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Sammanfattning 
Inom den vetenskapliga akademin finns en stark tradition av att rationellt förlita sig på meriter. 

Tidigare forskning har dock påpekat att det kan finnas en fara i att inte ifrågasätta meriters 

rationalitet. Vi ser problematiken med att nätverkets betydelse kommer i skymundan och att dess 

betydelse inte får en förklaring. Flertalet artiklar i denna uppsats lyfter att det kan finnas en fara i 

att blint lita på meriters rationalitet. Genom att synliggöra 10 forskares upplevelser från två olika 

institutioner, fem forskare från Karolinska Institutet samt fem forskare från Biomedicinskt 

Centrum kan en mer verklighetsförankrad bild av akademin förtydligas. Den metodologiska 

ansatsen som använts är intervjuer genom en fenomenologisk konventionell induktiv metod.  

Syftet i vår uppsats har vi att jämföra hur forskare på KI och BMC upplever reproduktionen av 

meriter i det vardagliga arbetslivet. För att kunna förverkliga forskningsidéer krävs finansiering, 

forskarna som intervjuas beskriver de utmaningar de bemött för att kunna få sina 

forskningsanslag beviljade. Som teoretiska begrepp för att analysera vårt insamlade material 

använde vi oss av Bourdieu, P. & Boltanski, L.(1986) om förhållandet mellan 

produktionssystemet och reproduktionssystemet samt Bills (2003) idé om humankapital. 

Resultatet av jämförelsen av båda institutionerna visar sammanfattningsvis liknande upplevelser 

i hur nätverk och meriter samspelar med varandra.  Inom akademin finns krav på 

utbildningsmeriter kontinuerligt under arbetslivet för att kvalificera sig i det akademiska fältet. 

Vidare visar forskarnas svar att de meriter de innehar påverkar deras image och prestige. Hur väl 

man är omtyckt av andra forskare styr vilket nätverk de får tillgång till. Vidare påvisades 

strukturer inom akademin som påverkar kvinnliga forskare samt forskare med utländsk bakgrund 

ofördelaktigt. Avslutningsvis visar vårt resultat att faktorer som hög konkurrens samt begränsad 

mängd anslags resurser påverkar framgången i forskarnas karriärer.    

 

Nyckelord 

Merit, Nätverk, Akademin 
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1. Inledning 

I denna del kommer vi att presentera en bakgrund kring vårt ämne för att motivera studiens 

relevans, följt av studiens syfte och frågeställning. Slutligen kommer vi genom en disposition 

förklara hur uppsatsen är strukturerad.    

1.1 Bakgrund 

Bakgrund till ämnet som denna C uppsats behandlar grundar sig i en allmän uppfattning inom 

den akademiska världen att individer med de mest eftertraktade meriterna är de som har störst 

framgång. I arbetslivet i stort ses meriter vara en nyckel till att bli tillsatt en tjänst. Genom 

skolgången får vi alla höra att så länge man har bra betyg klarar man sig bra. Men denna sanning 

är en förenklad bild av verkligheten menar vi. Vi har alla i intervjusammanhang upplevt hur stort 

inflytande personkemi eller kontakter har för hur stor chans man har för att bli tillsatt tjänsten 

(TNG, 2022).  Akademin är ett fält i arbetslivet som har en synnerlig stolthet att rationellt se till 

enbart meriter. Detta eftersom forskning grundar sig i objektiva vetenskapligt bevisade 

resonemang, så ska ju det självfallet genomsyra hur rekryteringsprocessen går till.  

 

Samtidigt finns sprickor i akademiens handlingar att agera enbart grundat på meriter. En tidigare 

överläkare på KI Paolo Macchiarini fallet är ett bra exempel på att akademin inte enbart utgår 

ifrån meriter utan det finns snarare andra aspekter som även kan spela stor roll för att bli tillsatt 

en tjänst. Macchiarini var en gästprofessor på KI som utförde transplantationer på patienter på ett 

otillfredsställande sätt. Konsekvenserna av hans insats på KI var därmed att patienterna inte fick 

en kvalitativ vård. En av hans operationer i att transplantera en syntetisk luftstrupe på en kvinna i 

22 år ålder gav så stora konsekvenser att hon till slut dog av påföljderna. I artikeln skriven av 

Cederberg i Läkartidningen (2022) får vi veta att Macchiarini blev år 2022 dömd för vållande till 

kroppskada.  I den rapport av den granskning som Karolinska institutionen ”Karolinska institutet 

och Macchiarini-ärendet, extern granskning” utförde för att se hur Macchiarini fick bli tillsatt 

denna krävande tjänst visade sig processen baserat på allt annat än enbart meriter. Resultatet 

visade att de meriter som framkom i Macchiarinis CV visade på stor erfarenhet men att det 

fortfarande fanns luckor i kunskapsområden. Att kontakta referenser som kunde bekräfta hans 

kompetenser var något rekryterare missat.  
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Så om Maccahrinis CV hade information som man skulle kunna ifrågasätta, hur blev han då 

tillsatt? Han lyckades få tjänsten genom sitt starka nätverk med individer som hade ett stort 

inflytande över rekryteringsbeslutet. Rapporten beskriver hur kritiska röster om Macchiarini 

ignorerades och några få utvalda individers åsikt togs med i beslutsfattandet som hade allt gott 

att säga om läkaren (Heckscher et.al, 2016).  

 

Den sociologiska relevansen i vår uppsats grundar sig i hur legitimitet i organisationer i stort ses 

utåt. Meyer och Rowan (1977, s.340–363) beskriver hur organisationer presenterar en symbolisk 

yta mot omvärlden för vad organisationen står för och gör, men vad själva produktionen gör är 

inget som nödvändigtvis reflekterar det som sägs. Denna särkoppling finns för att organisationer 

behöver visa sig som legitima för omvärlden genom att leva upp till deras förväntningar. Det 

som menas med legitimitet är att det finns vissa förväntningar från samhällets sida över vilka 

beteenden som förvänts av organisationen. För att organisationer ska få finnas till behöver de 

vara legitima för att bli tagna på allvar.  Två exempel på sådana institutionella organisationer är 

Karolinska Institutet och Biomedicinskt Centrum. Macchiarini fallet är ett bra exempel på hur en 

organisation utåt sett ses som legitimt genom att rekrytera en kompetent professor, men det 

speglar inte det som faktiskt sker bakom lyckta dörrar. 

 

Macchiarini fallet visar på problematiken när nätverks inverkan inte blir synliggjorda. I vår 

uppsats har vi bidragit till att synliggöra nätverket samt meriters betydelse inom akademin. 

