac computer and after that 
I have never used a typewriter again. The valuable thing about the computer was 
that all information and texts could be stored and copied. It was easy to edit the 
texts without having to «cut and paste» in the originals as before.  

The digital development in the 2000s with e-mail has facilitated contacts be-
tween researchers all over the world. Nowadays I do not need to send letters by 
mail and wait a long time for answers. I can get it very soon regardless of the 
time of day. In the humanities that do not need access to laboratories, much of 
the research can be done at home. In Norway there is talk of "home office". 
Large parts of the archive's recording and photo material are available digitally. 
I can go straight into the archive material from my own office at the department 
or at home. When studying medical care and popular cure in the 19th century, I 
was able to use provincial doctors' annually submitted stories that are available 
digitally in a database (www.ep.liu.se/databas/medhist.sv.asp ). This oppor-
tunity gives significantly more time than before for processing and analysis of 
collected material. One disadvantage of «home office» may be that the daily con-
tacts between researchers at a department are reduced. 
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Picture 7. The author working at home in 2012 with the mac computer and with the house cat as a compan-

ion. 

12 Renewed research in previous fields of research - reuse 
Once a researcher has been distanced from previous research fields, it may be 
time to return to similar themes if curiosity has re-emerged. New research per-
spectives and new empirics may have emerged. Examples from my own research 
are new symbols that have emerged on grave memorials in cemeteries since the 
1990s in both Sweden and Norway. Memories of deceased people and pets on 
the internet during the 2000s did not exist in the 1970s when I performed death 
and burial investigations. 
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Another field of research that I reopened during the 2000s concerns cultural 
encounters between tourists and residents of the coastal population in Bohuslän 
from the 1990s and onwards. Something new had happened since I did my sum-
mer guest surveys in the same area during the early 1980s. On the island of Åstol 
with a strong Pentecostal community, there were only about twenty percent 
summer-owned houses in the early 1980s. In a new field work in 2011 and 2012, 
I found that the proportion of summer houses had increased to just over half. 
In the meantime, there had been a strong moving out of younger residents and 
the age structure on the island had strongly increased. This had a negative impact 
on the membership of the Pentecostal congregation and influence on the island. 
The most significant news after the 1980s has been that Norwegian tourists have 
visited the coastal regions in northern Bohuslän on a large scale. They have be-
come an economic resource for several coastal resorts that would otherwise 
have difficulties to serve the few year-round living inhabitants. 

13 Assignments and scientific confirmation 
In the academic world, scientific assignments outside one's own department 
constitute a certificate of honor. It is a sign that you have gained confidence. 
One such assignment is to be a faculty opponent when assessing doctoral dis-
sertations, which do not give a major income. I have been a faculty opponent 
seven times in both Sweden and Norway. I have experienced that researchers 
have been talking about how many times they have been faculty opponents. A 
colleague was proud to have been an opponent six times and then I could reply 
that I had this assignment seven times. 

Another assignment is to be an expert in academic position appointments. It is 
even more based on an accumulated confidence in the academic world also out-
side of one's own country. I have been an expert at appointing professor posi-
tions in Frankfurt am Main in Germany in 1997, at the Åbo Academy in 1998 
and 2018. Once in Bergen and twice in Oslo I have assessed applications for 
personal promotion to professor. It is important to carefully review the submit-
ted research material and strive to give well-founded reviews of other research-
ers' work (cf. Wigblad's essay). 

A new form of assignment created during the 2000s concerns anonymous peer 
reviewed manuscripts. I have been hired by several scientific journals both in 
the Nordic region and globally. These assignments do not provide scientific 
points or financial compensation, but must be regarded as a research ethical 
obligation if this new review procedure is to function in the future. 

Being elected to scientific Academies is another form of honors and evidence 
of successful research. It is important to show appreciation for such elections 
by actively engaging in the areas of the Academy. In 1987, I was elected a 
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working member of the Royal Gustav Adolf Academy of Swedish Folk Culture, 
which publishes scientific publications in an Acta Series, awards scientific 
awards, research grants and travel grants. My first prize in this Academy I re-
ceived in 1974 as a reward for my doctoral dissertation in 1972. It was the first 
time I met a truly academic ceremonial environment.  

 
Picture 8. Professor Dag Strömbäck speaking at the annual November 6 festivity of the Royal Gustav Acad-

emy in 1974. 

An even higher award was awarded to me in 2005. The motivation for the award 
was my "versatile, scientifically generous and rich production in the fields of 
ethnology, cultural history and religious ethnology". From this Academy I have 
received generous travel grants and printing grants to several of my publications.  

 
Picture 9. Diploma in 2012 from Leading Educators of the World. 

Thanks to my inclusion in the Royal Humanist Science Society in Uppsala, I 
have been able to obtain research grants from there as well. The same goes for 
the Norwegian Writer and Translator Association where I was elected in 2012. 
Researchers in humanistic subjects must keep their eyes open to find funding 
that can partially finance book publishing. The book publishers do not expect 
any major sales of our publications. So far, I have not had to pay for my publi-
cations with my own money. 
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Another form of honor is to be mentioned as a researcher in international bio-
graphical manuals. In 2006, I was featured in the reference book Who´s Who in 
the World and it has continued every year since then. In 2012, I was selected to 
be featured in the Outstanding Intellectuals of the 21st Century publication  

published by the International Biographical Center in Cambridge. I was also 
awarded a diploma in 2012 as proof that I was selected in the Leading Educators 
of the World category as a representative of cultural history and European eth-
nology.  

14 Physical activity for increased intellectual performance 
A successful researcher should not just sit still at the desk and the computer. 
You need to allow for regular physical activity so that the brain can rest between 
turns. Creativity is promoted by being outdoors. Many times I have got new 
thoughts and interpretations when I have walked in the forest or been out cy-
cling. It may be important to have a notebook at hand where the new thoughts 
can be written down as soon as possible. 

The physical activity should be voluntary and preferably pleasurable. Physical 
work at home in the farm in my youth was not fun. Exercising and playing foot-
ball/soccer, on the other hand, was fun. My interest has not been competitions, 
but the physical activity can be at my own pace, preferably during long walks. In 
recent years there has been walking with pump rods in addition to cycling. 
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In addition to the everyday elements of physical exercise, a weekly rhythm is also 
needed with the possibility of continuous rest and relaxation. Ever since growing 
up, Sunday rest has been essential for me to cope with the challenges of everyday 
life. When most people work five days a week, a researcher should not have to 
work seven days but at maximum six. It must be an entitlement. This is im-
portant whether you have family or not. It's nice to feel extra rested on Monday 
morning and look forward to some inspirational research during the week. I 
have had a research life without a family for about twenty years and then more 
than thirty years with a family. An important thing for my wife Kristina and our 
son Johan has been that during his upbringing I was available at least on Sun-
days. 

One thing that can be stressful in our time is the cell phone and the computer 
with all the e-mails coming in at a constant stream. It may be wise to protect 
yourself one day a week. 

15 The importance of being active as a senior 
If the research has become a lifestyle or is even perceived as a vocation (cf. 
Allwood's essay), the researcher does not look forward to becoming a pensioner, 
at least not a passive pensioner. The skills and experience that I have built up 
over many years, I want to be able to take advantage of and develop as long as 
it feels meaningful. The research tasks do not end as the researcher in Sweden 
turns 67 or 70 years in Norway. The only negative thing about the time at the 
University of Oslo from 1997 was that I had to resign my professor position 
when I turned 70. This I experienced as a difficult thing when I felt on top of 
experience and ability to impart knowledge and inspiration to new generations 
of researchers. I took up a fight in the Oslo University media to be able to con-
tinue after 70 years. This was noticed in Norwegian national media, both radio 
and TV, where I was interviewed. 

University of Oslo in the 2010s has made conditions more suitable for those 
who become seniors at the age of 70. I and several scholars with me have got an 
office space with access to a computer. Seniors have full access to the universi-
ty's computer service. Thanks to these new arrangements, I have continued to 
commute to Oslo from Bohuslän and to keep a smaller apartment there. 

Society should take advantage of the intellectual resources that seniors in the 
university world represent. For a higher academic scholar, it takes a very long 
time to build up a comprehensive competence. Nor are academics physically 
exhausted in the way that many people working in industries or the healthcare 
sector are. It is a differentiation of the retirement age based on voluntary retire-
ment or continuing which I consider to be worthwhile. There is every reason to 
agree with what the well-known fiction writer Henning Mankell wrote in 2012: 
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We live in a world where everything that is young is good, while 
the experiences of the elderly are hardly counted as something to 
have. People are forced out of their jobs when they reach a certain 
age, not when they feel tired or satisfied. … You do not solve any 
problems by throwing a group of people on life's litters (Göte-
borgs-Posten, September 4, 2012). 

I experienced great joy when the Royal Gustav Adolf Academy of Swedish Folk 
Culture in 2010 changed previous regulations so that senior members, that is the 
title after seventy years, were granted the same rights as the working members 
to propose scientific award winners, new members and apply for travel and re-
search grants. Even within the other scientific academies that I belong to, I can 
work as long as I live. This applies to the Science Society in Lund, where I was 
elected in 1978 and the Royal Humanist Science Society in Uppsala where I have 
been a member since 1988. 

 
Picture 10. The author, in the middle of the picture, is installed as a professor in ethnology at Stromstad Acad-

emy by the Rector Professor Lars Broman to the right. Photo Kristina Gustavsson. 

Another Academy that has several academic seniors as members is Stromstad 
Academy, Institute for Advanced Studies. There, in 2011, I was solemnly in-
stalled as a professor of ethnology. This Academy has accepted members from 
all faculties at Swedish and several foreign universities. Members can participate 
in symposia, hold public lectures and participate in anthologies and an electronic 
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writing series Acta Academiae Stromstadiensis. As Pro-Rector since January 1, 
2017, I have primary responsibility for the publication. This involves a lot of 
voluntary work, but it feels meaningful to be able to actively contribute with 
competence and experience in a broad academic field.  

16 Concluding advice 
The idea of writing about my personal research development that has taken 
place over many years is that younger researchers should be able to learn from 
my experiences. The cultural and social background of the researcher obviously 
plays a role in research development. The understanding of the value of aca-
demic studies and research is not self-evidenced in all social environments. Psy-
chological support from the immediate family environment is of great im-
portance. Don't give up, regardless of the social context you are in. 

Curiosity and endurance are essential principles if the researcher is to be able to 
get far in his or her development. Combine intense brainwork with relaxing rest 
breaks that strengthen the mind and brain. 

Listen to your supervisor while working on your doctoral dissertation but also 
strive to be independent. This will be an important credit in the future. 

Choose from research topics that you are very interested in and have no emo-
tional barriers to and where you believe you can make new discoveries. If there 
is little research done in the chosen research area, this can be inspiring for the 
discovery pleasure. So it was for me regarding historical women's research and 
local in-depth investigations of free church movements and temperance move-
ments. 

Make sure that you are part of a research environment that does not need to be 
limited to the local department. Strive to belong to research networks preferably 
with an international scope and that extend beyond traditional subject bounda-
ries at the universities. 

Don't be afraid of changing to other research institutes. It contributes to new 
contacts and can provide increased inspiration and scientific appreciation. It can 
be a way to get away from previous contradictions at the local level. It is always 
important to look ahead and not mentally remain in previously experienced in-
justices and disappointments. Then you can become a good researcher even 
when you reach a senior age. 

Strive for a scientific language that is amenable to a wide readership. It is im-
portant to be able to reach out to the surrounding community with the research 
results. It is part of the university's so-called third task and gives greater meaning 
to the research. 



 
 182 

References 
Alver, Bente 1996: Creating the source through folkloristic fieldwork. Helsinki. 
The Anthropologist as Writer: Genres and Contexts in the Twenty-first Century. 2016. Ed. 
by Helena Wulf. New York. 
Barnbarnens århundrade. 2016. Ed. by Strömstad akademi. Oslo. 

Chang, Heewon 2008: Autoethography as Method. Walnut Creek. 

Ellingson, Laura & Carolyn Ellis 2008: Autoethnography as Constructionist Project. 
Handbook of Constructionist Research. Eds. Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. New 
York.  

Ellis, Carolyn, Tony E. Adams & Arthur P. Bochner 2011: Autoethnography: 
An Overview. Forum: Qualitative Social Research Vol 12, No 1, p 1. 

Gustavsson, Anders 1972: Kyrktagningsseden i Sverige. Lund. 

Gustavsson, Anders 1992: Nykterhetsrörelsens människor i Valla. Uppsala. 

Gustavsson, Anders 2009: Bondeliv på 1800-talet. Oslo. 

Gustavsson, Anders 2015: The researcher's role in the research process. Reflec-
tions and experiences of an ethnologist. Acta Ethnographica Hungarica; Volum 
60.(1). 

Göteborgs-Posten 2012. 

Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte. 1986, 1989. 

Kattegat-Skagerrak projektet Meddelelser.1-17. 1982-1990. Ålborg. 

Svenska etnologer debatterar. 1989. Ed. by Anders Gustavsson. Uppsala. 

Turismhistoria i Norden. 2018. Ed. by Wiebke Kolbe. Uppsala. 

Internet 

http://portal.research.lu.se/portal/files/52833695/Tourismhisto-
ria_i_Norden.pdf. 17/12 2019 
http://www.stromstadakademi.se/wp/wp-content/uplo-
ads/2019/01/AAS-42-1 .  
www.ep.liu.se/databas/medhist.sv.asp . 
 

  



 
 183 

Att bli professor med nästan inga 
publikationer 

Per Flensburg 
 

”I det ögonblicket bestämde jag mig för att inte slösa bort mitt liv på att 
skriva rapporter som aldrig skulle läsas, utan i stället definierade jag 
mina forskningsresultat som de effekter mina handlingar skulle ha på 
samhället. Att ge bra undervisning, ställa tankeväckande frågor och att 
vägleda mina elever mot nya insikter blev mitt mål.” 

Introduktion  
Denna artikel är en berättelse som beskriver min karriär samt några reflektioner 
om den. Det berättar min historia, sett ur mitt perspektiv. Jag började min aka-
demiska karriär vid Lunds universitet 1966 och studerade matematik, matema-
tisk statistik och numerisk analys. Under en termin studerade jag också astro-
nomi, bara för skojs skull. Därefter var det dags att leta efter ett jobb. Jag fick 
höra av en klasskamrat att om jag dessutom studerade administrativ databehand-
ling (ADB), ökade chansen för ett jobb med 500%. Så jag bestämde mig för att 
också läsa ADB. Under läsåret 1970/71 studerade jag både ADB och företags-
ledning på heltid och träffade min första fru. I september 1971 började jag min 
sista termin i ADB, som också innehöll kandidatexamen. Det handlade om se-
lektiv spridning av information och det visade sig spela en stor roll i min akade-
miska karriär. 

Jag har arbetat på följande universitet och högskolor 

• Lunds universitet (1972-1986) 
• Handelshøjskolen i København (CBS) (1986-1996) 
• Växjö universitet (1996-2006) 
• 1986 doktorsdisputation i Lund 
• Professor vid Växjö universitet 2002 
• Visiting professor 2005 i Nürnberg 
• 2006 professor vid Högskolan Väst 
• Gick i pension 2013 
• 2018 Professor vid Strömstad akademi 

Denna artikel innehåller en mosaik av episoder och idéer som ägde rum under 
dessa 48 år. Jag börjar med att beskriva två viktiga definitionsfrågor, positivism 



 
 184 

och interpretativism, som jag anser att läsaren bör känna till för att förstå artikeln 
fullt ut. 

Positivism och interpretativism 
I slutet av 70-talet och början av 80-talet rasade ett krig mellan olika vetenskap-
liga inriktningar, ett paradigmkrig, vid Lunds universitet. Det huvudsakliga slag-
fältet var institutionen för sociologi och det var mellan positivister och interpre-
tativister. Det fanns två slags positivister, dels de som utgick från Comte (Comte, 
1975) och dels de som utgick från Wienskolans logiska empirism (Carnap and 
Schilpp, 1963; Neurath et al., 1996; von Wright, 1943). För informatikens del 
var det den senare som gällde. Den huvudsakliga skillnaden mellan positivister 
och interpretativister var synen på verkligheten och idén om en enhetsveten-
skap. Positivisterna trodde på en objektiv, av iakttagaren oberoende verklighet 
medan interpretativisterna såg den som en social konstruktion. Positivisterna 
ansåg att samma vetenskapliga metoder alltid kunde tillämpas i alla ämnen, me-
dan interpretativisterna betonade säregenheten hos varje vetenskap och menade 
att det fanns flera olika inriktningar som t.ex. hermeneutik, fenomenologi, exist-
entialism, kritisk teori etc.  

Jag blev interpretativist och baserade mig väldigt mycket på Berger & Luckmann 
men både Husserl, Heidegger och Gadamer (Berger et al., 1998; Gadamer and 
Hahn, 1997; Husserl, 1999; Rentsch, 2015) figurerade i mina referenser. Jag 
trodde starkt på en subjektiv världsbild, skapad och återskapad i en social inter-
aktion. Berger & Luckmann betonar objektiveringen men jag fastnade i den 
första delen om att verkligheten är olika för olika människor. Språket spelade en 
stor roll. Jag brukade säga: ”Vårt språk formar vår verklighet och vår verklighet 
formar vårt språk”. Ett exempel är de svenska samerna som inte har något ord 
för ”snö”. Istället har de flera olika ord som anger olika typer av snö. Samerna 
och jag kommer att se ett snöfält på mycket olika sätt. Jag trodde att denna idé 
kunde tillämpas mellan användare och utvecklare av ett datorbaserat informat-
ionssystem. De hade olika världsbilder och kommunicerade om samma ämnen 
men på mycket olika sätt. Här kan man inte använda positivism! Jag diskuterar 
detta i min avhandling (Flensburg, 1986) och nyligen hittade jag en underbar 
artikel av Dick Boland och Kalle Lyytinen som diskuterade samma fråga, men 
på ett mer utarbetat sätt (Boland Jr and Lyytinen, 2017). På ADB-institutionen i 
Lund var alla forskare utom en interpretativister och motsatte sig starkt det do-
minerande positivistiska forskningsparadigmet i Sverige och vid Lunds univer-
sitet. Följaktligen kämpade vi ständigt för vår existens och rätten att bedriva vår 
forskning. Detta har blivit en grundläggande fråga för mig, förmodligen så 
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grundläggande att jag inte är 
medveten om min tendens att se 
denna paradigmatiska motsä-
gelse överallt. 

Burell och Morgan (1989) har 
gjort en fyrfältstabell över olika 
paradigmer inom det sociolo-
giska området. De citeras av 
flera framstående informatik-
forskare (Hirschheim and Klein, 
1989) och jag redovisar den i figur 1. Den röda stjärnan markerar alla Lunda-
forskarnas, utom en, positionen med den blå stjärnan markerar den domine-
rande ADB-forskningen under 70- och 80-talen. 

Varför jag inte publicerar 
Min C-uppsats handlade om selektiv spridning av information som ett medel för 
att följa publikationer inom ett specifikt område. Antalet vetenskapliga tidskrif-
ter ökade exponentiellt såväl som antalet abstrakt och jag presenterade en bild 
liknande den på figur 2 (Larsen and Von Ins, 2010). Det var omöjligt att följa 
alla tidskrifter som täcker en viss disciplin, så en bevakning baserad på nyckelord 
i titeln föreslogs. Jag fick reda på att cirka 80% av alla vetenskapliga artiklar inte 
citerades (har dock inte kvar referensen), vilket innebär att de inte lästes av nå-
gon, förutom författare och granskare. Jag blev mycket förvånad och undrade 
varför folk fortsätter att skriva, särskilt eftersom de inte kompenseras ekono-
miskt och kostnaden för tidskriften var mycket hög. 

I slutet av 70-talet höll jag en kurs i systemutveckling under tredje terminen för 
studenterna. Litteraturen var bland annat en bok av Rolf Høyer, kallad ”... over 
till EDB” (Høyer 1974). Det fanns ett kapitel där Kristen Nygaard beskrev 
NJMF-projektet (NJMF-projektet var det första samarbetet mellan fackföre-
ningar och företag inom IT-området.) Han uppgav att de startade som ett kon-
ventionellt projekt, där forskarna skrev rapporter, som sedan lades på en hylla 
och inte lästes. Därför omdefinierades forskningsresultatet till att vara de åtgär-
der som vidtagits av deras forskningspartner i företaget. Detta gjorde ett djupt 
intryck på mig, särskilt då jag från min kandidatexamen kom ihåg att 80% av alla 
rapporter inte citerades, antagligen inte lästes. I det ögonblicket bestämde jag 
mig för att inte slösa bort mitt liv på att skriva rapporter som aldrig skulle läsas. 
I stället definierade jag mina forskningsresultat som de effekter mina handlingar 

Figur 1 Burell & Morgans bild över olika paradigmer 
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skulle ha på samhället. Att 
ge bra undervisning, ställa 
tankeväckande frågor och  
vägleda mina elever mot 
nya insikter blev mitt mål. 
Under årens lopp har 
många studenter uttryckt 
sin tacksamhet för min 
undervisning.  

Man talar ibland om in-
omvetenskapliga och ut-
omvetenskapliga kriterier. 
De förra handlar om pub-
liceringar, metod- och teo-
rival medan de senare 
handlar den praktiska nyt-
tan av forskningen, an-
vändningen av resultatet. I 
min forskning var de ut-
omvetenskapliga kriteri-
erna helt klart viktigast. 
Det handlade om att ut-
veckla kunskap som de 
deltagande organisation-
erna hade nytta av för att 
kunna lösa sina problem.  

Jag har försökt hålla reda 
på antalet ociterade rapporter under åren och situationen verkar förbättras. I 
november 2016 genomförde jag min senaste utredning på detta område. Jag 
sökte på Web of Science, eftersom detta är tänkt att ha den största effekten. Jag 
sökte kategorierna “computer science, information systems” och ”information 
science, library science” från 1986 till 2016. Resultatet var 5124 träffar varav 
2053 papper (40%) inte hade några citat. Detta är bättre än de 80% jag minns 
från början av 1970-talet, men det betyder inte att de andra 60% hade någon 
stor inverkan. Endast 1220 papper (23%) hade mer än 5 citat. När jag genom-
förde en liknande utredning i april 2016 fanns det andra resultat: 9908 träffar 
varav 4654 papper (47%) inte hade några citat. Publikationer med mer än 5 ci-
teringar uppgår till 1,3%. Uppenbarligen har något hänt på Web of Science, 
många papper med nollciteringar tycks ha försvunnit. Å andra sidan är syftet 
med Web of Science, att presentera de mest citerade artiklarna, inte de som inte 
citeras. 

Figur 2 Ackumulerade abstrakt inom olika vetenskapliga områ-
den fram till 2020 (Larsen & von Ins, 2010 fig 2). OBS: Lo-
garitmisk skala på Y-axeln visar att tillväxten är exponentiell. 



 
 187 

Min första tidskriftspublikation (Elkjaer et al., 1991) citeras 47 gånger enligt 
Google scholar. I Web of Science finns den inte att hitta. Detta gjorde mig ännu 
mer misstänksam angående de bibliometriska mått som styr våra resurser. En 
annan problematisk fråga är minskningen av täckningen från Science Citation 
Index och Social Science citation index (Larsen and Von Ins, 2010). Författarna 
visar att i Science Citation Index är tillväxthastigheten, mätt i år för att fördubbla 
det totala antalet citeringar, högst hälften av tillväxten av andra databaser. Slut-
satsen som följer är att antalet citeringar kanske inte är så dåligt som jag antog 
och därför är ett av mina skäl för att inte publicera inte längre giltigt.  

Ett annat skäl till mitt beslut att inte publicera är aspekterna beträffande kostna-
den. Först forskar jag med möda och besvär. Sedan skriver jag minst en månad 
på en artikel. Därefter skickar jag artikeln till en tidskrift (eller konferens). Vissa 
högkvalificerade personer läser min artikel, utvärderar och ger lite feedback. De 
betalas inte för arbetet och de får ofta inget erkännande alls. Min artikel accept-
eras så småningom och publiceras i tidskriften. Jag har inte betalat något, istället 
kan det hända att jag blir ombedd att betala för publiceringen. Om en person 
vill läsa mitt papper måste han betala cirka 30 $. Om ett bibliotek behöver till-
gång till journalen måste de betala en enorm summa pengar för rättigheterna till 
tillgång till databasen där den är lagrad. Därför är min fråga helt enkelt: Vill jag 
bidra till att ta bort pengar från forskning? Jag är medveten om att Thompson 
Reuter (som äger Web of Science) gör mycket bra saker och förmodligen spen-
derar de sina pengar på ett etiskt tillfredsställande sätt, men ändå: Var jag beredd 
att stödja en sådan process utan att ha någon påverkan på nyttan som mitt arbete 
skapar? Det var jag inte och enligt Larsen (ibid) är ett ökande antal forskare inte 
det heller. Tidskrifter med öppen åtkomst får ett ökande intresse, men jag måste 
ofta, dock inte alltid, betala en betydande summa pengar för att få min accepte-
rade artikel publicerad. Jag anser att kostnaden för elektroniska publikationer 
och tid för redaktörerna borde täckas. Att kräva författaren på upp emot 25 000 
kr för en publicering anser jag är rena utpressningen! Men om jag hade börjat 
min akademiska karriär idag, skulle jag varit tvungen att publicera! Eftersom mer 
av publiceringen sker i öppna tidskrifter är de mer tillgängliga och möjligheten 
att få fler läsare och fler citat är större. Citeringarna är ett viktigt mått som ligger 
till grund för tjänstetillsättningar.  

Mitt val att inte publicera är omöjligt idag. Publikationer i tidskrifter, helst väl-
renommerade, behövs helt enkelt för att göra karriär! När jag började min karriär 
var denna publicering inte av stor betydelse och bara en person på institutionen 
var intresserad av det. Vi skrev artiklar för våra egna ändamål, inte för världen! 
Vi skapade en tät grupp, men efter några år upplöstes den. Mer om det senare. 
Men eftersom jag publicerar på en del konferenser (mer om detta senare) är folk 
bekanta med mig och de har en uppfattning om mina förmågor och den forsk-
ning jag gjort. I den meningen publicerade jag. Strikt talat hade jag två publi-
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kationer (en i tidskriften "Accounting, Management and Information Techno-
logies" (Elkjaer et al. 1991, 47 citeringar) och en i "Research Methods in Inform-
ation Systems”, (Flensburg, 1985) när jag fick min professur 2002. 

Konferenser: Deltaga eller inte? 
Jag beslutade också att inte delta på konferenser, utom på en: IRIS-konferen-
serna. IRIS betyder Information system Research In Scandinavia och anses inte 
vara en riktig konferens utan en work-shop som fokuserar på skandinavisk 
forskning. Många forskare anser att man inte ska referera till IRIS-artiklar och 
vill inte ha med sitt bidrag i proceedings. Då och då sände jag in artiklar till olika 
konferenser men avvisades ofta, enligt min uppfattning för att jag inte var posi-
tivist. Vid den tiden (1980-1990) var huvudparadigmet positivism och orsakerna 
till avslag baserades ofta på att granskaren utgick från ett annat paradigm. 

När det gäller granskning är det problematiskt om granskaren använder ett annat 
paradigm än författaren. Om så är fallet kan det hända att granskaren har svårt 
att förstå både problemet och metoderna eftersom paradigmerna är oförenliga 
enligt Kuhn (Kuhn, 1962). Då är det lätt att avvisa artikeln. Därför är jag noga 
med att inte välja artiklar som tillhör ett annat paradigm eller tradition än min 
egen när jag själv ska granska någon artikel. 

En gång, ICIS 1990 i Köpenhamn, accepterades en artikel som jag och tre andra 
kolleger hade skrivit (Willmott et al., 1990). Men jag tyckte att konferensen, som 
ansågs vara en av världens främsta, var extremt tråkig! Tiden slösades bort på 
att lyssna på människor som läste sina artiklar, ord för ord och lyssna på frågor, 
som i själva verket var en kortare version av frågarens forskning. Därför beslu-
tade jag att inte delta på konferenser. Kanske skulle jag ha funnit det mer attrak-
tivt om jag hade besökt konferenserna många gånger och om jag blivit en aktiv 
partner i nätverket. Men jag var mycket bekvämare med att prata med unga dok-
torander kl 5 på morgonen vid IRIS-konferenser än med högt uppskattade pro-
fessorer efter deras föreläsningar! 

1979 besökte jag något som heter Crest Course i Pisa, Italien. Där träffade jag 
Enid Mumford för första gången och bjöd in henne till Lund. Hon kom och 
introducerade den socio-tekniska metoden i informationssystem för oss. Jag 
träffade också Frank Land som var välkänd på den tiden och två unga dokto-
rander: Claudio Ciborra och Rudy Hirschheim. De båda skulle ha stor inverkan 
på forskning inom informationssystem. Dessa möten gjorde mig uppmärksam 
på det socio-tekniska synsättet. 

1981 besökte jag min första IRIS-konferens och hittade en intressant, engage-
rande, entusiastisk och icke-positivistisk grupp av forskare, där deltagarna 
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faktiskt läste varandras artiklar och gav konstruktiv feedback. Jag träffade många 
fascinerande personer: Markku Nurminen, som var min rumskamrat; Pertti Jär-
vinen, Pentti Kerola, Kalle Lyytinen och Juhani Iivari bland många andra. Efter 
det besökte jag cirka 25 andra IRIS-konferenser under årens lopp och jag är en 
av de tio mest aktiva deltagarna på dessa konferenser (Molka-Danielsen et al., 
2007). 

Jag uppskattade IRIS och dess format, även om det mesta fokuserade på att 
skriva artiklar för publicering i tidskrifter och andra internationella konferenser. 
Under åren skrev jag många IRIS-artiklar i olika ämnen. Jag arrangerade till och 
med IRIS 27 i samarbete med Högskolan i Halmstad. När SCIS (Scandinavian 
Conference in Information Systems) infördes (2010) var jag skeptisk och fruk-
tade att den goda IRIS-andan skulle försvinna. Jag föreslog till och med att IRIS 
skulle läggas ner, men det accepterades inte. IRIS-andan rådde och jag tvingades 
officiellt be om ursäkt två år senare. Det gjorde jag gärna! 

Mellan 1983 och 1985 besökte jag några IFIP WG 8.2-konferenser14 och jag 
bidrog till boken från Manchester-kollokviet 1984 (Flensburg, 1985). Där argu-
menterade jag för en effektiv arbetssituation, enligt Mumford (1983). Min hu-
vudpoäng var att användarnas tysta kunskap måste beaktas. Jag använde också 
Habermas tre kunskapsintressen (Habermas, 1972). 

Nu efteråt inser jag att mitt beslut att inte delta i konferenser endast delvis var 
relaterat till mitt beslut att inte publicera. En publikation med bidragen vid en 
konferens får antagligen färre läsare än en artikel i en tidskrift. Men konferensen 
ger möjligheter till sociala aktiviteter, att möta och knyta personliga relationer till 
de viktiga aktörerna inom ett specifikt område. Eftersom min första storskale-
konferens, ICIS90, var en sådan besvikelse, besökte jag bara sporadiskt andra 
konferenser. Jag skapade aldrig ett personligt nätverk på dessa konferenser. Om 
jag hade gjort det, kanske min karriär hade varit annorlunda. Idag uppmuntrar 
jag mina doktorander att välja en eller två konferenser att besöka och sedan hålla 
sig till dem! Genom att göra det skapar de ett personligt nätverk och blir en del 
av ett forskarsamhälle. Att jag var en del av IRIS har säkert spelat en stor roll för 
min framgång. 

Lunds universitet: Bildandet av ett ämne 
Min klasskamrats förutsägelse om att få jobb om jag också studerade ADB vi-
sade sig vara sann. Jag blev anställd den 1 januari 1972 vid avdelningen för 

 
14 International Federation of Information Processing är en stor FN-baserad organisation 
inom informatiken. Den är indelad i Technical Committes (TC) som i sin tur är indelade i 
Work Groups. WG 8.2 handlar om informationssystem i organisatorisk kontext. 
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informationsbehandling - ADB! Disciplinen startade 1967 i Stockholm, men re-
dan 1966 erbjöds kurser i ADB vid avdelningen för företagsekonomi i Lund. 
Mina lärare och kollegor var de första studenterna som slutförde utbildningen. 
ADB och numerisk analys lärdes ut på samma avdelning, kallad informations-
behandling. Varje disciplin hade sin egen sektion på avdelningen. Anledningen 
var enkel: representanter från de båda disciplinerna använde datorer och led-
ningen ansåg det vara en bra idé att dela på den som fanns. Det var inte ett 
lyckligt äktenskap. De numeriska analytikerna såg inget behov av att använda 
datorer för att producera fakturor och ADB-folket såg inte vikten av att beräkna 
π med 20 000 fler decimaler än tidigare. Vi tillhörde fakulteten för samhällsve-
tenskap, medan numerisk analys tillhörde naturvetenskapliga fakulteten. Den 
grundläggande uppfattningen om verklighet och kunskap var annorlunda - vi 
förstod inte varandra och för att säga sanningen, intresset för att överbrygga 
skillnaderna var inte särskilt stort på någon sida. ADB-avdelningen mötte såle-
des fiendskap från utsidan, vilket resulterade i stark intern sammanhållning. 

1976 började jag min forskarutbildning. Börje Langefors blev examinator och 
handledare för mig och mina kollegor. Han höll några föreläsningar, och vi del-
tog på olika kurser i vetenskapliga metoder, som gavs på andra institutioner, 
främst sociologi. Dessa kurser öppnade våra ögon (särskilt mina), varigenom jag 
upptäckte existensen av olika paradigmer. Det fanns en kurs på företagsekono-
miska institutionen om vetenskapliga metoder som hade en särskilt stark inver-
kan (Arbnor and Bjerke, 1977) och jag fann att jag blev fenomenolog med Hus-
serl och Heidegger som primära inspirationskällor. Jag bestämde mig för att 
satsa på en doktorsexamen och skriva en monografi på mitt modersmål, svenska. 
Anledningen var att en doktorsexamen skulle öka min lön, göra min position 
säkrare och möjliggöra mer handlingsfrihet. Och så var det var kul! 

Efter ett år ersattes Börje Langefors av Janis Bubenko som 25% professor i 
Lund, 25% i Göteborg och 50% i Stockholm. Han var positivist och började 
med undervisning i datamodellering. Doktoranderna var intresserade av använ-
daraspekter av informationssystem och vi var alla, utom en, interaktionister (se 
figur 1). Konflikter mellan professorn och doktoranderna var oundvikliga. Janis 
var dock en trevlig person eftersom han fortsatte att hjälpa oss så gott han kunde 
och efter ett år fick vi också 25% av Rolf Høyer, en norsk professor i organisat-
ionsteori som komplettering. Vi hade mycket kul tillsammans och både Jan och 
Rolf deltog och till och med arrangerade våra "fester"! Efter några år fick vi en 
egen professor: den mycket ambitiöse Hans-Erik Nissen, som på ett fruktbart 
sätt vägledde oss genom alla filosofiska labyrinter vi gick in i. Jag brukade refe-
rera till vår avdelning som "filosofisk informationsbehandling" eftersom vi skrev 
mycket om ämnet filosofi. Hans-Erik introducerade de tyska forskarna Schütz 
och Apel (Apel, 1972; Schutz, 1967) och ville att vi skulle läsa deras standardverk 
på originalspråket, vilket ingen av oss kunde göra. Han sa att vi måste skaffa oss 
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en djup förståelse för texten och det bästa sättet att göra det var att läsa den på 
originalspråket. Personligen var jag enig och det var ett giltigt argument för att 
skriva min doktorsavhandling på svenska. Vi dök ned i filosofins djup och hade 
det inte varit för vår empiriska forskning skulle vi ha gått förlorade. Men lyck-
ligtvis fick vi ekonomiska medel för att bedriva empirisk forskning och Enid 
Mumford besökte oss också för att lära oss om praktisk forskning inom socio-
teknik. Således fick vi en unik kompetens, både inom filosofi och empirisk forsk-
ning. 