Ovannämnda incident skedde på Karolinska Institutet (KI). Vi vill jämföra hur upplevelser av 

nätverk och meriter är på en liknande institution, därför har vi även valt Biomedicinskt Centrum 

(BMC). Vår uppsats är av allmänt intresse för att ge en förståelse för hur nätverk och meriter kan 

påverka förlopp i arbetslivet.  

 

Vårt arbete bidrar till att öka kunskapen inom ett mindre utforskat område, eftersom tidigare 

samtida forskning lägger större vikt kring organisationsstyrningens påverkan i lärosäten, 

exempelvis Ahlbäck Öberg (2016) bok som handlar om organisationsstyrning i den akademiska 

världen. Meritokratin betydelse i akademin verkar hamnat i skymundan, vilket vi lyfter fram i 

denna uppsats.  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Att vara en del i det akademiska fältet förutsätter att man ständigt kan visa upp sin kompetens 

genom exempelvis publikationer. Dessa publikationer är även ett sätt att reproducera betydelsen 

som de har. I vår uppsats har vi därför som syfte att jämföra hur forskare på KI och BMC 

upplever reproduktionen av meriter i det vardagliga arbetslivet. 

Frågeställningen i denna uppsats lyder som följande:  

 

Hur upplever forskare från KI och BMC sig ha för användning av meriter och nätverk i 

arbetslivet? 

1.3 Avgränsningar 

För att motivera varför urvalsprocessen är utformad som den är kommer vi förklara mer utförligt 

i detta stycke. Vi är intresserade av att undersöka och jämföra hur forskare upplever sig ha för 

nytta av meriter och nätverk. Förtydligande är det forskares livsvärldar som vi vill få tillgång till 

genom vår fenomenologiska ansats. Variabler så som anställningsform, ålder eller antal år i 

branschen är något vi medvetet valt att inte inkludera. Detta eftersom det är de ovanämna 

institutionernas forskares renodlade upplevelser vi vill jämföra snarare än att kategorisera varje 

enskild forskare. De variabler vi valt att presentera är den institution de tillhör samt 

könstillhörighet. Valet av dessa grundar sig i de teoretiska ramverk som vi utgått ifrån. Hade vi 

haft en annan frågeställning hade övriga variabler bidragit. I vår uppsats skulle dessa variabler 

riskerat att driva oss längre ifrån vårt syfte och att inkludera exempelvis ålder hade inte 

nödvändigtvis inneburit en mer relevant analys. Att ställa sig frågan varför en variabel är 

värdefull i en studie är av stor vikt för hur relevant materialet blir för uppsatsen.  

1.4 Disposition   

Vi kommer här presentera bakgrunden till varför vi blev intresserade av att skriva denna uppsats, 

följt av vårt syfte och frågeställning. Därefter har vi valt att redogöra för vårt metodval vilket var 

konventionell induktiv fenomenologi. Vår ansats presenterar vi som ett komplement till vårt 

metodval. Sedan kommer en presentation av det material vi samlat in samt hur det hanteras.  
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Därefter kommer ett avsnitt som behandlar validiteten och reliabiliteten följt av etiska 

överväganden. Vidare presenterar vi våra teorier och tidigare forskning utifrån de olika teman 

materialet hörde samman med. Det första temat som presenteras är meriter för att sedan följas av 

personlighet & image, finansiering, prestige, produktionen, institutionalisering, nätverk samt 

avslutas med temat spänning mellan nätverk och meriter. I det följande kapitlet analyserar vi det 

slutliga resultat som respondenterna svar gav oss. Slutligen avrundas uppsatsen med en 

diskussion som är kopplat till syftet för vår studie samt besvara vår frågeställning.  
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2. Metod 

Syftet med detta avsnitt är att förklara studiens tillvägagångssätt. Här kommer vi att presentera 

hur och varför vi har valt att undersöka på sättet som vi gjort, följt av de etiska överväganden 

som har följts under uppsatsens gång.  

2.1 Material och avgränsningar 

I denna C-uppsats har vi haft möjlighet att intervjua tio forskare, varav fem forskare från KI samt 

fem forskare från BMC. Syftet med studien är att jämföra hur forskare på KI och BMC upplever 

reproduktionen av meriter i det vardagliga arbetslivet. 

Vi kommer att förhålla oss till yrkesverksamma universitetsutbildade personer, varav vi utförde 

intervjuer utifrån en fenomenologisk konventionell induktiv ansats. Kvalitativ metod anser vi 

vara lämplig för vår uppsats eftersom vi undersöker en upplevelse, ett fenomen. Upplevelser är 

subjektiva och unika för varje individ, därför kan vi genom intervjuer få tillgång till nyanser och 

djup i respondenters upplevelser av nätverk och meriter. Hade vi valt en kvantitativ metod skulle 

vi inte få reda på varför deras upplevelser ter sig som de gör. Vi har kopplat ansatsen 

fenomenologi till vårt försök att se bortom meriters objektiva rationalitet. Våra 10 intervjuer må 

vara ett begränsat antal, dock är det tillräckligt med material för att kunna påvisa hur de generella 

upplevelserna är på KI och BMC i kvalitativa mått.  

 

Vi förhöll oss delvis till ett målstyrt urval för att komma i kontakt med forskarna. Eftersom vi var 

intresserade av att undersöka två specifika institutioner valde vi enbart söka oss till deras 

forskningsgrupper.  

 

Vår uppsats är en del av ett större projekt med C uppsatser som alla berör KI. Gemensam 

handledare samt samordnare för dessa uppsatser har gett oss tillgång till forskningsgrupperna på 

KI. Dessa två personer har agerat något som Hammersley, M. och Atkinson, P. (1995, s.63–67) 

beskriver som gatekeepers, det vill säga att nätverk har nyckelpersoner man måste gå genom för 

att komma i kontakt med nätverket. I kvalitativ metod finns hinder för att komma i kontakt med 

de informanter man önskar. Genom kommunikation med gatekeepers kunde vi få tillgång till 

forskargruppen för att utföra våra intervjuer. Vårt bidrag agerar som en pusselbit till en större 

berättelse om just villkoren för den akademiska världen.  
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Väl i kontakt med de specifika forskningsgrupperna från KI samt BMC valde vi därmed ut 

forskarna utifrån ett bekvämlighetsurval. Vilket innefattar att vi intervjuade de forskare som vara 

lättast att få kontakt med efter tillgång från våra gatekeepers.  

 

För att kunna jämföra respondenternas svar är en förutsättning att de har vissa gemensamma 

kriterier. Ett första urval gjordes av våra två gatekeepers var inte ett obundet urval.  