Vi var intresserade av användaraspekter av informationssystem. Detta inklude-
rade både användares inflytande i utvecklingsprocessen och informationssyste-
mets påverkan på arbetet. Själv intog jag, som jag ofta gjorde, en extrem stånd-
punkt och sa att användarna skulle själva utveckla systemen och min avhandling 
handlade om det (Flensburg 1986). Vi hade alla ett genuint intresse för använ-
darinflytande och det krävde andra paradigmer än de traditionella positivistiska, 
främst eftersom systemutvecklare och systemanvändare hade helt olika uppfatt-
ningar om det arbete systemet skulle stödja. Därför gjorde vi många ansträng-
ningar för att lägga fram filosofiska och metodologiska argument som stödjer 
våra synpunkter. Vi var en tät grupp som arbetade med liknande problem från 
liknande utgångspunkt. Vi kunde faktiskt ha skapat något som kan kallas Lunds 
universitets informationssystemskola, men gruppen upplöstes vilket beskrivs se-
nare. 

Ändringar i ämnet 
ADB som disciplin hade sitt ursprung i företagsekonomi, inom den del som 
handlade om administrativ rationalisering. Operationsanalys och linjär program-
mering var ämnen som vi var upptagna med. Disciplinen hade fyra uppdel-
ningar: 

• Administrativ rationalisering 
• Datorteknik 
• Programmering 
• Systemutveckling 

Kärnan i disciplinen var systemutveckling (av datorbaserade informationssy-
stem) där Börje Langefors bok (Langefors B, 1966) användes som huvudbok. 

När forskningen inleddes introducerades nya ämnen inom disciplinen. Janis 
Bubenko införde databasmodellering, vilket är ett annat specifikt ämne i ADB. 
Det ersatte datortekniken. Rolf Høyer betonade organisationsteori, som ersatte 
den administrativa rationaliseringsdelen. I grundutbildningen fanns detta ämne 
på företagsekonomi och det togs bort från vår undervisning, men inte från forsk-
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ningen. Systemutveckling delades in i flera subteman som beskrivningstekniker, 
systemutvecklingsmodeller och projektledning, allt för att göra kurserna mindre 
och lättare att genomföra. 

Undervisning i Lund 
Min undervisning i Lund var mycket uppskattad. Ett av de bästa omdömen jag 
någonsin fått kom från några studenter från andra svenska universitet som hade 
besökt studentorganisationen för systemvetenskapsprogrammet i Lund. De 
hade haft en fest och nästa dag, klockan 10, skulle de besöka min föreläsning i 
tredje terminens systemutvecklingskurs. En grupp trötta studenter kom in, satte 
sig längst ner i rummet, vilket var nästan fullt, eftersom det fanns cirka 50 andra 
studenter. Jag började föreläsa, märkte att ingen av dem somnade och några da-
gar senare läste jag en artikel i studentkårens tidskrift skriven av en av gäststu-
denterna. Han skrev ungefär så här: ”Nästa dag var vi tvungna att besöka en 
föreläsning med Per Flensburg. Vi var ganska trötta när vi gick in och jag vet 
inte vad Per gjorde, men 2 timmar senare lämnade vi föreläsningen, uppiggade, 
entusiastiska och glada!” En månad efter att jag hade begärt avsked från Lunds 
universitet fick jag ett samtal, som sade att jag hade utsetts till den bästa läraren 
i Lund det året. Tyvärr hade jag redan lämnat universitetet och var inte intresse-
rad av att komma tillbaka. I Växjö sa studenterna att om det inte vore för mig, 
skulle de inte ha gått magisterprogrammet. 

Forskning i Lund 
Mitt första forskningsområde var systemutvecklingsmodeller. Det var ett tydligt 
val, eftersom det var mitt huvudsakliga undervisningsområde. Vi började besöka 
företag, prata med användare och insåg att de inte ansåg systemen som så stora 
framgångar som de beskrivs av systemutvecklarna. Jag insåg att vi behöver en 
ny typ av systemutvecklingsmodell, vilket möjliggör mycket mer inflytande från 
användarna. Jag intog en radikal ståndpunkt: tänk om användarna kunde göra 
utvecklingen själva? I min avhandling (Flensburg 1986) beskrev jag aktionsforsk-
ning i 9 företag och kvalitativa studier i 13 andra företag. Jag drog slutsatsen att 
det i vissa fall var möjligt för användarna att utveckla sina egna system. Jag var 
den förste i Skandinavien som skrev en avhandling om detta ämne, som kallas 
End User Computing (EUC). 

Det fanns flera metodologiska problem relaterade till denna forskning. Tradit-
ionell positivistisk och kvantitativ forskning var normen och jag var tvungen att 
förklara på djupet varför aktionsforskning kan ge vetenskaplig kunskap. De 
första 75 sidorna i min avhandling behandlar dessa frågor. Den centrala frågan 
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var kunskap, vilken typ av kunskap vi har och hur den kan överföras. Jag intro-
ducerade Aristoteles Nichomachiska Etik (Aristoteles, 350 f.Kr.) som, enligt me-
ning, är den bästa kunskapsklassificeringen som hittills gjorts. Efter Crest-kursen 
1979 inriktade jag mig på socio-teknik och fokuserade på den tysta kunskapen 
hos användarna, även relaterad till IFIP TC 9. 

Jag hade några projekt med bibliotekarier och hjälpte dem att välja ett bibliotek-
system. De tvingade den nuvarande säljaren att göra många dyra förändringar 
innan de beslutade att köpa deras system och jag blev persona non grata hos 
säljaren på grund av det. Jag hörde från en vän som arbetade där, att jag betrak-
tades som en av deras värsta fiender.  

Även efter det att jag lämnade Lund fortsatte jag att ha relationer dit. Jag tror 
också att jag genom åren har fått ett rykte om att vara en slags problemlösare. I 
Lund hade de en gång en mycket problematisk avhandling inom datalogi (Pers-
son, 2003); en utmärkt avhandling, med undantag för några sidor där författaren 
hävdade att alla forskare hade sålt sina själar till djävulen, och vad de gjorde var 
absolut inte etiskt accepterat. Vi fick en präst som utvärderade denna del av 
avhandlingen, och han var mycket entusiastisk, ja nästan lyrisk över den. Jag 
trodde att de återstående delarna var tillräckligt bra (det fanns 727 sidor! A4-
format! Tryckt i Times 10!) Så jag bortsåg helt enkelt från det kapitlet. En annan 
gång, även i Lund, fanns det en problematisk avhandling som skulle utvärderas 
på ett avslutande seminarium. Jag hävdade att avhandlingen inte fanns inom in-
formatikens disciplin och respondenten fick en ny chans. Seminariet hölls på ett 
civiliserat sätt, vilket vanligtvis inte var fallet om jag förstod det korrekt. En an-
nan gång blev jag ombedd att vara opponent på en doktorsavhandling (Persson 
Slumpi, 2011) vid Mittuniversitetet i Östersund, med ett uttryckligt genusper-
spektiv. Men den påtänkta opponenten som var genusforskare tyckte inte den 
skulle godkännas och hon försökte påverka betygsnämnden, vilket opponenten 
absolut inte får göra! Kritiken var kanske relevant i genusvetenskap, men i in-
formationssystem var det helt annorlunda. Jag spelade en sur och grinig gammal 
man som inte alls såg behovet av något som helst genusperspektiv och det var 
mycket roligt och blev mycket skratt! Respondenten blev godkänd.  

En forskargrupps fall 
När vi i Lund fick ekonomiska medel för att bedriva den forskning som vi ville 
och inte längre hade någon gemensam motståndare, började forskningsgruppens 
nedgång. De olika delgrupperna isolerade sig och var oroliga för att några av de 
andra grupperna skulle komma först med samma resultat. Vi publicerade inte på 
internationella konferenser utan för olika möten, sammankomster, kurser och 
arbetsdokument och i avdelningens namn. Vi var vanligtvis en författare per 
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artikel och de flesta av oss (inte jag!) bevakade noggrant sitt territorium och tillät 
inte någon annan att ens se sina artiklar! Stämningen blev nästan paranoid och 
jag slutade så fort jag hade tagit min doktorsexamen. 

Varför blir en grupp närstående forskare plötsligt ovänner? En orsak kan vara 
andan vid Lunds universitet. Den var inte på något sätt uppmuntrande, tvärtom, 
den var extremt kritisk. Varje försök att sätta sig i rampljuset betraktades som 
en kränkning av universitetets anda. Du skulle vara ödmjuk och prata om små, 
obetydliga bidrag, även om verket låg på Nobelpristagarnas nivå. Vi var förstås 
inte i den klassen och alla gömde undan rapporterna så mycket som möjligt för 
att undvika massiv kritik. En annan orsak var Jantelagen, som hade ett fast grepp 
om alla på institutionen. Jantelagen är en fiktiv lag, formulerad av den 
dansk/norske författaren Aksel Sandemose (1934). I korthet står det: "Du ska 
inte tro att du är något! Gör dig inte märkvärdig! Tro inte du kan lära mig något!” 
Den inställningen var, och kanske fortfarande är, mycket vanlig på Lunds uni-
versitet.  En tredje orsak kan vara att vi sökte ekonomiska medel från samma 
organisation. I en misstänksam och kritisk atmosfär kan resultatet bara bli ett: 
Forskningsgrupperna motverkade varandra. 

Copenhagen Business School: Upptäckten av ge-
nuint stöd 
1986 fick jag en tjänst vid Handelshøjskolen i København, som numera heter 
Copenhagen Business School (CBS), så snart jag avslutat min doktorsexamen. 
Jag träffade nya kollegor som uppmuntrade mig och gav mig positiv kritik. Ett 
exempel: när jag presenterade en kursplan i Lund fick jag alltid kommentarer 
som: "Du kan inte ha den boken som huvudtext!", "Den läroboken är för enkel 
/ avancerad / gammal / dum!", "... och förutom att du inte kan skriva en kurs-
plan så!" I Köpenhamn sa de: "Det här ser verkligen spännande ut! Varför för-
söker du inte använda det där och där? Men du kan kanske tänka på att boken 
är lite gammal / enkel / avancerad osv.”. Detta hände i Danmark som skulle 
vara Jante-lagens hemland. Det visade sig att denna lag inte var tillämplig på CBS 
och jag var glad för det!  

I Köpenhamn mötte jag en mycket annorlunda miljö. Det var en handelsskola 
och avdelningarna var inte begränsade till enskilda discipliner som jag var van 
vid i Lund. Dessutom organiserades undervisningen på ett annat sätt, eftersom 
eleverna studerade ett par ämnen parallellt och hade tentamen i alla ämnen under 
specifika perioder av året. Istället för att bli tilldelad en kurs på vilken jag skulle 
undervisa, var jag tvungen att tillkännage kurser på en ”fri marknad” och om 
tillräckligt många studenter valde mina kurser kunde jag hålla dem. Vi hade alla 
några kurser i "studier" (program), som var obligatoriska. Det var vårt eget 
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ansvar att hitta tillräckligt med arbetsbelastning som täckte antalet timmar vi var 
tvungna att slutföra. Om vi gjorde för lite arbete samlades timmarna; om vi 
gjorde för mycket, kunde vi utföra mindre arbete nästa år. 

Undervisning och forskning i Köpenhamn 
I Köpenhamn var mitt område experimentell systemutveckling. En annan del av vår 
avdelning var ekonomistyrning. Jag fann det vara mycket stimulerande att arbeta i 
en multivetenskaplig miljö och jag hade många intressanta diskussioner med 
både kolleger och studerande. Ett nytt område infördes nämligen strategiska in-
formationssystem, vilket innebar att informationen lagrad i företagens affärssystem 
skulle användas för att hitta nya affärsmöjligheter och inte bara för att rational-
isera administrationen. Detta var ett nytt sätt att betrakta informationssystem 
och det förändrade min syn på disciplinen. Informationssystem kan användas 
för affärsmöjligheter och inte bara för att hantera det gamla sättet att arbeta. 
Hörnstenarna i informatik (som det kallades på CBS) var: 

• Strategiska informationssystem 
• Utveckling av experimentella system 
• Användning av informationssystem 
• Systemutveckling 

En nackdel var svårigheten att bedriva forskning. Jag kunde inte få någon finan-
siering från Danmark, eftersom jag bodde i Sverige och från Sverige kunde jag 
inte få något stöd, eftersom jag arbetade i Danmark. Istället ägnade jag min tid 
och mina ansträngningar åt att introducera Macintosh på CBS, vilket också lyck-
ades efter flera års kamp! Det var mitt huvudsakliga bidrag! 

På hösten och vintern 1992 deltog jag emellertid i en aktionsforskning vid ett 
gjuteri i Sverige (Flensburg, 1994), där arbetarna gjorde sitt eget produktionspla-
neringssystem, bestående av tre länkade Excel-ark. Jag skrev några ganska kom-
plexa funktioner som används för att beräkna datum för produktionsstart. Efter 
det var jag så trött på användarmedverkan att jag i framtiden beslutade att inte 
ha något att göra med användare! Man undrar varför jag bestämde mig för det 
efter ett framgångsrikt projekt. Sett i efterhand tror jag att jag upptäckte att jag 
inte var en så stor expert på användarmedverkan som jag trodde. Jag var för 
dominerande och var mest nöjd när en knepig del av mitt excel-ark fungerade. 
Men eftersom utvecklingen var transparent, användarna hade följt mig hela tiden 
och sett alla mina misstag är det förståeligt att de inte litade på min del av kal-
kylarket och aldrig använde det. Jag insåg mina brister och bestämde mig för att 
prova något helt nytt. 
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Arbetsvillkoren i Danmark skilde sig från dem i Sverige. Som medlem av den 
vetenskapliga personalen förväntades jag bete mig på ett ganska auktoritativt 
sätt. Jag gjorde det inte, jag var inte van vid det sättet och ansåg mig inte vara 
bättre än någon annan. Jag förstod inte de sociala koderna och överträffades 
ofta av mina kollegor. Andra svenska kollegor som också arbetade i Danmark 
berättade för mig om liknande problem, de förstod inte varför saker inte kunde 
göras på samma sätt som i Sverige. Med åren samlades problemen. Detta ledde 
till att jag efter tio år och en konflikt med dekanen lämnade Köpenhamn och 
började ett jobb vid Växjö högskola 1996, som efter 1999 blev Växjö universitet.  

Växjö Universitet: Konflikter med datalogi 
I Växjö fanns det redan en professor i informatik, närmare bestämt i informat-
ionsvetenskap. Han var en tidigare kollega från Lund, men vi var inte vänner! 
Institutionen i Växjö bestod av flera discipliner: matematik, datavetenskap, fysik, 
elektroteknik, statistik och informatik. Varje disciplin bildade en avdelning och 
en studierektor styrde varje avdelning. Studierektorn för informatik hade en 
princip: ”Gör så lite som möjligt”. Jag insåg att om en förändring skulle äga rum, 
var jag tvungen att göra det själv och därför blev jag frivilligt studierektor för 
informatik. Jag valdes också till ledamot i universitetsstyrelsen och fann mig 
plötsligt vara involverad i en mängd administration. 

När jag ser tillbaka kan min tid i Växjö beskrivas som en serie kriser och några 
framsteg. 

Kriser: 

• Tvist mellan de två informatikdisciplinerna. Denna tvist vann min grupp. 

• Tvist om resurser mellan informatikavdelningen och datavetenskap. Denna tvist 
var en av de främsta orsakerna till att jag lämnade Växjö universitet. 
Det var ingen öppen tvist, bara en systematisk tolkning av resursallo-
kering till vår nackdel. 

• Dramatiska omkostnader för vår forskning. Detta var en kris som drab-
bade hela universitetet och var det andra huvudskälet för att jag läm-
nade Växjö. Se diskussion nedan. 

Framgångar: 

• Ett forskningsprojekt kallat ”Skogsresurs” som var finansierat av kun-
skapsstiftelsen. Den stöder forskning som bedrivs vid Sveriges nya 
universitet och högskolor, förutsatt att industrin ger ett matchande 
belopp och aktivt deltar i forskningen. Under en tid var vi värd för 
den största webbplatsen om skogsförvaltning i Sverige.  
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• Ett forskningsprojekt, kallat “Viggen”, som handlar om innehållshan-
tering och som drevs i samarbete med vissa företag i Växjö. Det in-
troducerar begreppet ontologier som ett viktigt område i modern IT. 
Vinnova finansierade projektet. 

• Ett EU-finansierat forskningsprojekt, kallat "Crosswork", som handlar 
om arbetsflöden inom den europeiska fordonsindustrin, deras ut-
veckling och införande. Ett resultat var en doktorsexamen.  

• År 1999 blir Växjö högskola universitet. Jag var då medlem av uni-
versitetsstyrelsen. 

• År 2000 fick vi forskarutbildningsrättigheter inom en kombination av 
informatik, systemekonomi och datavetenskap. Jag skrev ansökan till 
fakultetsnämnden. 

• År 2002 blev jag professor i Växjö. 

• Under 2005 skapades på mitt initiativ ett forskningsnätverk, kallat 
"D-ringen", där D betydde antingen "doktor" eller "docent", med Kal-
mar högskola, Kristianstads högskola, Högskolan Väst, Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH), Mitt-universitetet (Östersund) och Luleå 
tekniska universitet.  