 

Däremot anser vi att vår studie är representativt eftersom våra gatekeepers är företrädare för 

organisationerna och har därmed en god insyn. Representationen ligger i omdömet av våra 

gatekeepers om vilka personer som är representativa. Alla har samma sannolikhet från de två 

arbetsgrupperna på organisationerna att bli utvalda. 

 

För en närmare redovisning om respondenterna hänvisar vi till nedanstående tabell. 

 

Respondent       Organisation             Kön         

Respondent 1 BMC man 

Respondent 2 BMC man 

Respondent 3 BMC man 

Respondent 4 KI man 

Respondent 5 KI kvinna 

Respondent 6 BMC man 

Respondent 7 KI kvinna 

Respondent 8 BMC man 

Respondent 9 KI kvinna 

Respondent 10 KI kvinna 
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Vi intervjuade 4 kvinnor samt 6 män för att få en så jämn könsfördelning som möjligt. Samtliga 

respondenter vi hade för avsikt att intervjua utförde vi. Bortfall var i vår process inget som 

förekom.   

2.2 Ansatser 

I denna C uppsats har vi utgått ifrån en fenomenologisk ansats. Fenomenologi förklaras av 

Dahlberg mfl. (2008, s. 95–97) att forskare vill få tillgång till individens egen livsvärld för att få 

tillgång till deras unika syn på fenomenet. Vår fenomenologiska ansats kommer att utgå ifrån 

våra intervjuer med de 5 forskarna från BMC respektive 5 forskare från KI. Intervjuerna skedde 

2022 och varade mellan 45 - 60 min på zoom. 

 

Genom att använda sig utav alla sina sinnen kan vi förmedla forskares känslor kring själva 

upplevelsen. Öppenhet är en central utgångspunkt för fenomenologi, en öppen attityd behövs 

från forskarens sida för att få tillgång till det som är intressant i fenomenet som studeras 

(Dahlberg m.fl. 2008, s.98–101). 

 

Vidare ska vi som forskare observera fenomenet förutsättningslöst utan några förutbestämda 

teoretiska glasögon. Något ofrånkomligt är att vi alla bara är människor och att helt undvika 

förutfattade meningar är något av en omöjlighet. Något som Wittgenstein. L. (1958, s. 83) tydligt 

visar med sitt citat ”How hard I find it to see what is just in front of my eyes” som visar hur 

aktivt man måste jobba på att öppna upp sitt tredje öga och blir mer medveten om sina 

uppfattningar om verkligheten. Det kan tyckas uppenbart teoretiskt sett men att praktisera det 

kräver ett medvetet arbete. Tillvägagångssättet för att forska fenomenologiskt är att följa med i 

de riktningar materialet tar oss och vara öppen för vart de tar oss. Att förhålla sig ödmjuk och 

genuint samt visa intresse genom att lyssna är av stor vikt för att förstå innebörden av fenomenet. 

Vi som forskare ska enligt Vannini (2020, s. 212) anta forskarrollen med en nyfikenhet som 

utforskande studenter för att senare återge informationen som vi lär oss av informanterna. Vidare 

förklarar Dahlberg mfl. (2008, s.103–107) att uppmärksamheten ska vara fokuserad, vilket 

innebär att man fullständigt fokuserar på det vi vill undersöka här och nu för att kunna uppleva 

och se fenomenet från olika synvinklar.  
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För att visa på varför fenomenologin har stor relevans för vårt arbete kommer vi att förklara 

filosofin som finns bakom. Varför vi finner filosofin bakom fenomenologin viktig att presentera 

nedan är för att forskares egna förhållningssätt till materialet lätt kan influera hur resultatet i 

slutändan tolkas. I artikeln On Multiple Realities av Alfred Schütz (1945) förklarar författaren att 

om fenomenet ska kunna förklaras på ett trovärdigt sätt måste forskaren placera sig mitt i den 

verklighet som undersöks, och inte se situationen utifrån.  

Filosofi bakom fenomenologi menar Schütz (1945) är att ens verklighet baseras på subjektiva 

känslor om vad som sker. Människan fångar upp det som man personligen finner vara intressant, 

därmed finns alltid risken att detaljer som har stor betydelse går forskaren helt förbi.  

 

Vi människor bär alltid våra erfarenheter med oss, såväl privat som i forskarrollen. Dessa 

erfarenheter är de som vår verklighet speglas genom. Vid studerandet av fenomen visar 

erfarenheterna att man lätt söker information som bekräftar ens förutfattade mening. Paradoxen 

innebär att ett öppet sinne är av största vikt i fenomenologisk forskning, men blir problematisk 

när tidigare erfarenheter hos forskare ständigt färgar materialet. Denna brist på medvetenhet 

menar Schütz (1945) innebär att forskare cirkulerar tillbaka till sina egna förutfattade meningar 

oavsett försök att trycka bort dem. Återigen är det vår uppmärksamhet som styr vad vi ser som 

verkligt. 

 

Vår skriftliga information bestod av CV:n som kom oss till hands före intervjutillfällena med 

forskarna. Efter utförda intervjuer valde vi att tolka vår transkriberade rådata genom en 

konventionell induktiv metod som innebär att forskare leds i första hand av materialet och avgör 

sedan vilken teori som är applicerbar eller inte. I praktiken innebär detta att vi sökte efter tidigare 

forskning när samtliga intervjuer var färdigställda. Allt eftersom analysen fortskrider utvecklas 

ytterligare koder. Forskare som använder ett induktivt tillvägagångssätt kan förhålla sig öppna 

för alla möjliga slutsatser. Det var först efter resultatet var bearbetat som vi tillsammans kunde 

diskutera vad vår slutsats blev. Med en fenomenologisk ansats kan vi får reda på både individens 

upplevelse samt hitta eventuella likheter och skillnader i CV. Det är en styrka eftersom den 

informationen som CV:n ger kompletterar vår intervjuguide. Det vi är nyfikna på är att 

undersöka hur respondenterna upplever användningen av nätverk och meriter inom akademin.  
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Vi valde att utföra en semistrukturerad intervjuguide som vi kan välja att avvika från, utifrån de 

svar som respondenten ger. Detta ger respondenten möjlighet att tala fritt, som är till hjälp för att 

sätta oss in i individens livsvärld. Genom att ge utrymme för respondenten att utveckla svar 

öppnas individens livsvärld upp mer, då får vi en bättre inblick i det som är intressant i 

fenomenet. Vi upplevde även ett stort intresse till deltagande i vår studie.  

 

En möjlig anledning till intresset för deltagande beskriver Bryman (2012, s.421–425) hur just 

intervjuer erbjuder respondenten en möjlighet att känna sig hörd och att det personen har att 

berätta är viktigt, att det är meningsskapande för båda parter.  