Undervisning i Växjö 
När jag kom till Växjö ombads jag omedelbart att skapa en ettårig magisterexa-
men. Den innehöll en uppsättning ”tänkande”-kurser: ”Systemtänkande”, ”Strate-
giskt tänkande”, ”Användartänkande”, ”Säkerhetstänkande” och ”Objekttänkande” 
där personalen kunde utöva sina specialiteter. En handgjord wiki (det konceptet 
fanns ännu inte) kallat "Classic Problem Web" var resultatet av en av kurserna. Den 
beskrev centrala begrepp och problem från klassiska textböcker och artiklar med 
korsreferenser. Den skapades 1999 och det fungerar i stora delar fortfarande15. 

Kurserna uppskattades av eleverna. Några av dem sa att om det inte var för mig, 
skulle de inte ha börjat på magisterprogrammet. Där formulerade jag också mina 
riktlinjer för undervisning: Det finns inga dåliga studenter, bara mer eller mindre 
pedagogiska utmaningar! 

Jag har en egendomlig förmåga att alltid och utan tvekan identifiera bara de fall 
som systemet inte har tagit hand om. Om det finns ett oförutsett undantag hittar 
jag det, utan ansträngning och utan att försöka göra det. Det händer bara! Det 

 
15 http://www.perflensburg.se/Privatsida/cp-web/index.htm 
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finns fall där jag inte ens är medveten om att jag bryter mot en hel del regler. I 
Växjö beskrev studierådgivaren sitt jobb: ”Vanligtvis kan jag hitta en lösning på 
elevernas problem, men om jag inte kan, skickar jag dem till Per Flensburg. Jag 
vet inte hur han bär sig åt, men han löser problemen!” Jag var dock inte med-
veten om det! Studenterna kom och frågade mig om något, jag svarade och se-
dan var det klart. Jag såg aldrig problemet! Kanske gjorde jag som Russell Ackoff 
antyder: Jag omdefinierade systemen så att det inte längre var ett problem och 
förmedlade denna insikt till den studerande. 

Skapande av D-ringen 
Med de nya universiteten i Växjö, Örebro och Karlstad förändrades situationen 
för de återstående högskolorna drastiskt. De var alla angelägna om att börja sam-
arbeta med oss för att få samarbete inom forskarutbildningen. Även inom infor-
matik hade vi problem med att rekrytera studenter, så fusioner mellan avdel-
ningar från olika högskolor diskuterades. Vi försökte samarbeta mellan Växjö 
och Kalmar, men ledningen var inte särskilt intresserad. Så istället skapade jag 
"D-ringen". Idén var att samarbeta i undervisningen på avancerad nivå, att skapa 
nya utbildningsprogram i samarbete med medlemmarna samt att bilda en stark 
forsknings- och forskarutbildningsgrupp bestående av medlemmar från alla 
partner. Den svenska regeringen uppmuntrade denna typ av samarbete, men den 
lokala ledningen var inte särskilt intresserad. Vi gjorde ambitiösa planer och eta-
blerade en internationell masterutbildning i informationssystem 2007, värd var 
BTH (Blekinge Tekniska Högskola). Nästan alla kurser undervisades dock på 
Högskolan Väst med stöd av personer från Östersund och Karlstad. Cirka 100-
150 internationella studenter från Kanada, Ghana, Bangladesh, Pakistan etc. 
startade varje höst, men genomströmningen var mycket låg. BTH fick ekono-
miska problem och de avslutade masterexamen 2011, men samarbetet fungerade 
bra och utbildningen uppnådde ett gott rykte utanför Europa enligt de kursvär-
deringar vi gjorde. 

Varför lyckades D-ringen, men inte forskargruppen i Lund? Jag tror att en bi-
dragande faktor var det faktum att vi alla kände oss lite utelämnade, vi inte hade 
lyckats placera oss i huvudfåran. Nätverket var också informellt, vi betalade våra 
egna resekostnader, hotell etc. Det fanns en stor frihet att uttrycka idéer, vi tog 
initiativ och vi uppmuntrade varandra i gruppen. Vi hade våra ståndpunkter, och 
det fanns inget behov av att inleda tvister om dem, i stället kunde vi stödja ge-
nom att vara medlemmar i utvärderingskommittéer, fakultetsopponenter och 
sådana saker. Men när människor gick i pension, upplöstes dock samarbetet. 
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Forskning i Växjö 
När jag kom till Växjö 1996 blev jag genast involverad i ett projekt, "Skogsresurs" 
som avsåg att skapa den största webbplatsen för information om skogsresurser 
(Flensburg, 2000). Det hanterades manuellt och efter ett år hade vi inga ekono-
miska medel att fortsätta med det längre. Sedan engagerade jag mig i ”Viggen”, 
ett innehållshanteringsprojekt (content management), där ontologier (betydelsen 
av begreppen i en databas eller informationssystem) och mapping (flytta inform-
ation med bevarad mening mellan olika system) blev ett huvudintresse. Ontolo-
gier16 blev också huvudfrågan för mig och en doktorand i ett EU-projekt, "Cross-
work", vilket resulterade i hans doktorsavhandling (Flensburg and Mosnik, 2005; 
Mosnik, 2010). I ontologier var jag orienterad mot semantiska nätverk och in-
troducerade Sovas konceptuella grafer i min undervisning (Sowa J F, 2000) 

I Växjö hade Viggen-projektet, om innehållshantering, en djup påverkan på 
undervisningen, både inom informatik och datavetenskap. EU-projektet Cross-
work resulterade i en generell ontologibaserad programstruktur, som utvärde-
rarna, utsedda av EU, försökte genomföra efteråt.  

Ett misstag jag gjorde i Växjö var inte att ta rollen som professor utan fortsatte 
att vara en bland de andra. Men som professor hade jag skyldigheter som var 
annorlunda. Jag skulle leda utvecklingen av disciplinen och leda forskningen. Jag 
var tänkt att ta en större ledarroll än jag gjorde. 

Overheadkris i Växjö 
I Växjö hade vi en ganska låg grad av extern forskningsfinansiering och vi upp-
manades starkt att öka den. Men det visar sig att de administrativa kostnaderna 
för externa forskningsbidrag blev ett problem. Det var faktiskt en av de främsta 
anledningarna till att jag lämnade Växjö. Vi har ett typiskt exempel på motstri-
diga mål som orsakade dysfunktionellt beteende. De administrativa kostnaderna 
beräknades av den centrala administrationen och de skickade varje år en räkning 
till institutionerna, som täckte de budgeterade administrationskostnaderna för 
det året. Enheten var i svenska kronor. Institutionen konverterade omedelbart 
detta till procent av direktlön, vilket resulterade i en overhead på 80%. Det sades 
också: ”Varje enhet ska betala sina egna administrationskostnader”. En ”enhet” 
betraktades här som den minsta enheten. Jag ledde en liten forskningsenhet, kal-
lad Celekt, som fick cirka 6 miljoner SEK från fakulteten. Så av dessa var jag 
tvungen att betala cirka 2,5 miljoner som overhead. 

 
16”Ontologi” är här i en annan betydelse än inom filosofin. Det handlar om värdeförrådet för 
ett givet fält i en post i en databas. 
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Detta täckte OH-kostna-
derna för all forskning som 
vi utförde. Om vi fick extern 
finansiering, var vi tvungna 
att av de erhållna medlen be-
tala en viss del för att täcka 
administrativa kostnader. 
Svenska forskningsfonder 
tillät endast 35% och EU 
tillät bara 20%. Men Växjö 
universitet ville ha 80% av 
direkt lön. Om jag fick 3 miljoner kronor för forskning, måste således cirka 1,3 
miljoner kronor betalas som omkostnader. Den andel som inte omfattades av 
bidragsgivaren måste betalas av våra fakultetspengar. Det illustreras i figur 3. 
Man ser där att den overhead som avkrävdes för externa anslag blev ett över-
skott vid årets slut eftersom det externa anslaget i regel inte innebar anställning 
av fler administratörer utan bara att de befintliga kostnaderna skulle fördelas 
även på det externa anslaget. Men professorerna och docenterna i forsknings-
nämnden insåg inte det, så de krävde hela beloppet, 80%, i OH-avgift! Detta 
visade sig få särskilt negativa konsekvenser! 

Jag fick finansiering för ett EU-projekt värt cirka 3 miljoner SEK. EU tillät mig 
att betala 600 000 för administration, men jag var tvungen att betala 1,3 miljoner 
SEK till universitetet. 700 000 SEK togs då från våra fakultetsmedel. Som 
nämnts ovan uppmuntrades alla forskningsgrupper att söka extern finansiering. 
Min grupp var mycket framgångsrik och vi fick ytterligare 3 miljoner som EU-
projekt. Vi kunde inte kompensera för de saknade omkostnaderna, så jag före-
slog att vi skulle avstå från pengarna. Detta accepterades naturligtvis inte och 
min lilla forskargrupp hade ett enormt underskott efter några år. Detta måste 
täckas av avdelningen, som efter några år sattes under förmyndarskap av rektor, 
som var tvungen att underteckna allt som rör utgifter. Men vid den tiden hade 
jag lämnat Växjö universitet. 

Jag var vid den tiden medlem i universitetsstyrelsen och vi fick rapporter varje 
månad om det beräknade underskottet. I januari var det nära noll, men i decem-
ber beräknades det till 10 miljoner. Vi fruktade att universitetet skulle bli satt 
under förmyndarskap. När bokslutet kom i januari hade vi ett överskott på 30 
miljoner! Nästa år var överskottet 50 miljoner och våra bidrag från regeringen 
minskades, eftersom vi uppenbarligen inte behövde så mycket pengar. Strax där-
efter avgick både finansdirektören och rektorn. Jag tror, men kan inte bevisa, att 
detta överskott var en av anledningarna. Det var uppenbart att all omkostnad 
som dragits in under året, manifesterades i slutändan som ett överskott. Men det 
var bara ett fåtal personer på hela universitetet som verkade förstå det! Det bör 

Figur 3 OH-kostnader i Växjö 



 
 201 

dock noteras att andra omständigheter också bidrog till det ökande överskottet. 
Till exempel var våra förutsägelser om antalet studenter för pessimistiska. 

Tretton år senare förstår jag fortfarande inte hur det här kunde hända! Besluten 
togs på institutnivå av gruppen som hanterade forskningsadministration. Alla av 
dem hade doktorander och vissa var docenter och andra till och med matemati-
ker! Jag förklarade flera gånger med siffror och siffror, men de fortsatte att upp-
repa mantrat: Varje enhet måste betala sina egna administrativa kostnader! Jag 
kan fortfarande inte förstå, kanske var de avundsjuka och ville ta rollen som 
professor.  

Högskolan Väst: Att ta rollen som professor  
Jag besökte IRIS 23-konferensen år 2000, arrangerad av Högskolan Väst. Det 
var den bäst organiserade IRIS-konferens jag någonsin har varit på. Jag såg en 
grupp människor arbeta tillsammans, i god anda och med en otrolig entusiasm! 
När jag själv organiserade IRIS fyra år senare åkte jag till Uddevalla, där Högs-
kolan Väst låg vid den tiden och bad om deras hemligheter. Det var den goda 
andan, bristen på intriger och ett genuint demokratiskt tankesätt som bildade en 
ovanligt trevlig, behaglig, genial och glad avdelning! När jag bestämde mig för 
att lämna Växjö 2006 åkte jag till Högskolan Väst utan att tveka och har inte 
ångrat det i ens en millisekund! Men det fanns många regler och jag brukade säga 
att jag aldrig varit tvungen att följa så många regler och be så många människor 
om tillstånd om jag ville göra något. Trots det har jag aldrig mått så bra någon 
annanstans! Det berodde på de extremt trevliga människor som arbetade där. 

Jag blev anställd på Högskolan Väst som professor och jag tog den rollen från 
början, men med humor och avstånd till mig själv. På Högskolan Väst fanns en 
annan anda, inga intriger och inga större konflikter med andra ämnen och det 
var lätt att bli en i personalen. Dessutom blev två av dem snart professorer. 

Det finns en stor skillnad mellan Högskolan Väst och de andra platserna jag har 
arbetat. Här har informatik en mycket stark ställning på så sätt att ämnet inte 
behöver kämpa för sin överlevnad, man har stor extern finansiering, man forskar 
inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) som är profilen för hela högskolan. 
Dessutom hanteras kostnaderna på ett rättvist sätt. Vi kan helt fokusera på ut-
vecklingen av ämnet och vi behöver inte kämpa för vår överlevnad. Detta skapar 
en positiv spiral och bidrar till en snabb utveckling. AIL är en specialitet på Hög-
skolan Väst och 2012 fick man forskarutbildningsrättigheter inom detta veten-
skapliga område. Det är ganska nytt och väldigt få universitet i hela världen har 
en sådan specialitet. För närvarande kan man utbilda doktorander inom två di-
scipliner: Informatik med inriktning på arbetsintegrerat lärande och pedagogik 
med inriktning på arbetsintegrerat lärande. 
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Skapa ett nytt kandidatprogram  
År 2008 skulle man på Högskolan Väst utveckla ett nytt kandidatprogram i in-
formationssystem och jag tilldelades uppgiften. Min huvudidé var baserad på 
modellen som illustreras i figur 4. De svarta delarna i staplarna visar förtjänsten 
när man introducerar en ny generation av ett affärssystem. Den blir mindre och 
mindre samtidigt som kostnaderna ökar. En uppenbar slutsats indikerar att 
systemutveckling är en föråldrad sysselsättning! Det stämde överens med det 
faktum att företag idag köper vanliga affärssystem istället för att utveckla interna 
system. Men annonserna i fackpressen avslöjade dock det motsatta: Det var en 
stor efterfrågan på systemutveckling! Men deras definition av systemutveckling 
var annorlunda än min: I pressen kunde "systemutveckling" översättas som 
"systemunderhåll", med hänvisning till anpassning till den specifika verksam-
heten och överföring av information från ett system till ett annat. I Växjö förstod 
jag vikten av ontologier för att integrera datasystem och designade programmet 
kring tre huvudpelare:  

• Hur fungerar företaget? 
• Hur fungerar ett vanligt affärssystem? 
• Hur integrerar vi system? 

Det fanns också kurser i programmering, databaser, vetenskaplig metod och ex-
amensarbete. Programmet lanserades 2009 och antalet sökande ökade. Ett kon-
sekvent fokus på affärssystem och integration var ovanligt vid den tiden. Vi blev 
medlemmar i Sante Akademin, en organisation som gav tillgång till de vanligaste 
standardiserade affärssystemen, främst avsedda för undervisning i företagseko-
nomi. Min dröm om att flytta information från ett system till ett annat med be-
varad mening förverkligades nästan 2015 

Programmet var framgångsrikt; det är nu ett av de mest efterfrågade program-
men på Högskolan Väst. Vissa kurser har ersatts, vi har till exempel lagt till app-
utveckling som ett exempel på systemintegration. 

Jag var ensam om att utveckla programmet och det är ovanligt. På grund av det 
kunde jag designa ett ganska radikalt program med hänsyn till framtida trender. 
Om en grupp skulle ha utvecklat designen, skulle den ha varit mer konservativ 
och mindre framgångsrik. Det skulle kanske inte baseras på branschens behov, 
vilket är viktigt för att få anställning. År 2019 gjorde jag en liknande utredning17 
kring hela informatikområdet där jag föreslog att alla program skulle slås sam-
man i ett stort program och att de studerande kunde välja fritt inom detta smör-
gåsbord. Dock skulle det finnas rekommendationer för vissa yrkesinriktningar. 

 
17 Hela utredningen kan läsas på http://perflensburg.se/oversyn/ 
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Det visade sig att man på central nivå och helt oberoende av mig tänkt ungefär 
samma sak helt oberoende av mig. När det gäller undervisning nominerade ele-
verna mig 2011 som en av de bästa lärarna. Men 2014 när jag gick i pension var 
jag tvungen att ge två kurser under första terminen och det var fullständiga ka-
tastrofer när det gäller kursvärderingar! Det berodde inte bara på mig, men jag 
tappade allt intresse för att undervisa i två år efter det. 

Forskning på Högskolan Väst 
På Högskolan Väst var jag involverad i några projekt som rörde e-governance 
och social informatik (Flensburg, 2006). Jag ledde ett stort projekt, Innoveta, om 
kontaktcentra i kommuner (Flensburg et al., 2009) som fortsatte mitt aktions-
forskningsarbete. Vi utvecklade ett open source-system för kontaktcentra i pro-
jektet och genomförde en mängd kvalitativ forskning om konsekvenserna av att 
införa kontaktcenter. Efter att ha avslutat det handledde jag och hjälpte dokto-
randerna och deltog i deras publikationer. Vi arbetade mycket på en konceptuell 
nivå och jag insåg att begreppet "användare" faktiskt var problematiskt (Flens-
burg, 2015). En "användare" är någon som använder ett informationssystem, men 
de personer som vi utformar systemen för är "arbetare". De utför arbete och 
deras arbete är att inte använda ett informationssystem. Efter det engagerade jag 
mig ett tag i designvetenskap och fenomenologi (Haj-Bolouri et al., 2014) men 
har sedan 2018 mer och mer ägnat mig åt studier i idéhistoria och Strömstad 
akademi. Men det är andra historier!  

Etablera en forskarutbildning 
Jag har varit med om att införa forskarutbildning vid tre av universiteten: år 1976 
i Lund, 2000 i Växjö och 2011 vid Högskolan Väst. I Lund blev avdelningen för 
informationsbehandling - ADB en egen institution och prefekten kunde därmed 
besluta att starta forskarutbildning. Förfarandet var mycket enkelt. Hon frågade 
Börje Langefors om han kunde handleda oss alla. Vi var ungefär 7 personer. 
Han kunde det och då var det klart! Vi fastställde andelen kurser, projekt och 
avhandlingar. Börje höll några föreläsningar, men störde inte så mycket. Han 
undertecknade de papper vi bad honom att underteckna. Vi deltog i metodkur-
ser vid institutet för filosofi, företagsekonomi och sociologi och vi var mycket 
envisa och påstridiga, vilket behövdes för att finansiera forskningen. 