 

När det kommer till intervjuerna valde vi att be respondenterna om tillåtelse om att spela in 

samtalet. En utmaning med intervjuer är att vara aktivt närvarande och lyhörd på det 

respondenten berättar för att som intervjuare kunna ställa passande följdfrågor. Vidare är det 

viktigt för forskarna på KI och BMC att få chansen att tillägga information som de inte fick 

utrymme att säga samt möjligheten att justera sina svar. För att kunna vaska fram guldkornen i 

intervjun har vi i efterhand lyssnat om på intervjumaterialet för att kunna fånga upp de olika 

känslolägen i respondentens röst.  

2.3 Kodning av respondenternas bagage 

Fortsättningsvis använde vi informationen Bryman (2012, s.244) förmedlade om hur bearbetning 

av vårt intervjumaterial ska ske. Vi började processen utan förbestämda koder innan 

genomförandet av själva intervjun. Koder hjälper oss uppsatsskribenter att kategorisera och tolka 

det insamlade materialet. Syfte är att jämföra hur forskare på KI och BMC upplever 

reproduktionen av meriter i det vardagliga arbetslivet. Notera att kodningen inte gäller för vad vi 

personligen skulle tolka att en merit innebär. Vår uppgift är snarare att förmedla hur 

respondenterna upplever meriter och nätverk i arbetslivet. Det ställer höga krav på oss att vara 

självmedvetna, men ansträngningen upplevde vi vara värt att betala eftersom det gav ett mer 

rättvisande resultat kopplat till syftet.  

Vi läste igenom transkriberingen ett flertal gånger på ett förutsättningslöst sätt. Efter en 

fullständig transkribering av samtliga intervjuer färgkodade vi när vi såg mönster. Ett urval av 

koder vi såg var publikationer, relationer, styrning och respekt.  
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När allt material gåtts igenom samlade vi de koder som vi upplevde beskriva samma områden 

under 8 olika teman. Informationen som fanns i respondenternas CV var av nytta för oss när vi 

utförde frågorna i intervjuguiden. Vi kunde då undvika att fråga om områden de inte hade 

erfarenhet av, det gav oss mer tid att ställa frågor om annat relevant. 

 

Vi har samlat urval av våra koder i en tabell nedan som visar varje enskild kod med en egen färg. 

Materialet blir då lättöverskådligt vilket hjälper oss senare i analysen att utläsa mönster.  

Koder Talare Citat Tema 

 intervjuare Emma Respondent 8 

 

 

publikationer Which merits of yours 

would you in your 

opinion have been the 

most meaningful? 

Publications has been the most 

meaningful merit of mine”.  

 

Meriter 

 Intervjuare Arina Respondent 3  

Relationer Which networks of 

yours would have been 

the most meaningful in 

your opinion? 

“ …we are like a big family from my 

PhD network and we still hang out after 

work and support one and other .. yeah 

and so on.” 

Nätverk 

 Intervjuare Emma 

 

 

Respondent 1  

Styrning Hur går urvals 

processen till för 

Elected member of 

learned societies? 

“Det är kanske lite orättvist men ibland 

så finns det vissa tongivande personer i 

de här organisationerna som styr och 

ställer lite efter egen vilja” 

Institutionali-

sering 

 Intervjuare Arina Respondent 8  
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Respekt We see that you have 

received several 

awards, what meaning 

have they brought to 

your career? 

“Recognition, respect. One of the most 

important things that we scientists have 

is our image. 

Image 

 

Vi valde ut det vi fann var relevant i transkriberingen som hörde till vår frågeställning. 

2.4 Etiska krav och utmaningar 

I Sverige finns det fyra etiska krav som enligt Vetenskapsrådet (2002) bör följas när det gäller 

forskning om människor. Vi har förhållit oss till dessa krav under vår materialinsamling som 

består av samtyckeskravet, vilket handlar om att respondenten själv ska överlämna sitt samtycke 

att delta samt att det är upp till individen i vilken utsträckning den vill delta. Det är upp till 

respondenten att godkänna de villkor som gäller när hen deltar i forskningsprojektet. Vidare 

förbehåller vi oss till Informationskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det första 

innebär att man som forskare behöver informera deltagaren om undersökningens syfte, så 

respondenten har insikt i projekten den deltar i. Det andra handlar om att forskare inte får sprida 

vidare den data som respondenten bidragit med, det handlar bland annat om att personuppgifter 

inte ska hamna i obehöriga händer. Sista kravet handlar om att all data som insamlas om 

respondenten endast får användas för det avsedda syftet (Bryman, 2012, s.132).  

 

Vi reflekterar även kring fler etiska utmaningar, nämligen att den plats som vi väljer att hålla 

intervjuerna på har betydelse. Dels påverkar platsen hur bekväm respondenten känner sig genom 

dynamiken mellan intervjuare och respondent. Vi utförde våra intervjuer via Zoom vilket kan ha 

haft en viss påverkan på den information vi fick fram.  

 

Exempelvis ser vi inte hela respondentens kroppsspråk samt att tonläge kan uppfattas som 

annorlunda via webbcam. Vi ville vara medvetna om att det är lättare att råka avbryta varandra 

när fördröjning förekommer online.  
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Vikten av att hålla tider är även väsentligt där man lätt i intervjusammanhang kan sväva i väg 

och till följd respekterar intervjupersonen inte respondentens tid (Bryman, 2012 s. 351). 

 

I vår prioritering att värna om konfidentialitetskravet lyfter vi fram vikten i att följa GDPR. 

Närmare förklarat handlar GDPR om att hantera personuppgifter med stor försiktighet så känslig 

information inte hamnar i orätta händer (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

De CV dokument vi tog emot inför vår uppsats innehåller information som enligt 

konfidentialitetskravet kan exponera individers identitet och ska därför hemlighets hållas. 

Samtidigt är CV dokument i en arbetslivkontext något man vill få så stor spridning av som 

möjligt. CV delas flitigt av fri vilja på internet och sociala medier med syfte att just exponera 

sina bedrifter, vilket läsare lätt ska kunna härleda tillbaka till personen bedriften utförts av. 

Därför ses CV som en väg att sälja in sin egen förträfflighet i arbetslivet. Detta visar på en 

motsättning i hur den etiska forskningens goda intentioner kolliderar med det praktiken tillåter. 

När vi i uppsatsen enbart berättat om den institution respondenterna verkar i samt deras kön är 

det för att följa konfidentialitetskravet. Innehållet i CV materialet är inget som är etisk känsligt, 

som tidigare nämnt vill forskarna att sina bedrifter ska bli allmänt kända. Sammanfattningsvis 

behöver vi förhålla oss till de krav som det etiska konfidentialitetskravet kräver av oss, inte till 

innehållets känsliga karaktär.  