Antalet personer inom forskningsdisciplinerna var en viktig fråga i Växjö. Det 
var tänkt att vara 10-15 personer med minst 2 professorer eller docenter inom 
varje ämne. Vi var tvungna att slå samman tre ämnen (informationssystem, data-
vetenskap och industriell ekonomi) för att få ett gemensamt forskningsämne. Vi 
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uppmuntrades också att söka extern forskningsfinansiering, men när vi lyckades, 
skedde vissa kontraproduktiva overheadprocesser som beskrivits tidigare. 

AIL är en specialitet inom Högskolan Väst och är ett prioriterat forskningsom-
råde. Mina kollegor är duktiga på att skaffa extern finansiering och de var (och 
är!) också mycket produktiva. En forskargrupp som heter LINA (Lärande i och 
för arbetslivet) skapades. Det var en forskningsmiljö, eftersom den bestod av 
cirka 50 forskare från olika ämnen. 2009 utnämndes Lina till ”vital forsknings-
miljö” och fick 2 miljoner SEK från universitetets forskningsbudget. De svenska 
reglerna för att få forskarutbildning ändrades 2011, och Högskolan Väst ansökte 
om att få forskarutbildning inom området AIL. Det lyckades och vi trodde naivt 
att vi omedelbart skulle kunna starta forskarutbildning. Men det tog nästan två 
år på grund av en otrolig intern administration! 

Det visade sig att beslutet att ge forskarutbildning skulle fattas av fakultetsnämn-
den för forskarutbildning. Det var en extremt komplicerad process där nämnden 
krävde allt mer detaljerad information. De krävde till exempel fullständiga kurs-
planer för alla möjliga kurser inom utbildningen, både obligatoriska och frivilliga. 
Kurserna behandlades på samma sätt som kurser i grundutbildningen. Det tog 
nästan ett år att slutföra detta arbete. Detsamma hände när vi skulle anta dokto-
rander. Fakultetsnämnden för forskarutbildning insisterade på att de skulle göra 
utvärderingen. Efter ett tag förstod de att kunskap om disciplinen var nödvän-
dig. Det var oerhört frustrerande att hämmas av administrativa förfaranden, som 
till synes inte hade något annat syfte än att visa makt! Man sa att det var för att 
säkerställa kvalitet ... 

Det är intressant att jämföra strategierna i Växjö och vid Högskolan Väst. Växjö 
rekryterade många externa professorer, faktiskt många av dem från Lunds uni-
versitet. Dessa professorer var vana att konkurrera om resurser och de införde 
helt enkelt denna inställning till Växjö universitet. Jag antar att många flydde från 
Lund och inte var genuint intresserade av att arbeta i Växjö. På Högskolan Väst 
rekryterade vi professorer och ny personal huvudsakligen internt och de var vana 
vid våra rutiner så det fanns inga stora värderingsskillnader. 

I Lund var problemet att starta en ny forskarutbildning nästan obefintligt. Ett 
nytt ämne är berättigat till forskarutbildning, så det handlar om att hitta en pro-
fessor som kan fungera som handledare. Det kan dock vara annorlunda på andra 
ställen, speciellt om det handlar om att inrätta en ny professur. På högskolor är 
det annorlunda. Rätten att examinera doktorer lägger till två nya dimensioner: 
för det första krav på ökad kvalitet och för det andra risken att göra något fel. 
Reaktionerna från kontrollorganen, dvs fakultetsnämnden, är desamma i båda 
fallen: det är nödvändigt att fastställa mycket hårda kvalitetskriterier. Dessa kri-
terier kan ha en negativ effekt eftersom fakultetsnämnden vanligtvis inte har 
någon domänkunskap och de föreslagna kriterierna kan vara kontraproduktiva. 
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I Växjö manifesterades det i en oro över potentiell brist på externa utvärderare, 
även i de minsta besluten. Vid Högskolan Väst manifesterades det i en lång in-
lärningsprocess av fakultetsnämnden, vilket nästan fick oss att förlora en extern 
finansierad doktorand. För unga forskare bör det noteras: Du kan träffa på 
många arbetsplatser som inte är så bra men tveka inte att byta arbetsplats. Du 
kan hamna på ett riktigt trevligt ställe! 

Slutsats 
Först några ord om utvecklingen av undervisningen. Många författare har skrivit 
artiklar om hur forskning har förändrats (Banker and Kauffman, 2004; Iivari and 
Lyytinen, 1999; Nissen et al., 1991). Jag har dock inte sett några artiklar om för-
ändringarna i undervisningen. Därför konstruerade jag tabell 1 som beskriver 
procentandelar av områden jag har undervisat inom under åren. Den är gjord 
från minnet, eftersom nästan alla papper före 1990 antingen har försvunnit eller 
inte är tillgängliga i gamla datorer. Jag använder ett femårsintervall, markerat i 
tabellrubriken och identifierar procentandelen av varje ämne inom dessa fem år. 
Jag har utelämnat åren i Köpenhamn, eftersom systemet var annorlunda där. 
Programmeringen har varierat mellan 20-30% och varit konsekvent över tid. 
Systemutveckling (inklusive systemutvecklingstekniker som flödesschema, be-
slutstabell, Jackson Structured Programming, etc) upptar cirka 50% av program-
met under de första 20 åren. Under de följande tio åren, i Växjö, introducerades 
kurser för e-handel, systemintegration och ontologier som en del av systemut-
vecklingen och under de kommande tio åren, vid Högskolan Väst, systemut-
veckling överlämnade till affärsanalys, affärssystem och del av systemintegration. 
Förutom programmering och databaser har alla ämnen ersatts. Verkligen en fan-
tastisk utveckling! 

Om man jämför informatikämnet när jag som ung amanuens började mitt jobb 
i Lund och när jag slutar det som professor 48 år senare är det nästan två helt 
olika ämnen. Programmering är egentligen det enda som funnits hela tiden. 
Fram till ca 1980 skedde programmeringen genom att man skrev sitt program 
på hålkort, som sedan kördes på den centrala datacentralen och resultatet kom 
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på tabulatorpapper. 2015 har de studerande egna laptops där de kör sina pro-
grammeringsuppgifter. 

I Växjö introducerades e-handel och ontologier vilka i Trollhättan blev inbäd-
dade i systemintegration och affärssystem. Verksamhetsanalys har egentligen 
funnits med som en del av systemutvecklingen hela tiden, men i takt med att 

Område 1970-
1975 

1976-
1980 

1981-
1985 

1995-
2000 

2001-
2005 

2006-
2010 

2011-
2015 

Systemutveckling 25 30 25 15 10     
Systemutvecklings-
tekniker 25 25 25 10 5     

Verksamhetsanalys           20 20 
Affärassystem           20 20 
Ontologier       5 10     
E-business       10 10     
Strategisk IS       5 5     
Projektadministrat-
ion       5 5 5 5 

Generell systemteori     5 5 5     
System integration       5 10 25 25 
Informationsåter-
vinning 5             

Administrativ ratio-
nalisering 5             

Operationsanalys 5             
IT i samhället   5 10         
Data baser   5 10 15 15 5 5 
Datorteknik 10 5           
Programmering 25 30 25 20 20 25 25 
Internet-teknik       5 5     

 
Tabell 1. Informatikämnets utveckling 

Förklaring till färgschema 

 Undervisning som adjunkt 
 50% forskning och 50% undervisning 
 Forskningsledare i Växjö 
 Professor på Högskolan Väst 

 



 
 207 

företagen övergick till att köpa standardsystem istället för att utveckla dem från 
grunden, blev verksamhetsanalysen allt viktigare. 

Reflektioner 
Jag sa i början att min karriär var ovanlig. Det uppenbara skälet var mitt beslut 
att inte fokusera på publicering utan att påverka samhället genom att påverka 
människor jag träffade. Självklart mål var studenterna. Som beskrivits tidigare 
har min undervisning varit framgångsrik. Men det finns många begåvade lärare 
och jag är inte alls den mest begåvade. Jag tror att det var den unika kombinat-
ionen vi hade i Lund, med både teoretisk/filosofisk inställning samt samarbete 
med näringslivet och aktionsforskning, i kombination med den öppna och väl-
komnande attityden från IRIS-samhället, som gjorde att en handfull professorer 
trodde att jag var kapabel att bli en kollega. Jag publicerar på IRIS, vilket i fors-
karsamhället knappast räknas, eftersom nästan alla paper blir accepterade, men 
inte i ansedda tidskrifter. Jag använde inte mycket tid på att omarbeta mina ar-
tiklar; istället skrev jag nya, på olika områden, från filosofiska diskussioner om 
världssyn, via generering av ontologi, användarutveckling och forskningsme-
toder till kvantitativ analys av undervisningsintressen i Europa och utvärdering 
av sökmotorer (men den förkastades!). Många, rentav de flesta av mina IRIS-
artiklar var i själva verket avrapportering av forskningsprojekt och på så sätt fick 
sakkunniga vid tjänstetillsättning kunskap om att jag behärskade forskning men 
lade tyngdpunkten på det praktiska arbetet och rapportskrivande. 

När det gäller traditionell effekt av min forskning på det globala forskningssam-
hället är den naturligtvis mycket liten. En finsk doktorand, Torsti Rantapuska 
(Rantapuska, 2002) tog mina idéer från 1986 och utvecklade dem vidare i sin 
doktorsavhandling 15 år senare. När det gäller citeringar finns det 46 till en bok 
om Knowledge spillover (Karlsson et al. 2004), där jag var en av de tre redaktö-
rerna och 44 till en tidskriftsartikel (Elkjaer et al. 1991). Det finns 41 citeringar 
till en artikel om en förbättrad kommunikationsmodell (Flensburg, 2009) som 
är min egen publikation. Till mina läroböcker finns ett 30-tal citeringar. Allt en-
ligt Google scholar. För en 48-årig karriär är det inte mycket. Idag är publice-
ringen viktigare än när jag var doktorand och mitt viktigaste råd till nya forskare 
är: Försök inte replikera min karriär! Publicera!  

Det kan verka konstigt att jag ger ett råd jag inte följde. Men som jag sa tidigare 
publicerar jag - i IRIS-seminarier. Genom att göra detta skapade jag ett nätverk, 
människor lärde känna mig och min kapacitet och mina intressen. Att delta i 
forskningsnätverk är otroligt viktigt, jag skulle vilja säga att det är nyckeln till 
framgång. Mitt deltagande i IRIS-nätverket är en anledning till att jag blev pro-
fessor. Idag är IRIS fortfarande en bra introduktion i forskningssamhället, men 
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det är långt ifrån tillräckligt för att uppnå en doktorsexamen. Ett annat skäl är, 
som jag också påpekade tidigare, att vi var ganska få i ämnet och vi kände alla 
varandra. Detta är inte fallet idag, du känner till ditt nätverk inom ditt speciali-
serade område men du behöver några bra publikationer för att få din doktors-
examen och många fler för att bli professor. 

En fråga som har påverkat mig mer än jag insåg var paradigmfrågan. När vi i 
Lund deltog på vår första kurs i vetenskapsfilosofi så upptäckte alla utom en: Vi 
är inte positivister! Vi var intresserade av relationer mellan människor, datorer 
och organisationer; vad det faktiskt betyder för kontoristerna när de tvingades 
arbeta med datorer. Vi hade stora strider med bidragsgivare och granskare (ef-
tersom vi, till och med jag, skickade in artiklar till konferenser) och kände oss 
missförstådda hela tiden! Istället för att inse: "vi uttrycker oss inte tillräckligt 
tydligt" ansåg vi att de andra var dumma positivister och enligt Kuhns teori om 
oförenliga begrepp (Kuhn 1962) var det omöjligt att förstå varandra. Denna 
tunga antipositivistiska inställning genomträngde mitt tänkande, var nästan in-
byggd i mina gener, och för att säga sanningen: Inte förrän jag skrev denna arti-
kel inser jag dess enorma inverkan på mitt vetenskapliga tänkande. Så snart en 
artikel var kvantitativ, hanterade hypotesen, gjorde undersökningar och andra 
positivistiska frågor hade jag omedelbart min åsikt om det: Bullshit! (Ledsen för 
det oförskämda ordet, men det är sant!). När jag avvisade metoden avvisade jag 
också frågan, som faktiskt kunde vara både intressant och viktig. 

I dag har allt förändrats. Det finns många artiklar som diskuterar olika tillväga-
gångssätt från olika paradigmer (Aakhus et al., 2014; Hirschheim and Klein, 
1989; Mingers, 2004; Mingers et al., 2013; Orlikowski and Baroudi, 1991; Porra 
et al., 2014). Det finns även specialutgåvor av tidskrifter för informationssystem 
(European Journal of Information Systems, juni 2017) som uteslutande behand-
lar filosofi. Forskare och redaktörer är mycket mer öppna för olika tillvägagångs-
sätt, olika paradigmer och kvalitativ forskning. Detta gör fältet mycket mer in-
tressant. Men ändrar detta mitt beslut att inte publicera? Till viss del ja, eftersom 
det här är en publikation och den förmodligen kommer att läsas av vissa männi-
skor. Huvudfrågan är dock: kommer det här dokumentet att ha någon inverkan? 
Förmodligen inte, jag skulle bli mycket förvånad om någon citerar detta doku-
ment, men jag skulle vara mycket nöjd om någon beslutar att inkludera inverkan 
på samhället och inte bara påverka forskare i sina mål. Att satsa mycket på att 
integrera undervisning och forskning, behandla eleverna på ett respektfullt sätt 
och engagera sig ger, enligt min mening, mycket större påverkan på samhället än 
vad de andra forskare som läser mina artiklar ger. En form av praktisk relevans. 
En grov beräkning indikerar att jag har undervisat cirka 5 000 elever under mina 
48 år som lärare. Om jag påverkade hälften av dem är det en betydligt högre 
påverkan än om jag hade publicerat 50 artiklar i tidskrifter. 
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Underlaget för denna artikel är ett paper jag publicerat i en tidskrift ”Scandina-
vian Journal of Information Systems” (Flensburg, 2017). Tidskriften tillhör AIS 
Electronic Library och jag får varje månad reda på dels hur många som laddat 
ner min artikel, dels hur många som citerat den. Just nu i december 2019, har 1 
person citerat mig men 2 477 har laddat ner artikeln! Detta slår allt jag tidigare 
sett och enda förklaringen jag har är att titeln är ovanligt bra eller så är det något 
fel på AIS räknare! 

När jag, på IRIS 39, presenterade min artikel efter den första granskningen och 
beslutade att dra tillbaka den, kom många människor till mig och sa: Du kan inte 
göra det! Din berättelse är viktig! Vi behöver olika människor, vi behöver ex-
ceptionella människor och vi måste få höra om dem! Så nu har jag berättat min 
historia! Hoppas du gillade den! 

Forskarutbildning förr i tiden 
Jag disputerade under ett helt annat system än det nuvarande. När jag började 
min forskarutbildning gällde det att hitta en handledare. Det var i regel profes-
sorn i ämnet, ty det var ju han (i regel var det en man) som ledde ämnets ut-
veckling. Enda möjligheten att bli professor var att söka en ledig professur och 
av de sakkunniga bli ansedd för att vara den mest kompetente. Många höll inte 
med de sakkunniga och överklaganden var mycket vanliga. Detta ledde inte till 
någon vidare uppmuntrande akademisk atmosfär. En del personer blev s.k. rätts-
haverister; de ägnade all sin tid åt att överklaga tjänster de sökt men inte fått och 
att baktala professorn i ämnet. 

Det fanns krav på att man som doktorand skulle genomgå vissa kurser. Inom 
ADB hade vi delat upp det i kurser, projekt och avhandling där avhandlingen 
tekniskt sett omfattade hälften av poängen, men i praktiken var allena avgö-
rande. Det fanns doktorandstipendier som man kunde få, men de ansågs inte 
vara bra eftersom de inte gav någon pensionsgrundande inkomst. I praktiken 
fick man söka pengar hos olika statliga organisationer, i mitt fall var det Styrelsen 
för Teknisk utveckling och Arbetslivsfonden. Båda är numera nerlagda. Tanken 
var att man skulle samarbeta med externa verksamheter och antingen vara med 
och utveckla system för dem eller evaluera redan utvecklade och införda system. 
I regel kunde man inte få mer än 50% tjänst på ett sådant projekt och måste 
täcka upp resten med undervisning. Det medförde att det i genomsnitt tog 10 år 
för att doktorera. Det hade dock, som jag sagt tidigare, fördelen att man verkli-
gen kunde ämnet och även fick en god vana att undervisa, något som direkt efter 
disputationen resulterade i en lektorstjänst.  

Idag är forskarutbildningen som en vanlig utbildning, ett vanligt 4-årigt program 
med ett års inkluderad praktik. Vid Högskolan Väst använde man exakt samma 
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system som vid grundutbildningen medan man i Växjö var mer flexibel och 
krävde inte kursplaner i exakt samma format som för grundutbildningen. Däre-
mot ska man numera upprätta en individuell studieplan som det fästs väldigt stor 
vikt vid. På min tid fanns inget sådant. En kväll lade jag mina fyra senaste rap-
porter i en hög, insåg att jag behövde skriva två till och så skulle avhandlingen 
vara klar. Jag hade ett slutseminarium och det resulterade i en viss omarbetning 
men ett år senare kunde jag lägga fram min avhandling. 