 

Vidare etiska funderingar vi haft under arbetsprocessen är att vi som forskare framför allt är 

människor som upplever världen genom vårt eget filter. De situationer som vi ser ska kunna 

uppfattas lika av andra i samma rum, en mer allmän verklighetsuppfattning visar att det är en 

tolkning mest lik verkligheten. I vår roll som forskare finns det en ständig risk för obalanserade 

maktförhållanden. Vi befinner oss lägre ner i rang inom det ämne vi undersöker jämfört med 

forskarna vi intervjuar. Maktbalansen kan därför vara till vår nackdel. Detta kan som konsekvens 

leda till att forskarna inte känner sig bekväma med att uttrycka sig fritt i intervjusammanhang. 

Vår begränsade kunskap inom det akademiska fältet kan leda till att forskare aktar sig för att 

uttrycka sig för fackmannamässigt.  
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Då vi inte ville att respondenterna skulle känna sig begränsade av vår lägre rang så försökte vi 

vara tydliga med vår kunskap inom fältet. 

Nämligen att den är befintlig och relevant även om den är betydligt sämre än deras för att få till 

en flytande diskussion, vilket gör att ojämna maktförhållanden går åt båda hållen.  

2.5 Reliabilitet och validitet 

Fortsättningsvis behöver vi ha i åtanke att andra ska ha möjlighet att ha användning av vår 

forskning. Därför presenteras hur vi förhållit oss till reliabilitet samt validitet. Reliabilitet 

förklarar Djurfeldt mfl. (2018, s. 104) menas att studien ska kunna få liknande resultat om den 

görs om på nytt under liknande omständigheter. Validitet i sin tur beror på hur väl frågorna som 

ställs reflekterar det som uppsatsen är tänkt att mäta. Konkret i detta arbete för att uppnå hög 

reliabilitet blir vår redogörelse för hur vår process varit från början till slut viktig att redovisa väl. 

Det skapar förutsättningar för andra forskare att reproducera vår studie. Vi presenterar därför 

exempelvis vårt metodval samt urvalsprocess väl motiverat i tidigare kapitel.  

För att säkerställa en god validitet har vi prioriterat att konsekvent förhålla oss lika i frågan om 

att analysera respondenternas tolkning av frågorna, inte våra personliga tolkningar. Att förhålla 

oss till samma definitioner av begrepp stämde vi löpande av med varandra. Dessa handlingar 

bidrog till att studiens utrymme för feltolkningar var litet, vilket leder till hög validitet. Vi var 

även aktsamma med att säga likvärdiga omformuleringar av frågor under intervjuerna, för att 

förebygga respondentens felaktiga uppfattning av det vi vill få svar på.  

 

Med vår kvalitativa undersökning så diskuterar Bryman (2012, s. 351) att validitet och reliabilitet 

som undersöker träffsäkerhet är något som kan bli problematiskt. Fortsättningsvis förklarar 

Bryman (2012, 353) att det är nästintill omöjligt att stanna upp en miljö för att sedan kunna 

återskapa studier som är utförda med kvalitativa metoder. Författaren menar i stället att det finns 

andra sätt att skapa bättre förutsättningar för att studien ska kunna återskapas i någon mening. 

Exempelvis genom att forskare går in i samma sociala roll som den tidigare forskaren har gjort, 

detta för att få så exakt upplevelser som den första forskaren som möjligt. Vidare förklarar 

Bryman (2012, s. 355) att validitet är när den empiriska tolkningen är både rimlig och trovärdig, 

samt tar hänsyn till både mängden och slaget av empiriska data som förklaringen bygger på.  
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Detta synsätt bygger på det realistiska perspektivet och syftar att vi som forskare granskar och 

redogör den sociala verkligheten, dock håller han även med om kritiken som existerar kring det 

realistiska synsättet då realistiska spegelbilden kan tolkas olika för olika människor.  

Som vi tidigare beskrev försökte vi vara medvetna om hur våra egna förutfattade meningar skulle 

färga resultatet. 

 

Vidare beskriver Bryman (2012, s. 351–361) viktiga kriterier för att styrka äktheten i den 

information som vi väljer att presentera. Vi har aktivt reflekterat kontinuerligt kring 

applicerandet av kriterierna under arbetets gång. Dels har vi strävat efter att framställa en så 

rättvisande bild som möjligt av våra respondenter svar. I interaktion med andra så finns en 

ständig risk att intervjuaren gör förhastade slutsatser om vad som sägs. För att undvika detta har 

vi valt att fortsätta ställa öppna följdfrågor när vi har funderingar om respondenternas svar. 

 

Avslutningsvis erbjuder intervjuer som metodval det unika att ge ett mervärde till 

intervjupersonen att få ta del av ett resultat som är aktuellt för personens egen sociala miljö. 

Forskarna på KI och BMC erbjuds chansen att får sin röst hörd. Det upplever vi har varit fallet 

här då respondenterna själva är verksamma i de institutioner som studien rör. 
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3. Tidigare forskning 

Som utgångspunkt för vår uppsats lyfter vi i detta kapitel fram tidigare forskning som vi anser 

vara relevant för vår uppsats. De teman som vi presenterar har en genomtänkt ordning. Kapitlet 

är uppdelat med underrubriker där meriter, personlighet & image, finansiering, samt prestige 

representerar hur anställdas prestationer relaterar till en arbetsmarknad. Sedan följer 

underrubrikerna produktionen, institutionalisering, nätverk samt spänning mellan nätverk och 

meriter, som beskriver vikten av relationella band på arbetsmarknaden.  

3.1 Meriter 

Castilla (2016) skriver i sin avhandling om hur organisationer behöver främja användandet av 

meriter för att vara konkurrenskraftiga. Först har författaren iscensatt medarbetarsamtal med 400 

deltagare och sedan undersökt ett etablerat meritsystem med 20 000 anställda. Vidare har en 

kvantitativ datasetts analyserats på 28 000 anställda.  

 

Fortsättningsvis presenterar författaren strategin people analytics som förverkligar att 

organisationen faktiskt blir meritbaserad, denna strategi innebär att det görs flera analyser på 

individnivå såsom exempelvis vem som har sålt mest eller arbetat mest timmar på ett projekt.  

 

Genom dessa analyser framkommer det vem som presterat bäst och förenklar därmed processen 

för organisationer att se vilka individer som är mest värda att investera på. Castilla (2016) 

kommer vara till vår hjälp att förklara forskarnas beskrivningar där meriter anses vara av 

betydelse för dem.  