Vad kan då en nutida forskarstuderande lära sig av detta? Det viktigaste är själv-
ständighet, att vara självkörande. Har man ansvar för undervisning halva tiden 
finns det i regel möjligheter att kombinera sina projekt med delar av undervis-
ningen och på så vis få en djupare ämneskunskap. Så ett råd är faktiskt att dok-
torera på halvtid och undervisa på halvtid. Ett annat råd är att inte slaviskt följa 
handledarens råd, för de flesta handledare vill ”klona” sig själv genom sina dok-
torander. Att vara doktorand innebär ett självständigt sökande efter pålitlig kun-
skap om hur olika fenomen i världen relaterar sig till varandra. Ett annat råd är 
att vara lyhörd inför handledarens kunskap om den akademiska världen, dess 
egenheter, intriger och olika möjligheter att tolka vad som sker. Mitt sista råd 
blir att ha god kontakt med doktorandkollegerna och hjälpa dem så mycket som 
möjligt. Kunskap har den egenheten att den inte förminskas av att man delar 
den, tvärtom!  
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Att forska är att leka 
Carl E Olivestam 

Att forska är att leka men det går inte alltid så lekande lätt. Det finns en princip 
som ibland kallas Den omvända ansträngningens lag. Den rekommenderar att man 
måste anstränga sej och fokusera men också göra motsatsen för att uppnå resul-
tat. Neurovetenskapliga studier visar att det är kombinationen av de båda till 
synes motsägande tillstånden som ger både resultat och leder till vad jag kallar 
ett kre-aktivt lärande. Men också överraskningar. Efter en ansträngning eller en 
fokusering krävs en total avkoppling. I hippocampus samlas under en dags akti-
vitet en mängd informationer som cortex måste få tid att sortera och värdera 
och foga ihop. Om man blir för uttröttad spolierar det närliggande amygdala ett 
väntat resultat.  

Dessutom vill hjärnan ha ro-
ligt och gillar överraskningar 
för att bli extra skärpt. Slent-
rian och upprepande inslag 
tröttar ut hjärnan. I skolan 
fanns mycket av det senare 
arrangerat av lärarnas brist på 
tempo och anpassning till 
elevernas intresse. På univer-
sitetet blev det tvärtom. Inga 
dämpande lärare förtog upp-
täckarglädjen, för de hade 
ingen kontrollerande roll 
som skolans lärare. Här er-
bjöds, som jag uppfattade det 
hela, den totala friheten. Att 
tänka fritt är stort var halva de-
len av devisen jag läste över 
ingången till Uppsala univer-
sitetets aula. Resten blev jag 
snabbt kritisk mot: men tänka 
rätt är större. För jag ifrågasatte 
tidigt vem som hade rätt att 
avgöra vad som var rätt? I 
skolan tog sej lärarna den rol-
len. Men på universitetet 
fanns det fler sanningar att ta Figure 1 
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till sej och som kolliderade med att någon skulle kunna oemotsagd ta sej rätten 
att ha rätt. Denna insikt blev för mej uppenbar vid studiet av den så kallade 
Uppsalaskolan som utvecklat en teologi inom exegetik som stod helt i strid med 
den tidigare liberalteologiska forskningen. Detta gav mej en frihet att själv pröva 
och ta ställning. En tjusning som var värd det pris man får betala: solitärens stolt 
burna pris. 

Den allvarsamma leken 
Själv insåg jag tidigt att pluggande kunde begränsas och ersättas av en skapande 
paus. Och nattens sömn var i själva verket den mest skapande pausen. Och jag 
valde att sova mer i stället för att plugga. Under mina år med att få till en dok-
torsavhandling tillämpade jag samma strategi. Vid min säng fanns alltid penna 
och papper. Ofta vaknade jag till, skrev ner några nyckelord och somnade om, 
för att på morgonen finna att där stod lösningen. Så fann jag att detta forsk-
ningsarbete var roligt och överraskande och inget pluggande utan ett upptäck-
ande av nya områden.  

Dessa nya förutsättningar för lärande gjorde att jag efter mina grundstudier inte 
kunde sluta studera. Och det ledde framtill en doktorsexamen utan tanke på 
karriär. Min hjärna fick friheten att ha roligt och tänka självständigt utan att fun-
dera på rätt. Jag kunde ha gjort det lätt för mej att med min frikyrkliga bakgrund 
doktorera på den kyrkorörelse jag växt upp i. Där hade jag ju ”insiderinformat-
ion”. Jag valde i stället skolan under den tid jag själv hade erfarenhet av den-
samma. Här hade jag också ”insiderinformation”. Min professor i kyrkohistoria 
varnade mej dock för att ta upp ett ämne som berörde samtiden. Kyrkohistoriker 
valde mestadels att undersöka ”de dödas ben”. Men här valde jag att undersöka 
de som alltfort hade kött på benen. Jag riskerade att de om inte förr skulle visa 
upp sej på min doktorsdisputation (vilket de också gjorde). Det uppfattade jag 
som en stimulerande utmaning och bidrog till att höja leklusten. Min professor 
som efter denna varning stödde mej i mitt ämnesval gav mej dock en anmärk-
ning: Jag var behäftad med ett fel: Jag tog inte vetenskapen på allvar. Det var en 
rätt insikt för jag lekte som tidigare, men nu en vuxenlek. Men livet lekte inte 
bara. Som akademiker i karriären var jag som tur var utrustad också för fighter, 
som leken medför redan i sandlådan. Men även fighten tycktes stimulera hjärnan 
till uppfinningar och lösningar för överlevnad och trevnad.  

Med denna inledning vill jag visa på att en forskarkarriär är full av överraskningar 
av alla de slag. Och hjärnan är rustad för att gilla läget i alla lägen bara den får 
sin frihet med blandning av aktivitet, stimulans, omväxling men också avkopp-
ling och vila. Mycket rättar hjärnan till och lägger ihop under tiden man sover. 
Det var under nattens sömn som de nya fakta som jag tagit del av under dagens 
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forskande la sej tillrätta och de avgörande sammanhangen uppenbarades. Ofta 
vaknade jag till vid en sådan snilleblixt. Anteckningsbok och penna vid sidan av 
sängen garanterade att inget var bortglömt i efternattens särskilt goda sömn.  

Tids- och kostnadseffektivitet 
I min speciella utrustning för en tids- och kostnadseffektiv forskartid fanns min 
redan gjorda lärarerfarenhet på olika stadier, från mellanstadie-. högstadie- och 
gymnasieundervisning i snabb takt. Därtill en lärarutbildning som året därefter 
gjorde att jag headhuntades som lärarutbildare. Det innebar att jag av en stor 
och omväxlande stoffmassa övade skicklighet i att strukturera, anpassa till olika 
publiker och uttrycka mej muntligt på ett sätt som gjorde mej lättförstådd. Vi-
dare innebar min position som lärarutbildare att jag förväntades kunna skriva 
läromedel. Min tidigare handledare och nu kollega gjorde mej till en sådan för-
fattare. Han hade som kriterium att skrivandet skulle vara så tydligt att det var 
lätt att förstå för läsaren utan att jag förenklade innehållet som skulle förmedlas 
för att den studerande skulle klara kursen. Jag fick skriva om min första bok fem 
gånger innan han var nöjd, för det dög inte att säga att jag menar det här när det 
stod det där. Den som läste boken hade inte tillgång till mej som förklarare. 
Lärar- och författarerfarenheten blev en stor tillgång för mej, både när jag ten-
terade en omfattande läskurs och när jag skulle skriva min avhandling. Medan 
många av mina kamrater fick ägna mycken tid till själva urvals- och formule-
ringskonsten kunde jag lägga koncentrationen och fokus på avhandlingsämnet. 
Att jag hade full lärartjänst under min egen doktorandtid innebar inte att den 
tiden förlängdes. Tvärtom, jag kunde testa läskurs och mina doktorandinsikter 
på mina studerande och på så sätt fick jag en ovärderlig feed back. Och jag kunde 
skriva ihop min 350 sidors avhandling på ett sommarlov, van att strukturera och 
van att uttrycka mej så att det som står skrivet är det jag vill ha skrivet. Därtill 
slapp jag leva som en fattig understödstagare på doktorandstipendium eller vara 
amanuens, dvs springpojke, åt professorn. 

Alla har vi med oss en resonansbotten som är en tillgång vid doktorerandet. Det 
gäller bara att inse detta och nyttja den till maximum. Det tjänar man både tid 
och pengar på. Och inte minst erfarenhet av undervisning är en tillgång inte en 
belastning för forskarprocessen. För undervisning kräver om den ska anses vara 
värd nånting att undervisaren har gjort den research som forskningen kräver 
men därtill att denna kunskapsmängd bearbetas och anpassas till dem som ska 
ta del av undervisningen. Denna internalisering, dvs införlivning av andras tan-
kar, värderingar och reaktionssätt i den egna personen och till publiken, gör att 
mina forskningsresultat får en djupdimension som annars inte uppnås. 
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Doktorandår utan doktorandråd 
Efter de stipulerade fyra doktorand-åren upptäckte jag att doktorand-råden sak-
nades helt. Jag kunde känna mej som doktorand-dåren och konstatera att staten 
hade nu kostat på mej den högsta utbildningsnivån utan att sen bry sej om vad 
jag skulle göra med denna status. Detta fann jag vara ett slöseri med skattemedel. 
Jag hade visserligen en lärartjänst som jag fortsatte på. Men för detta arbete kräv-
des ingen doktorsnivå. Och jobbet var sedan länge rätt självgående. Det var ju 
egentligen ett mycket bekvämt liv. God försörjning utan ansträngning. Men min 
hjärna ville ha utmaningar och när hjärnan får bestämma innebar det jakt på 
okända områden och nya platser. Egentligen hade min mentorsutövande kollega 
tänkt sej mej som sin efterträdare. Men hans tjänst drogs in och det gjorde ut-
maningen desto mer hjärnuppiggande. Två universitetstjänster fanns att söka, 
båda långt från Uppsala, Luleå och Umeå. Det spädde på utmaningen. Umeå 
kom först till skott, en kombinationstjänst med ansvar för både lärarutbildning 
i mitt ämne och universitetsutbildning i religionsvetenskap. Jag var yngst av åtta 
sökande, minst meriterad inom universitetsämnet, men den ende som jobbat i 
skola och därtill som lärarutbildare. Nu fick hjärnan sin utmaning med råge och 
därtill uppmuntran genom tacksam respons från både universitetsledning och 
studenter. Och med en erfaren och noggrann sekreterare så undveks alla missar. 
Och utmaningarna såg jag till skulle ske varje termin. Som enda religionsvetare 
på universitetet hade jag en obegränsad frihet att utforma kursinnehåll, utveckla 
den didaktiska approachen och formulera betygskriterier. Och aldrig mötte jag 
någon invändning eftersom studenterna visade sin uppskattning. Som chef för 
religionsvetenskapen hyrde jag in specialister på de olika delområdena, men såg 
till att jag varje termin valde nya kurser som jag själv tog hand om. En omfat-
tande omvärldsorientering blev följden. Och när jag sen tog tag i forskningen så 
kom den att präglas av mina olika delområden och vidgade intresseområden. 
Efter att ha följt upp min avhandlingsämne med två ytterligare verk var det dags 
att utvidga till en databaserad kyrkohistoria med fokus Skellefteregionen under 
1800-tales första årtionden. Tillsammans med ett antal studenter kom denna 
forskning att leda fram till att Skellefteå 2021 kan fira 200 år av demokrati medan 
Sverige i övrigt får nöja sej med 100 år.  

Följden av mina nära två decennier i Umeå var att jag la grunden till den fors-
karutbildning som finns idag. Och då var det dags för mej som entreprenör att 
se mej om efter annat som skulle utmana mej och få min hjärna att fortsatt bli 
utmanad och road, samt få andras hjärnor oroade. Jag slog om från att vara re-
ligionsvetare till pedagog och ämnesdidaktiker. Göteborgs universitet tog emot 
mej och Pedagogen där var ju högborgen i Sverige för det pedagogiska inflytan-
det i hela landet med den sociokulturella pedagogiken som sanningen själv. Mitt 
möte med tyska neurovetare fick mej att ifrågasätta denna doktrin. Snart bildade 
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vi en grupp bestående av ett antal pedagoger samt neurovetare från Sahlgrenska. 
Det så kallade ”hjärngänget” började höra talas om sej, och fortsätter att vara 
verksamt. Själv kunde jag tillsammans med min kollega och gode vän Aadu Ott 
skriva den första boken på svenska i detta ämne. Detta var kul men inte karriär-
främjande i Göteborg. Att ge sej ut på ett tvärvetenskapligt äventyr i Afrika till-
sammans med en lingvist, Christina Thornell, var inte heller något som visade 
sej meriterande. Men spännande och utmanande för oss var det och de afrikaner 
som vi mötte uppskattade vår insats. 

Min karriär kan jag se som horisontell, medan jag såg att man borde följa 
mainstream och satsa på en vertikal dito. Detta gjorde att jag vid sökandet av 
docentur inom teologin fick problem. Ingen fackgranskare kunde ta på sej an-
svaret att värdera min forskning som spretade tyckte dom. Och samma visa blev 

det när det var dags för 
professorsansökan.  

Och att jag därtill skrivit 
ett större vetenskapligt 
arbete grundat på ett 
fältarbete i Afrika till-
sammans med en ling-
vist gjorde inte bedö-
marna mindre förbryl-
lade. De som skulle be-
döma min insats kunde 
komma fram till att det 
som var god forskning i 
boken kunde till skrivas 

min medforskare. Och omvänt blev bedömningen av min kollega vid hennes 
meriteringsansökan. 

Och ändå hade tvärve-
tenskaplig forskning hyl-
lats sedan länge, men det 
gällde bara i teorin, inte i 
verkligheten.  

Figure 2 
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Riskbedömning och kre-aktivitet 
Det ovan beskrivna betyder att begränsning till forskning inte är den enda kar-
riärvägen. Det kan dessutom vara riskabelt att begränsa sej till en sådan smal och 
vertikalt utformad befordringsväg. Det är strategiskt att tidigt göra en bedöm-
ning av vilka olika utfall en satsning på forskning kan ge inom det akademiska 
verksamhetsområdet  

Lärarkarriären är ett alternativ. Den utgör dessutom ett mycket stimulerande al-
ternativ och innebär ett stort ansvarstagande för en kommande generation in i 
akademins snåriga tillvaro. Och den erbjuder ofta en fast och tryggare tjänst samt 
en kombination av forskning och undervisning. Det är en brilliant kombination 
där de båda komponenterna stimulerar varann och gör hjärnan extra glad och 
upprätthåller synaptogenes och plasticitet. 

Den administrativa karriären har också en fördel: Den leder till topplöner, hög 
status och maktutövning inom akademin. Det kan vara skäl så goda som några 
andra att välja denna karriärväg. Och det är bra att redan i starten fundera över 
dessa olika möjligheter och inte endast begränsa sin fantasi till ett spår. Då håller 
du hjärnan på gott humör och stimulerar kre-aktiviteten och bidrar till livsme-
ning.  

Men en satsning på forskning har också en karriärpotens utanför akademin: Re-
dan vid valet av forskningsdisciplin finns det skäl att fundera över vilken utdel-
ning som en forskningssatsning kan ge inom näringsliv och samhälle. På så sätt 
vidgas perspektivet och ökar motivationen under forskningstiden. Och det kan 
behövas eftersom denna tid är en möjligheternas men också en prövningars tid.  

Några exempel på forskarkarriärer 
Jag ställde några frågor angående forskarkarriären bland kollegor som strax före 
midsommar var samlade till Strömstad akademis vetenskapliga högtid i Ström-
stad 2019.  

Varför en akademisk karriär 

Akademin har sin egen kultur – det gäller att gilla läget eller gillras i en fälla 

Besvara följande frågor: 

1. Varför valde du en akademisk karriär - eller blev du vald? 
2. Innebar valet av en akademisk karriär också val av en livsstil eller bara 

en karriär? 
3. Inom akademin finns olika karriärvägar, huvudsakligen: administration, 

utbildning, samhällsrelation. Viken väg valde du och varför? 
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4. En akademisk examen på olika nivåer öppnar också karriärvägar utan-
för akademin. Valde du en sådan? Vilken och varför? 

5. Vilka drivkrafter: Pengar, status, nyfikenhet, bekräftelse, etc?  
(Vill du ange flera så markera i uppräkningen störst först minst sist.) 

Bland det fåtal svar jag fick finns det vissa dominerande anledningar till att välja 
just en forskarkarriär. Det mest överraskande var att slumpen utpekades som 
anledningen till att denna karriär påbörjades. Samtidigt betonade man att detta 
val också medförde val av livsstil. Och det var forskning och inte undervisning 
eller administration som var huvudinriktningen inom den akademisk karriären. 
Detta var desto mer anmärkningsvärt eftersom jag inte hade tagit med det alter-
nativet i frågebatteriet. Uppenbart var det så att det som drev forskarna framåt 
var nyfikenheten att vidga vetandet och göra nya upptäckter.  

Medvetenhet om livsalternativ 
För den som vill ge sej in i en akademisk karriär finns det anledning att göra 
detta till ett medvetet val. Slumpen bör ersättas med det medvetna valet som 
orsak. Detta är så mycket viktigare som valet inte endast handlar om forskning 
utan medför ett val som omfattar hela livet. Detta val bör ställas mot andra kar-
riär- och livsalternativ. Vidare är det smart att göra sej medveten om de gena 
motiven för valet. Om motivet är att nå störta möjliga ekonomiska vinst med 
minsta möjliga ansträngning, bör forskarkarriären undvikas. Ingen in undersök-
ningen uppgav detta som skäl till forskarvägen. Men den som drivs av nyfiken-
het och vetgirighet har stora möjligheter att få dessa motiv tillfredsställda. Och 
därför var det inte förvånande att svaren jag fick pekade på just dessa omstän-
digheter.  