 

Randall Collins som är författare för texten “The Credential Society: An historical sociology of 

education and stratification (1979)” skriver om huruvida studier på högskolenivå blir allt 

vanligare i samhället, vilket leder till att organisationer börjar kräva mer kompetens från 

arbetssökande såsom exempelvis tekniska kunskaper.  

 



   
 

19 

Collins nämner även om hur utbildning inte nödvändigtvis har en direkt koppling till att en 

individ har bättre förutsättningar under arbetslivet, detta baserar sig på att utbildningen som 

framkommer genom att faktiskt arbeta har ett högre värde än traditionella skolan under 

arbetslivet. Vidare förklarar författaren att en högskoleutbildning inte nödvändigtvis ger 

individen de färdigheter och kompetenser som kan krävas för att utföra ett arbete på allra bästa 

sätt. Kognitiva förmågor och god läsförståelse anser Collins (1979) som viktiga meriterande 

egenskaper att besitta för att kunna anpassa sig att kunna utföra ett jobb. Slutligen baserar sig 

denna teori på att förstå att det finns en viktig balans mellan traditionell utbildning och 

utbildningen som framkommer när man faktiskt arbetar. Collins (1979) använde sig av 

enkätfrågor med olika kvantitativa variabler. Denna artikel är av användning för oss eftersom 

han ansåg att meriter inte nödvändigtvis gav upphov till en mer framgångsrik karriär.  

 

Chua (2011) argumenterar för att det finns en tendens att individer med meriter söker sig till den 

offentliga sektorn för att utmärka sig då externa faktorer såsom exempelvis nätverk inte har lika 

stort inflytande i hur väl man lyckas. Författaren utgick ifrån enkätfrågor på 656 anställda från 

Singapore som var mellan åldrarna 25–55. Artikel är användbar då vi vill få reda på om 

personliga och professionella nätverk väger lika tungt som meriter i den offentliga sektorn eller 

inte. KI och BMC är intuitioner som kan ses som en del av den offentliga sektorn.   

3.2 Personlighet & image   

Collins (1979) teori baserar sig på att förstå att det finns en viktig balans mellan traditionell 

utbildning och utbildningen som framkommer när man faktiskt arbetar. För att ha goda 

möjligheter att göra bra ifrån sig under arbetslivet så anser Collins att man bör besitta andra 

meriterande egenskaper som kombinerat med en utbildning kan ge individen goda möjligheter i 

karriären. Castilla (2016) anser likt Collins (1979) att individer bör mätas på fler variabler än 

enbart meriter, genom att mäta olika analyser som är baserade på olika kriterier. Både Collins 

och Castillas teori anser vi är relevanta för vår uppsats då vi vill se om det finns andra viktiga 

aspekter i akademin som spelar en viktig roll än bara meriter.  
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3.3 Prestige 

Rivera (2012) skriver i sin artikel “hiring as cultural matching: the case of elite professional 

service firms” om hur arbetssökandes chans att gå vidare i processen kan bero på hur väl man 

matchningar med organisationen. Det beskriver Rivera (2012) med begreppet kulturell 

matchning som baserar sig på att organisationen under rekryteringsprocessen värderar hur väl 

kandidaten speglar kulturellt med organisationen snarare än hur behörig eller kompetent den 

ansökande är. Detta innebär en form av prestige för forskare som väl kan spegla det specifika 

kvalifikationerna som en arbetsplats önskar. Rekryterare fokuserar på personliga egenskaper hos 

den arbetssökande då det anses viktigt att bibehålla gruppdynamiken, då detta kan i sin tur leda 

till mer kreativitet och på så sätt bidra till en innovativ miljö. Författaren genomförde en 

kombination av intervjuer och fältstudie. Intervjun gjordes på 120 yrkesverksamma personer 

mellan år 2006–2008 samt gjordes en 9 månaders lång fältarbete inom rekryteringsavdelning på 

ett professionellt serviceföretag.  Riveras (2012) perspektiv anser vi är till nytta för vår uppsats 

då vi vill synliggöra hur individer förehåller sig till institutioners identitet. Identiteten utgör en 

form av prestige som forskarna mer attraktiva på arbetsmarknaden. 

3.4 Produktionen 

Vi vill i vår uppsats belysa patriarkala strukturer inom akademin, därför är Nielsen (2016) text 

användbar för oss. Författaren beskriver hur kvinnliga forskare i akademin generellt sett ha ett 

svagare nätverk eftersom de inte i samma utsträckning har samma representation som män inom 

maktpositioner. Då det finns omedvetna könsdiskriminerande förutfattade meningar i den 

patriarkala strukturen inom akademin. Studien ägde rum på Aarhus Universitet i Danmark där en 

kombination av kvalitativa intervjuer med 24 kursansvariga samspelade med kvantitativt datasett 

med information om anställda. Det blinda fokuset på meriter menar författaren innebär att de 

patriarkala ignoreras att lyftas fram. Nielsen (2016) lyfter ett finger mot att man lutar sig enbart 

på meriter styr i organisationer i deras beslut. Medvetenhet om dessa förutfattade meningar är 

nyckeln till att motverka diskriminering menar Nielsen (2016).  

 

Vidare lyfter Dobos (2017) vikten av att vara den bästa individen på att sälja in sig hos den andra 

motparten.  
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Då har man större chans att bli vald. Författaren bidrar med en kritisk diskussion med hjälp av 

ostrukturerade intervjuer att vidare beskriva hur etiska aspekter influerar nätverkandet effekter. I 

artikeln författad av Dobos (2017) beskrivs meriter som kontextuella, att visa hur sina 

prestationer möter kraven är i sig en merit för att visa sig kunna hålla kvaliteten som krävs av en. 

Författaren problematiserar även hur en individ som har en personlig koppling till beslutsfattare 

har fördelar som gör det mer sannolikt att bli vald i rekryteringssammanhang. I vår intervjuguide 

förekommer frågor om nätverk och personliga kopplingar till arbetsgivare, därför är denna 

artikel till hjälp för oss.  Dobos (2017) visar på att det finns fördelar med en bekantskap parterna 

emellan, vilket gör personen mer omtyckt i beslutsfattarens ögon. Kopplat till hur andra 

människor påverkar arbetslivet beskriver Melé (2009) hur monetära fördelar kan åstadkommas 

genom det utilitarianska nätverkandet. Melés artikel är en analys av tidigare litteratur med bl.a. 

Aristoteles beskrivning av tre olika vänskaper, som Melé relaterar till olika former av 

nätverkande, Individer som nätverkar utilitarianskt beskriver författaren agerar strategiskt inom 

nätverk i syftet att avancera positionsmässigt eller uppnå andra ekonomiska fördelar. Då vi vill 

undersöka betydelsen av nätverk i arbetslivet kan detta hjälpa oss förklara olika aspekter. 

 

Vidare har Brasington (2016) undersökt med ett urval av kvalitativa metoder som intervju och 

fokusgruppsamtal för hur meritbaserad motivationshöjande insatser kopplas till nivån på 

arbetsprestation. Resultatet visade att genom prestationsbaserad lön ökade inte motivationen. 

Detta kan kopplas till hur vi i vår studie vill undersöka hur arbetslivet mäter forskares kunskaper 

och kvalifikationer. Det är av vikt att visa hur våra respondenter funderar kring monetär 

ersättning i ett yrke som är helt baserat på att leverera forskning och jaga forskningsprojekt.  

 

Till vår hjälp att förstå forskarnas beskrivning av produktionen mellan nätverk och meriter har vi 

valt att använda artikel av Collins (1979) som berättar om just hur en ökad högre utbildad 

population kräver mer av kandidater för att mäta sig värdiga mot andra. Vidare menar författaren 

att arbetslivet därför ställer högre krav idag på att ständigt bevisa sig vara aktuell. 

I vårt mål att undersöka hur meriter används i det akademiska fältet med hög konkurrens är 

Collins (1979) relevant.  
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3.5 Institutionalisering 

Tidigare forskning av Nielsen (2016) beskriver hur arbetsvillkor kan påverkas av 

könstillhörighet, närmare att kvinnor har förhållningsvis sämre villkor än motsvarande män 

eftersom kvinnor är underrepresenterade att kunna ställa krav i det akademiska fältet. För att 

förklara hur orättvisor på KI och BMC kan ses är artikeln till hjälp för oss. I liknande tema ser 

Melé (2009) en etisk problematik som uppstår i nätverkande när nätverket inte har ett 

medbestämmande som är rättvist. Författaren specificerar att meningen med ett starkt ömsesidigt 

nätverkande byggs på rättvisa och givmildhet, det är grundläggande för ett starkt nätverk. Vidare 

ger Melé (2009) en beskrivning av hur ett nätverk även har som funktion att hjälpa andra med 

kunskapsutbyten, så kallade dygdiga förhållningssätt till nätverk. De etiska aspekterna som 

nätverkande innebär hjälper oss analysera forskarnas upplevelse av nätverkande inom akademin. 

Dessa strukturer går i enighet med infrastrukturen inom institutioner, exempelvis hur kön 

strukturellt innebär skillnader för män och kvinnor, som är ojämlika. Strukturer i institutioner 

möjliggör för dessa tillvägagångssätt att fortskrida eftersom institutioner agerar rutinmässigt. 

Detta är ett exempel på hur strukturer tar form i institutioner men strukturerna sträcker sig längre 

än så. Slutligen beskriver Chua (2011) att meriter har en överlägset avgörande roll för om man 

blir tillsatt en tjänst just för att det är meriterna den ansökande presenterar som bedöms. Meriter 

menar Chua (2011) därför ha en större styrande makt än det som nätverk kan tillföra. I samma 

tema berättar Castilla (2016) varför organisationer värdesätter användandet av mätbara system 

såsom meriter. Närmare bestämt för att organisationer vill visa att man gör beslut på objektiva 

prestationsbaserade grunder. Dessa tidigare resultat av Chua (2011) samt Castilla (2016) är 

användbart för oss att förklara forskares beskrivningar av hur deras meriter ses av arbetsgivare. 

3.6 Nätverk 

Dobos (2017) beskriver hur nätverk är ett sätt att få möjligheten att ingå i urval i 

rekryteringssammanhang genom en hög grad social kompetens. Det sociala samspelet beskriver 

även Melé (2009) att den personliga kemin mellan parter i nätverk är en direkt koppling till att en 

grad av tillit växer fram, eftersom det skapar ett empatiskt band för varandra. När ett nätverk har 

en empatisk, hjälpande atmosfär beskriver Melé (2009) det som ett dygdigt nätverk. Genom att 

värna om det etiska ansvaret individerna i nätverket har kan tilliten kvarstå.  
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Ageranden som kan försvaga nätverks styrka enligt Melé (2009) är exempelvis utnyttjande eller 

girighet eftersom det anses som avvikande beteende från det etiska ansvaret och tilliten för 

varandra i nätverket försvinner. Ytterligare en beskrivning av nätverkets funktion berättar Melé 

(2009) är det känslostyrda nätverkandet som sker när personlig intimitet skapar en 

samhörighetskänsla inom nätverket, att man är en del av något större än sig själv. Avslutningsvis 

beskriver Petersen m.fl. (2000) just hur påtagligt det är för grupper med en annan etnisk 

bakgrund. De har ett sämre utgångsläge eftersom kulturskillnader innebär svårigheter att kunna 

kommunicera på ett sätt som gör en accepterad i nätverkssammanhang. Hur nätverk upplevs för 

forskare inom akademin är en uttalad viktig del i vår frågeställning. Därför såg vi dessa författare 

lämpliga i vårt teoretiska ramverk för att analysera forskares upplevelse av nätverk. 

3.7 Spänning mellan nätverk och merit 

Vidare presenterar vi följande artikel av tidigare forskning för att förklara varför gränsen mellan 

meriter och nätverk kan vara svår att urskilja. Riveras (2012) förklarar med begreppet kulturell 

matchning hur kandidater har bättre chans att bli tilldelad en tjänst om man speglar aspekter hos 

beslutsfattaren. Exempel på spegling kan vara gemensamma intressen eller bakgrund. 

Gällande kontakters betydelser visar Petersen m.fl. (2000) i sin artikel att 60 procent av de som 

ansöker om en tjänst kommer från personliga och professionella nätverken varav 80 procent av 

dessa blir erbjudna en tjänst. Författarna gjorde en kvantitativ studie under 10 års period på 

35,229 personer samt som en komplettering gjordes även intervjuer på samtliga. Artikeln är 

relevant för vårt arbete då respondenternas beskrivning om betydelsen av nätverk kan ges en 

förklaring. Vidare beskrivning av processen i rekryteringssammanhang skriver Dobos (2017) om 

hur beslutsfattare begränsar sökandens inflytande av att presentera sin kompetens. Detta eftersom 

beslutsfattares utgångspunkter grundar sig att i granskande av kandidaters profil läggs stor vikt 

på deras socioekonomisk tillhörighet eller personlighetsdrag, meriter kommer i andra hand.  

 

Westin och Haugens (2019) artikel erbjuder värdefull information att personliga band till sin 

arbetsgivare är av signifikans för unga och nyutbildade för att komma in på arbetsmarknaden. 