Med mitt exempel på en forskarkarriär vill jag framhålla vikten av att göra en 
självständig livsanalys. Livet är mer än karriären. Och som redan Jesus enligt 
Lukasevangeliet framhöll:  

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får 
betala med att mista sig själv? 

Eller som poeten Ann Jäderlund mer vardagskonkret alluderande formulerade 
livsproblemet:  

Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i 
alla sina dagar? 

Det gäller att hålla huvudet kallt, inte ta sej vatten över huvudet och använda 
sina resurser rätt. För redan Predikaren kände till problemet: Vad hjälper det den 
fattige (på resurser) att veta hur man möter livet? 
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Abstracts 

Reflections on Success in Research 
Jens Allwood 

I start with a discussion of why it is interesting to investigate how one becomes 
a successful researcher. Then I discuss what “research” is and note that there 
are many different types of research. In fact, they are so different that it is un-
clear if they all have anything in common and as a consequence of this, there are 
also many different criteria for what successful research is.  

My next step is therefore to discuss different criteria for what ” successful re-
search” is, for example, the contrast between searching for truth, in a way which 
is as general as possible, and solving practical problems, regardless of whether 
the solutions contribute to a general development of theory or not. Another 
example is the contrast between getting as many publications as possible in jour-
nals with a good reputation and publishing something which really significantly 
contributes new insights about how reality functions. A third example is the 
contrast between successful research and a successful university career. 

Different criteria for successful research can be in harmony, but do not need to 
be. This thesis is exemplified and discussed with the purpose of making our 
understanding of the possible lack of harmony deeper. Different criteria and 
beliefs of what successful research is can also lead to different views of what a 
desirable style of life is. Should one work in teams or alone? Is research a calling 
that you never stop pursuing (irrespective of whether it is evening, holiday or 
vacation) or is it a 9-17 job? Should research be kept separate from private life 
or should it be allowed to encroach on evenings, holidays and vacations? 

The article ends with an account of my own life as a researcher and some of the 
choices and struggles I have had to face in being interested in and pursuing re-
search. 

Hopefully my reflections will serve as stimuli for people who are interested in 
research and especially for readers, who want to or are already embarking on a 
research career in order to help you clarify your options and possible choices. 
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My road to a career in science  
Ulf Berg  

Many research careers are quite tortuous. My own career can be seen as both 
tortuous and unusually straight.  By telling about some crucial events, I want to 
show how circumstances have affected my path as a researcher. The aim with 
my story is to encourage indecisive candidates to give research a chance if the 
desire exists.  I would also like to highlight some critical moments during the 
trip, where supervisors, doctoral project, postdoctoral choices are examples dur-
ing the initial phase. 

An Argentinian in a Swedish university 
Maria Borgström 

What is it like to come to a Swedish university directly from Argentina? Which 
doors have been opened and which ones have been closed? A story about my 
own research career in the subject of pedagogy addresses the difficulties and 
opportunities that arise in the meeting between me and the Swedish university 
in relation to the entire research process and the development of my career. This 
is addressed by discussing how universities respond to cosmopolitanism and 
multilingualism. Both as non-productive in a Swedish monocultural world and 
at the same time very positive when they praise the international contacts you 
hold. The article concludes with some reflections on how attending can be pro-
ductive for a successful research career. This can serve as advice both to other 
immigrant academics and to raise awareness among native Swedish academics. 

Becoming Professor with almost no publications 
Per Flensburg 

I think my career is quite exceptional. I think I am the only living person in 
Sweden who has received a professor's chair with only one international publi-
cation; a publication that I use as an example of a completely incomprehensible 
text! The following is the story of how I achieved this. I first describe two im-
portant issues that have guided my decisions in my career: Being an interpretivist 
in a dominant positivist research paradigm and my decision not to publish. This 
is important to understand my interpretation of what happened. Then I describe 
the four universities where I worked, Lund University, Copenhagen Business 
School, Växjö University and University West, first by providing the story, then 
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describe how the discipline developed in that place and finally some reflections 
on the research we conducted. I summarize by giving a historical overview of 
the discipline of information systems according to my opinion after 48 years of 
teaching and finally I reflect on my career according to my goals and provide 
some advice to new PhD-students. The most important is: Don’t try to duplicate 
my career! 

How to reach a successful humanistic research ca-
reer 
Anders Gustavsson 

The idea of writing about my personal research development for many years is 
that younger researchers will be able to learn from my experiences. The cultural 
and social background of the researcher obviously plays a role in research devel-
opment. Psychological support from the immediate family environment is of 
great importance. Don't give up, regardless of the social context you are in. 

Curiosity and endurance are essential principles if the researcher is to be able to 
get far in his or her development. Combine intense brain work with relaxing rest 
breaks that strengthen the mind and brain. 

Listen to your supervisor while working on your doctoral dissertation but also 
strive to be independent. 

Choose research topics that you are very interested in and where you believe 
that you can make new discoveries. If there is little research in the chosen field 
of study, this can be inspiring for the discovery pleasure. So it was for me that 
applied to historical women's research and local in-depth investigations of free 
church movements and temperance movements. 

Make sure that you are part of a research environment that does not need to be 
limited to the local university department. Strive to belong to research networks 
preferably with an international scope and to extend beyond traditional subject 
boundaries at the universities. 

Don't be afraid of changing to another research institute. It contributes to new 
contacts and can provide increased inspiration and scientific appreciation. It is 
always important to look ahead and not mentally remain in previously experi-
enced injustices and disappointments. Then you can become a good researcher, 
even when you reach a senior age. 

Strive for a scientific language that is amenable to a wide readership. It is im-
portant to be able to reach out to the surrounding society with the research 
results. 
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Moments of joy and clarity in a research career 
 Christina Hultman   

Some key moments and conceptual threads in my schizophrenia research career 
are described. They are memories on a string of pearls. Early clinical challenges 
set the page. New paradigm in combining psychological and biological theories 
of schizophrenia satisfied my search for a meaningful PhD project. Side tracks 
of treatment of Vietnam veterans, engagement in women in science and experi-
ence of leadership turned out to be fruitful. International mentorship was of 
great importance for inspiration, network and a guard in national competition. 
It has been a mixture of curiosity, fear and joy in conquering the academic world 
and to be independent. The ethical values stand in front.  

In the headwind, the aircraft lifts! If others can 
make it, so can you 
Åsa Morberg 

Tutoring, supervisors and fellow student college mates are important factors for 
your career. Choose collaborating partners during postgraduate education. The 
more determined and the more productive the better. Change of supervisor can 
never be guaranteed. If there is a change of supervisor, take some delay into 
account. Do not accept a bad supervisor. The supervisors have a great respon-
sibility for the results accomplished. 

Gender perspective: Pay attention to the conditions for men and women. There 
must be equal conditions for men and women both during postgraduate educa-
tion and in the research career. Do not accept unequal terms. Knowledge and 
competence should be the basis for promotion, not gender. Watch out for mas-
ter suppression techniques in the research studies and learn how to deal with 
them. Identify support structures at the department so that they can be put to 
use. 

Internationalization: Join any research organization and select the research 
groups in the organization that add new knowledge. Prepare your future career 
already during postgraduate education. Attend lecturer courses/supervisory 
courses for higher supervision. Seek out professorships and use expert opinions 
to support your career planning. Seek help from colleagues who can assist in the 
planning of your research career. You have to take responsibility yourself for 
what you want to happen. 



 
 229 

Activity Processes: In the headwind, the aircraft lifts. Critical views should make 
you lift to higher heights, not get you blown off the track. If others can make it, 
so can you. 

Work outside academia:  There are other workplaces for researchers than in ac-
ademia. In academia, teaching is really the most important work. Nevertheless, 
it is the research that is most awarded in academia. Career in academia means 
research career. 

The continuation after defending your thesis:  Most people do their doctoral 
dissertation, which can be characterized as a narrow and deep research study. 
For the continuation of a doctorate, many doctoral students are expanding their 
research interests. It was a lot about chance when I got into my future research 
area. Keep your eyes and ears open in collegiate meetings. Get involved in in-
ternational organizations and take advantage of them for your future research 
career.  

Education and support: Unfortunately, education is inherited. Support research-
ers' career development. 

To do research is to play  
Carl Olivestam   

With my article I want to emphasize that life is more than a research career. 
Anyone who reflects on an academic career has to make this a conscious choice. 
Moreover, this is not just about research but involves a choice that incorporates 
all life. This choice should also be compared to other career and life alternatives. 
Furthermore, you should also reflect about the motives for the choice. If the 
motive is to reach the highest possible financial gain with the least effort, then 
the research career should be avoided. But those who are driven by curiosity and 
knowledge have great opportunities to get these motives satisfied. This is also 
confirmed by the answers to my questions to the participants in the latest annual 
celebration of Stromstad Academy 2019. No one in the survey I refer to has 
indicated this motive. It was not surprising that answers I got pointed out these 
circumstances as the most important. 

My heading is “To research is to play”. But it is not always easy to play. There is 
a principle sometimes called the Law of Reverse Effort. It recommends that one 
must strive to focus and focus, but also to do the opposite to achieve results. 
Neuroscience studies show that it is the combination of the two seemingly con-
tradictory states that gives both results and leads to what I call a cre-active learn-
ing. But also surprises. After an effort or a focus, a total relaxation is required. 
In the hippocampus, during a day's activity, a wealth of information is gathered 
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that cortex must be given time to sort and evaluate and merge. If you become 
too tired, the nearby amygdala will spoil an expected result (Figure 1). 

This means that research is not the only career path. Moreover, it may be risky 
to limit the viscosity to such a narrow and vertically designed path: In addition, 
the teaching career is a very stimulating alternative and involves a great deal of 
responsibility for a future generation into the academic life of the academy. And 
it often offers solid and safer employment and offers a combination of research 
and teaching which is a brilliant combination where the two components stim-
ulate each other and make the brain extra happy and maintain synaptogenesis 
and plasticity (Figure 2). 

My tortuous road to research 
Gudrun Olsson 

My involvement in research and becoming a professor in psychology has taken 
place along a tortuous road paved with joyful as well as frustrating moments. 
This chapter deals with questions about role models, belongingness and existen-
tial loneliness, but most of all I try to explore my experience of wandering be-
tween two cultures. One culture is represented by the research society and the 
other culture by the practice of psychoanalytic psychotherapy. Will these two 
cultures enrich each other or will they appear as enemies? How could two pro-
fessional identities be shaped inside me? My training as a psychotherapist oc-
curred simultaneously with my PhD studies, and I got many opportunities to 
reflect upon differences in ontological and epistemological assumptions in these 
two cultures. What in one culture has been considered as a valuable knowledge 
contribution about the inner world of another human being, is in the other cul-
ture seen just as subjective, not evidence based impressions. What in one culture 
is taken as  ”truth”, is in the other culture seen as too trivial to be taken seriously. 
Furthermore, by tradition, practical knowledge has been devalued, while theo-
retical knowledge or scientific knowledge has been overvalued. 

Turning to the philosophical pragmatism, I have tried to bridge the gap between 
the two cultures, which is created by a dualistic structure of thinking. I give sev-
eral personal examples of what happened to me when I tried to cross the bor-
ders. Shortly, I consider practice and research as two types of social forms of 
praxis, where each form has its typical set up of norms, values, goals, habits and 
power relations. There is a tension between the two forms which can be inves-
tigated. I take a critical look at traditional quantitative research and I argue for a 
human science approach to psychotherapy studies, where the narrative ways of 
knowing have a central position. In such an approach to research, the tension 
between the two cultures can be creatively used.  
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On my way to a career, which in itself never was planned, several helping hands 
have been reached out to me. First of all I think of Knut, my beloved partner 
for 30 years. Through his attitude to knowledge production, his curiosity and 
endurance as a researcher, he was my principal role model. At critical moments 
in my career he showed through determined action that he was standing on my 
side. My PhD supervisor was a caring person who had courage enough to let me 
go my way, which was certainly not the main road but a path unknown to me.  
He was able to stand the pain I felt in searching for an independent identity as 
a researcher. In the same vein, the grant I received soon after my PhD, worked 
as a confirmation of my independency, which took me along the post doc road. 
On the couch I did not only learn from my psychoanalyst about my persistent 
patterns of repetition, but as a scholar of theory of science, he introduced an 
alternative way of looking at the world. Finally, colleagues and friends, repre-
senting the whole field of psychotherapy practice, offered me the arena to talk 
about my psychotherapy research, which I took as an appreciation of what I had 
to say.  

My motivating force for doing research can be summarized as a wish to bridge 
gaps. Bridging gaps is expressed in for example building bridges between prac-
tice and research, between the habitual, expected and the extraordinary, unex-
pected, characterized by the narrative form of knowing, or between the abstract, 
unknown world and a concrete known living world, which is the aim of my 
recent work on metaphors. To sum it up, the texts I have written are produced 
out of joyful involvement and a necessity to understand what I have not earlier 
been able to understand. My role as a researcher is my life style, my way of being 
in the world.  

Really simple 
Johan Vestlund 

The advantage specifically of being a genius, is the satisfaction of being creative 
and that you can be curious. You play and have fun on the work.  

If you are a supporter to a person, that have the ability to become a genius, and 
you want to introduce the possibility for her/him, you have to have in mind that 
the force and motivation must come from the person itself. You can only pre-
pare. You can try to make the associations to the subject subject fun and inter-
esting, by discretely seeding thoughts. You can also support the adept in its pro-
gress of getting self-preservation and become smart-lazy. You should also, if you 
can and it is necessary, omit unhealthy, addictive usage of computers and smart 
phones. Sometimes feedback is necessary, but remember that the owner of the 
project is the genius adept – not you. 
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For the genius adept itself, the first action is getting self-preservation. That 
means, to identify bad, unhealthy situations and not getting involved in them, 
and how to get out of them if you’re already in. Self-preservation is useful for 
omitting bad habits, say no to people that tries to exploit you or wants you to 
fall in to their own bad habits, see dangerous situations and similar. 

Next step is to become smart-lazy. That means 5 properties: 

1. Use your energy on what is substantially important. Prioritize – Do 
what is important and do it well. 

2. Economize your energy usage. Don’t do what is not important. 

3. Get good efficiency. When you study, you ensure to get good tech-
nique of study so you learn on shortest time possible – find the perfect 
mix between discipline and leisure. 

4. Ensure to fill your stock of energy as much as possible by taking care 
of your body: Sleep on nights, eat real food and exercise. And take 
care of your soul: socialize with people when possible and you feel for 
it.  

5. It is your own curiosity and satisfaction of being creative, which are 
the forces behind such an investment of time and mental energy. 

It is much easier becoming a genius when using self-preservation and smart-
laziness. You’re getting all relevant knowledge for the actual genre of art, then 
you practice and strive for perfection.  

Better late than never 
Marylou Wadenberg   

The present anthology holds a number of contributions, all with the intention 
of giving various advice, tips and warnings on the do’s and don’ts, as well as the 
pros and cons, when planning on a career in research. 

This particular contribution contains advice from someone starting a Ph D ca-
reer later in life when family, kids, as well as other professional endeavors were 
already taken care of or explored. Also, advice, tips and warnings come from 
someone with more than 30 years of experience as a scientist in pharmaceutical 
drug discovery research – sometimes called ‘Life Sciences’. This may be im-
portant to keep in mind when reading. 

There are a number of different aspects to consider when contemplating getting 
into a Ph D student program to become a scientist. Not all of them being strictly 
scientific in nature. In fact before taking the plunge, considerations and worries 



 
 233 

are/should be more about how to manage practical day-to-day life issues once 
you enter the 'rat race' (a common expression of work in the drug discovery field 
of research).  

The present contribution will, among others, discuss: i) how to optimize duties 
in your private life to conveniently fit into your very busy years in the Ph D 
student program; ii) how to find a supervisor with a research group that fits both 
your personality and your chosen field of research; iii) how to successfully plan 
and perform your assigned work/chores as a Ph D student, as well as how to 
successfully find your place in the research group chosen in order to work to-
gether with the other guys in a productive way; iiii) also and not least important: 
everything has a price - and I am not talking money here, but rather what it takes 
for you personally to get your Ph D, go on a post-doc assignment, and finally 
form your own research group. This will also be discussed in some detail. 

On becoming and being a scientist 
Urban Waldenström 
If you are a physician and want to do some research there are basically three 
scenarios. 

1. You need to do a Ph.D. in order to stay at the University Clinic. You 
will then usually do a study which is complementary to the research of 
your professor. Do not expect that research to be of much value, the 
vast majority of these "research projects" are of no other use than that 
it gives you the title you need. 

2. You are partially interested in serious research as well as clinical work. 
In that case, try to come up with some project that really interests you. 
Do not start a research project on something of no special interest to 
you, thinking you will later switch to something more interesting. For 
a clinical doctor that does not work for many practical reasons. The 
field of your first research will be the field of your future research, 
unless you make a second extremely hard effort to change field. 

3. If you are seriously interested in research, think twice before becoming 
a physician as well. Time will be a much limiting factor. Go for some-
thing that really interest you and be very particular about the people 
you work with. Confidence and cooperation usually grows to be all the 
better as times go by. Hostility and laziness does not get better, it gets 
worse. 

Why do academics remove their academic hat 
when reviewing the work of other academics? 
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Rune Wigblad   

Academic writing is usually associated with critical thinking and thorough work 
with accurate references. Why not continue this good work when it comes to 
the review of competence concerning applicants for positions in the academic 
system? 

A quick check of citations can reveal some content behind the quantitative num-
bers. The full content analysis citation methods suggested is two-folded: 

1. The S-curve in diffusion-theory. Analysis of the contribution impact 
over time. 

2. Holistic judgement based on content analysis. Analysis of contribution 
in depth impact. 

The analysis methods of 1 and 2 deepen the quick check method, and is applied 
on my own earlier scientific work. The main point is that revealing the content 
of citations from the scientific community replaces discretionary judgements 
from the reviewer. Knowledge and analysis about how the scientific community 
appreciate the contribution, creates a more well grounded base for analysis. 

 

 

 



 
 235 

Författarbeskrivningar 
Jens Allwood 
är sedan 1986 professor (numera emeritus) i lingvistik vid Göteborgs universitet 
och styrelseordförande i Immigrantinstitutet. Han har lett och/eller deltagit i ett 
antal EU-projekt och nationella projekt med fokus på migration och utbildning 
i interkulturell kommunikation och har lång erfarenhet av internationell utbild-
ning. Han är en av initiativtagarna till det internationella Master in Communi-
cation programmet vid Göteborgs universitet. Han är även föreståndare för det 
tvärvetenskapliga centrumet SSKKII vid Göteborgs universitet. Hans forskning 
har varit relativt bred och resulterat i mer än 250 publikationer. Han har ofta 
haft en inriktning på teori om språk och kommunikation t.ex. semantik och 
pragmatik. Han har även undersökt talspråksinteraktion ur flera perspektiv, t.ex. 
korpuslingvistik, datormodellering av dialog, sociolingvistik och psykolingvistik 
samt kommunikationens interkulturella villkor. Han är sedan 2016 professor i 
kommunikationsvetenskap vid Strömstad akademi. 

Jens Allwood 
now emeritus, has been a professor in Linguistics at the University of Gothen-
burg and chairman of the board of the Immigrant Institute. He has participated 
in a number of EU projects and national projects with a focus on migration and 
education in intercultural communication and has long experience of interna-
tional education. He is also director of the interdisciplinary center SSKKII at the 
University of Gothenburg. His research has been relatively broad and has re-
sulted in more than 250 publications. He has often focused on theory of lan-
guage and communication, such as semantics and pragmatics. He has also stud-
ied speech language interaction from several perspectives, such as corpus lin-
guistics, computer modeling of dialogue, sociolinguistics and psycholinguistics, 
as well as the intercultural conditions of communication. He is professor of 
Communication Science at Stromstad Academy since 2016. 

Ulf Berg 
är professor i organisk kemi vid Strömstad akademi sedan 2008 och professor 
emeritus i organisk kemi vid Lunds universitet. Hans forskning omfattar studier 
i fysikalisk-organisk kemi, speciellt dynamisk stereokemi, reaktionsmekanismer 
och struktur-aktivitetssamband. Han har varit gästprofessor vid Université 
d’Aix-Marseille och Brandeis University och är medlem i Kungliga Fysiografiska 
Sällskapet i Lund. Han har deltagit i internationella, EU-finansierade projekt 
inom både forskning och undervisning.  
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Ulf Berg 
is Professor of Organic Chemistry at Stromstad Academy since 2008 and Pro-
fessor Emeritus of Organic Chemistry at Lund University.  His research includes 
studies in physical-organic chemistry, especially dynamic stereochemistry, reac-
tion mechanisms and structure-activity relationships.  He has been a visiting pro-
fessor at the Université d 'Aix-Marseille and Brandeis University and is a mem-
ber of the Royal Physiographical Society in Lund.  He has participated in inter-
national, EU-funded projects in both research and teaching. 

Maria Borgström 
är biträdande professor i pedagogik vid Strömstad akademi och emerita vid In-
stitutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Hon be-
driver tvärvetenskaplig forskning inom områdena identitet, kultur, språk, globa-
lisering, interkulturalitet, lärande och fred. Hon var 2003-2009 ansvarig för den 
interkulturella profilen vid Södertörns högskola. Under de senaste tjugo åren har 
hennes starka sida varit erfarenhet av interkulturell pedagogik, kommunikation 
och närliggande områden. Hennes arbetserfarenhet omfattar Sverige, Argentina 
och Spanien. 

Borgström har nyss avslutat ett forskningsprojekt om nya identitetskonstrukt-
ioner och kosmopolitiska, interkulturella lärandeprocesser i det globala sam-
hället. Det är en jämförande studie om ungdomars värderingar i Östersjöområ-
det – Tjeckien, Polen och Sverige. Projektet bedrevs tillsammans med professo-
rerna Katrin Goldstein-Kyaga och Ana Graviz. Det har finansierats  av Öster-
sjöstiftelsen i Sverige och redovisas bland annat i en nyutkommen publikat-
ion._Ungdomar och den nya kosmopolitismen - identitet, lärande och fred. En 
undersökning i Sverige, Polen och Tjeckien. Akademiska studier 74. Södertörns 
högskola. Huddinge 2019. 

Maria Borgström 
is Assistant Professor of Education at Stromstad Academy and emerita at the 
Department of Child and Youth Studies, Stockholm University. She conducts 
interdisciplinary research in the fields of identity, culture, language, globalization, 
interculturalism, learning and peace. 

Per Flensburg  
är professor i informatik vid Strömstad akademi och professor emeritus vid 
Högskolan Väst. Han doktorerade i Lund 1986, arbetade vid Handelshøjskolen 
i København, (nuvarande CBS) till 1996 då han blev docent i Växjö. Han blev 
professor i informatik vid Växjö universitet 2002 och professor emeritus vid 
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Högskolan Väst 2013. Han har lett projekt inom svensk skogsindustri, IT-verk-
samhet och kommunala kontaktcentra. Han har även varit partner i ett EU-pro-
jekt om den europeiska bilindustrin. Han har vidare skrivit sex läroböcker i in-
formatik. 

Per Flensburg 
is Professor in Information Systems at Strömstad Academy and Professor 
Emeritus at University West. He obtained his PhD degree in Lund in 1986, 
worked at the Copenhagen Business School, (today CBS) until 1996, when he 
became an Associate Professor in Växjö. He became full professor of infor-
mation systems at Växjö University in 2002 and Professor Emeritus at Univer-
sity West in 2013. He has been heading projects in the Swedish Forest Industry, 
in IT Industry and in municipal contact centers. He has also been a partner in a 
EU project on the European car industry. He is the author of six textbooks in 
information systems. 

Anders Gustavsson  
är professor i etnologi vid Strömstad akademi och seniorprofessor i kulturhisto-
ria vid Oslo universitet. Han har varit ledare för Centrum för religionsetnologisk 
forskning vid Lunds universitet 1980-1984, professor i etnologi vid Uppsala uni-
versitet 1987-1997, vid Oslo universitet 1997-2010 och därefter seniorprofessor. 
Hans kompetensområden är kulturmöten, kulturarv, kustkultur, gränskultur, 
livsövergångar, folklig religion, folklivsmåleri samt alkohol och nykterhet.  

Anders Gustavsson 
is a professor of Ethnology at Stromstad Academy and senior professor of Cul-
tural History at Oslo University. He has been the leader of the Center for Reli-
gious Echnological Research at Lund University in 1980-1984, professor of Eth-
nology at Uppsala University in 1987-1997, at Oslo University in 1997-2010 and 
after that time seniorprofessor in Oslo. His areas of expertise are cultural en-
counters, cultural heritage, coastal culture, border culture, life transitions, popu-
lar religion, folk life painting and alcohol and temperance. 

Christina Hultman 
är professor emerita i psykiatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet, Stock-
holm, adjungerad professor vid Mt Sinai Hospital, New York och professor vid 
Strömstad akademi. I populationsbaserade studier av schizofreni, autism, 
ADHD och post-traumatisk stress har hon studerat genetiska och miljömässiga 
riskfaktorer. Hennes forskargrupp har samlat stora genetiska databaser i schizo-
freni och autism som genomgripande har förändrat forskningsfältet. Med sina 
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över 250 publikationer tillhör hon de mest citerade forskarna på Karolinska In-
stitutet. 

Christina Hultman 
is Professor Emerita in Psychiatric Epidemiology at Karolinska Institutet, Stock-
holm, adjunct professor at Mt Sinai Hospital in New York, and Professor at 
Stromstad Academy. Her major research focus is genetic and environmental risk 
factors in schizophrenia, autism, ADHD and Post-traumatic Stress Disorder. 
Her research group has gathered large nation-wide cohorts that have changed 
the scientific arena in the field. With over 250 publications she is one of the 
most cited researchers at Karolinska Institutet.  

Åsa Morberg 
är biträdande professor i didaktik vid Strömstad Akademi, fil.dr i pedagogik och 
docent i didaktik. Hon har arbetat inom högre utbildning som lärare, forskare 
och administratör.  Hon är en ofta anlitad föreläsare, flitig skribent och engage-
rad debattör. Hon hade bland annat ett tioårigt utbildningsledaruppdrag för lä-
rarutbildningen vid Högskolan i Gävle. Hon har varit prefekt och nu senast aka-
demichef. Hon startade den så kallade induction-forskningen, dvs. forskningen 
om att vara ny i yrket som lärare. Tillsammans med kollegor har hon bl.a. givit 
ut böcker om att vara ny i högre utbildning. Hon avslutade en period som vice 
president och president i Association of Teacher Educators in Europe (ATEE). 
Hon har också varit ledamot i The World Federation of Associations of Teacher 
Education (WFATE). 

Asa Morberg 
is an Associate Professor in curriculum studies and curriculum research, she is a 
Doctor in education and Docent in curriculum studies and curriculum research. 
She has worked in higher education as a teacher, researcher and administrator. 
She is an often engaged lecturer, diligent writer and dedicated debater. She has 
also been Prefect and Dean of faculty. She has, including a ten-year education 
leadership, held assignments for teacher education at the University of Gävle. 
She started the so-called induction research, which deals with questions on being 
a newly qualified teacher. She has written many books and together with col-
leagues she wrote a book on being a newly qualified lecturer in higher education. 
She has, among other things, completed a term as Vice President and also a term 
as President of the Association of Teacher Educators in Europe (ATEE). She 
has also been a member of The World Federation of Associations of Teacher 
Education (WFATE). 
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Carl E. Olivestam 
är professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi samt docent i äm-
nesdidaktik vid Göteborgs universitet. Han har gedigen erfarenhet av både 
forskning och praktisk tillämpning. Han framhåller särskilt det personliga för-
hållandet till läraryrket med sin bakgrund i skolpolitisk forskning, lärarutbildning 
och läromedelsförfattande. Tillsammans med kollegor inom pedagogiska in-
stitutionen och forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat 
en didaktik grundad på aktuell neurovetenskap Neurodidaktik (Neuro-Educat-
ion). I boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010) utvecklas denna didaktik 
i förhållande till de hundraåriga didaktikerna som fortfarande dominerar inom 
pedagogikämnet och i skolan. Han har förutom forskning och undervisning varit 
utvecklings- och forskningsledare för mångåriga projekt i Nederländerna, Stor-
britannien och Ryssland. Bland Olivestams senaste tryckta alster kan nämnas: 
Redaktörskap för antologin Värderingar, Värdekartor som ett försök att fast-
ställa det socio-kulturella vädret i världen (utgiven 2019 av Strömstad akademi) 
samt medförfattare och formgivare till högskoleläromedlet Psykosocialt arbete. 
Att upptäcka och åtgärda problem som drabbar barn och ungdomar (Remus 
förlag 2019). 

Carl E. Olivestam  
is a professor of educational science at Strömstad Academy and an associate 
professor of Didactics at the University of Gothenburg. He has solid experience 
in both research and practical application. His has a background in school po-
litical research, teacher education and teaching aids. Together with colleagues in 
the Pedagogical Department and researchers at the Sahlgrenska Academy in 
Gothenburg, he has developed an educational method based on Neuro Science: 
Neuro-Education. In the book När hjärnan får bestämma (Remus 2010). This 
Educational approach is developed in relation to the dominant educational 
views that still dominate the teaching in schools. In addition to research and 
teaching, he has been a leader for many years of projects in the Netherlands, UK 
and Russia. Among Olivestam´s latest printed works are: Editor of the anthol-
ogy Values, Value maps as an attempt to determine the socio-cultural weather 
in the world (published 2019 by Stromstad Academy) and as a co-writer and 
designer of an academic book concerning psychosocial work, How to detect and 
manage problems affecting children and adolescents (Remus publishing house 
2019). 

Gudrun Olsson 
är professor i psykologi vid Strömstad Akademi. Hon är fil. dr., leg. psykolog 
och leg. psykoterapeut. Hon har varit verksam vid Göteborgs och Aalborgs 
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universitet under loppet av 25 år. Hennes forskningsområden omfattar den psy-
koterapeutiska processen, särskilt relationen mellan patient och psykoterapeut, 
latent kommunikation, formandet av en professionell psykoterapeutisk identitet 
samt arbeten av vetenskapsteoretisk karaktär. Ur de senare arbetena har frågor 
kring bedömning av kunskap emanerat, exempelvis hur bedöms kvinnors och 
mäns kunskap respektive praktisk kunskap vid tillsättning av akademiska tjäns-
ter? I debattartiklar har hon diskuterat evidensparadigmets begränsningar vad 
gäller förståelsen av praktisk kunskap. Hennes strävan är att brygga en bro mel-
lan psykoanalytisk psykoterapipraktik och forskning. Därvid tar hon i sin forsk-
ning utgångspunkt i en fenomenologisk-hermeneutisk kunskapsfilosofi, främst 
den narrativa kunskapsformen. Arbetena är publicerade i drygt 50 artiklar och 9 
bokkapitel i antologier. Vidare är hon författare till boken Berättelsen som ut-
gångspunkt – psykoterapi i praktik och forskning, Natur & Kultur, 2008. Ett 
forskningsområde hon utvecklat under senare år handlar om användningen av 
metaforer i psykoterapi och i vardagen.  

Gudrun Olsson  
is professor in psychology at Stromstad Academy, PhD and a licensed psycholo-
gist and psychotherapist. She has, over 25 years, had positions at the universities 
of Gothenburg and Aalborg. Her field of research deals with the psychothera-
peutic process, mainly the relation between patient and psychotherapist, latent 
communication, shaping of a professional psychotherapeutic identity and works 
about theory of science. From these latter works, questions emanate about how 
the knowledge produced by women and men, respectively, is assessed and how 
practical knowledge is evaluated for university positions. The limits of the evi-
dence paradigm for understanding the essence of practical knowledge are dis-
cussed in some articles. Her ambition is to build a bridge between psychoanalytic 
psychotherapy praxis and research. One point of departure is thereby a phenom-
enological-hermeneutic philosophy of knowledge, particularly the narrative ways 
of knowing. Her work is published in about 50 articles and chapters in 9 anthol-
ogies. Furthermore, she is the author of Berättelsen som utgångspunkt – psyko-
terapi i praktik och forskning, Natur & Kultur, 2008. An area of research, devel-
oped lately, deals with metaphors used in psychotherapy and in daily life.  

Johan Vestlund  
är forskarassistent (tekn. dr) i solenergiteknik vid Strömstad akademi. Hans 
forskning har varit inom solfångare och utformning av energisystem för värme 
och varmvatten för hus. Jobbar för närvarande med energifrågor inom järnväg 
och standardisering av tekniken så att man ska kunna åka med samma tåg genom 
hela Europa. 
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Johan Vestlund 
is a research assistant in solar power engineering at Stromstad Academy. He has 
done research on solar collectors and has designed energy systems for heat and 
domestic hot water in buildings. Currently working as an energy expert and de-
veloping the European rail traffic regulations. 

Marie-Louise G. Wadenberg  
är biträdande professor (docent) vid Strömstad akademi. Hennes forskning har 
fokuserat på nya strategier för förbättrad läkemedelsbehandling mot schizofreni. 
Under 90-talet arbetade hon som forskare i USA och Canada, där hon satte upp 
de beteendetest för preklinisk forskning som har kommit att bli hennes exper-
tisområde. 

Marie-Louise G. Wadenberg  
is an Associate Professor at the Stromstad Academy. Her main research fo-
cus/area of expertise has been on exploring different pharmacological strategies 
to improve antipsychotic drug treatment in schizophrenia, both therapeutically 
and regarding side effect liability. More recently, she has been working on find-
ing suitable animal models for cognitive functions potentially relevant for the 
treatment of features of cognitive impairment in schizophrenia, but also for 
other medical conditions with symptoms of cognitive impairment. 

Urban Waldenström  
är biträdande professor (docent) i in vitro fertilisering vid Strömstad akademi. 
Han arbetade på kvinnokliniken i Falun, blev specialist och sedermera överläkare 
där. Hans specialistområde är obstetrik och gynekologi, bl.a. ”Ultrasound scre-
ening in early pregnancy”. Har varit verksam inom området IVF (In Vitro Fer-
tilisering). 

Urban Waldenström 
Is Associate Professor (Docent) in in vitro fertilization at Strömstad Academy. 
He has been active in Falun Department of Obstetrics & Gynecology, Falun 
Sweden, where he became a specialist and later obtained status as Chief Physi-
cian. His area of expertise is in in vitro fertilization (IVF) with, among others, 
focus on ”Ultrasound screening in early pregnancy”. 
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Rune Wigblad 
är professor i Företagsekonomi med inriktning mot Industriell Ekonomi vid 
Strömstad akademi. Wigblad har cirka 30 års erfarenhet av vetenskapligt arbete 
som handlar om omstruktureringar och nedläggningar. Bidragen har varit en in-
novativ omstruktureringsmodell och begreppet ”nedläggningseffekten”. Under 
dessa år har Wigblad fått erfarenhet av ett 20-tal nedläggningsförlopp och har 
producerat flera vetenskapliga artiklar om sådana fall. Den senaste tiden har 
Wigblad varit aktiv som debattör och där framfört att Sverige bör satsa på mo-
dern tågteknik (magnettåg) och en offensiv finanspolitik. 

Rune Wigblad 
is professor of Management and Operations Management at Stromstad Acad-
emy. Wigblad has 30 years of research in the main research field “Restructuring”, 
and Closedowns. The contribution is an innovative restructuring model and the 
concept “The closedown effect”. In his research he has experience from 20 
closedowns and have several research articles published. During the last years 
Wigblad has published debate articles concerning the need for modern train 
technology (maglev) and a proactive fiscal policy.  
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