Det meritokratiska systemet som rekryterare lutar sig mot menar skribenterna är ett sätt att 

undanhålla att alla sökande inte har samma utgångspunkt. Speciellt i hänsyn till bakgrund och 

personliga band som har betydelse för vad de kan uppnå med sina meriter.  
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Westin och Haugen (2019) fortsätter förklara att de orättvisor som uppstår när personliga band 

som existerar rationaliseras bort genom att organisationer envisas i att enbart se till meriterna. 

Författarna gjorde en tematisk analys där 40 personalchefer intervjuades. Vidare analyserade 

Westin och Haugens (2019) hur familjeband sågs samt hanterades i organisationer på den 

svenska arbetsmarknaden. Vi ser relevansen av att använda denna artikel eftersom den spräcker 

myten om att det enbart är meriter som har betydelse i arbetslivet, vilket är i linje med det vi vill 

undersöka vidare i den akademiska världen.  
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4. Teori 

Följande två teorier av Bourdieu, P. & Boltanski, L (1986) samt Bills (2003) är till hjälp i vår 

kommande analysdel eftersom teorierna behandlar nätverk samt meriter, som är det vi är 

intresserade av att undersöka. Även här presenteras teorierna styckvis under identiska teman som 

i tidigare forskning, vi har valt att ha identiska teman för att den röda tråden i analysen ska vara 

lätt att följa.  

4.1 Meriter  

Här kommer vi att gå igenom det teoretiska ramverket som vi anser har en koppling mer 

specifikt till meriter. Till att börja med så kommer vi att presentera en text skriven av Bourdieu, 

P. & Boltanski, L (1986). Där utgår de från förhållandet mellan produktionssystemet och 

reproduktionssystemet, som beskriver hur arbetsmarknaden (produktionssystemet) och 

utbildningssystemet (reproduktionssystemet) skiljer sig åt i synen på vilken utbildning som är 

viktigast. Närmare bestämt hur röster från arbetslivet vill influera utbildningsinnehållet, samt hur 

respektive utbildningsväsende tar i beaktning att inkludera de kriterier som arbetsmarknaden 

söker. Det är av intresse för oss för att beskriva respondenternas upplevelse om deras forskartitel 

räcker för att avancera i karriären. Utifrån arbetsmarknadens synvinkel, om vilken utbildning de 

skulle ha, hade detta baserat sig på specifika ämnen som förbereder arbetstagarna för en specifik 

tjänst, varav utbildningssystemet vill hålla utbildningen mer generell så att samtliga ska kunna ha 

en mer generell kompetens och inte specifikt för en tjänst. Utbildningssystemet förbereder 

därmed forskarna för vad som skall komma genom att som merit ha en omfattande utbildning. 

Dock så kommer de att behöva anpassa sig till produktionssystemet allteftersom, där meriterna 

behöver specialiseras. Denna titel fungerar som ett verktyg som ger bättre förutsättningar i 

arbetslivet ju högre utbildning man har. 

 

Bills (2003) skriver i sin forskning om humankapitalteorin som baserar sig på att organisationer 

ser en ekonomisk vinning i att investera i personalens kompetenser. Över tid innebär 

satsningarna mer kompetent personal som har mer att erbjuda den egna organisationen.  

 

Detta refererar Bills (2003) till; hur en utbildning ger individen färdigheter som sedan blir 

relevanta för arbetslivet.  
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Som tidigare nämnt av Wittgenstein. L. (1958, s.83) är vi alla mänskliga med fördomar som 

omedvetet styr oss. Med detta i åtanken kan Bills (2003) teori hjälpa oss sätta ord på hur 

respondenterna upplever arbetsgivarnas investering på arbetstagarna. 

4.2 Personlighet & Image 

Bourdieu, P. & Boltanski, L (1986) skriver om hur en titel kan påverka hur en individ uppfattas 

och värderas av olika organisationer. Denna titel anses vara universell och väldigt stabil som inte 

kan påverkas av ekonomiska inflytanden. Titeln fungerar som ett verktyg som ger bättre 

förutsättningar i arbetslivet ju högre utbildning man har, dock anses i vissa hänseenden 

utbildningssystemets utformning var alltför autonomt, vilket leder till att utbildningen av 

arbetsgivare upplevs vara oanvändbart på arbetsmarknaden. Teorin är av intresse för vår uppsats 

eftersom vi kan ge en förklaring på respondenternas berättelser om viken typ av betydelse image 

och status har i deras karriär. Det ger oss en grund att förklara vad respondenterna upplevelser 

sig vara för typ av människa, som exempelvis innebär att tillskriva sig olika förmågor som ökar 

respondenternas status. 

4.3 Finansiering 

Även under temat gällande finansiering ser vi Bills (2003) återkomma till att berätta om 

humankapitalteorin som baserar sig på att skolan ger individen färdigheter som blir relevant för 

arbetslivet. Genom att anställda har med sig dessa färdigheter kan också organisationer gynnas, 

vilket gör att humankapital beskrivs som en typ av investering på individer. Vi ser denna teori 

som applicerbar när vi i vår forskning låter oss själva bli bemästrade av fenomenet och bli en del 

av det för att ta in alla intryck. Detta är det som menas med att engagera sig och få förståelse för 

respondenternas upplevelse av hur finansieringsprocessen påverkar huruvida institutionerna ska 

kunna fortsätta bedriva forskning. Fortsättningsvis beskriver Bourdieu, P. & Boltanski, L. (1986) 

vikten av att investera i sig själv och hur utbildning är en form av investering som individen kan 

bära med sig som en titel för resten av sitt liv och ju bredare utbildning man har så kommer 

denna titel ha en ännu större betydelse. Relevansen av teorin är intressant då vi kan se om 

respondenterna upplever sig ha bättre villkor med högre vidareutbildning. 
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4.4 Prestige 

Bills (2003) teori är applicerbart på vårt tema prestige eftersom han beskriver hur organisationer 

som investerar inom humankapital får fler kompetenta medarbetare, som i sin tur gynnar 

organisationen. Institutionerna kan ställa högre krav på forskare med högt anseende sett till deras 

prestationer. Därför höjs den lägsta nivån för arbetet och institutioner kan får en högre 

avkastning på deras kompetenshöjandeinvesteringar. Således är fenomenologi högst applicerbar 

här när vi vill förstå respondenternas upplevelse av prestige. 

4.5 Produktionen  

Härnäst vill vi applicera Bourdieu, P. & Boltanski, L. (1986) förklaring att arbetsmarknaden ser 

positivt på tydliga beskrivningar av titlar på sina kompetenser. Författarna beskriver även hur 

dessa titlar följer med individen arbetslivet ut och håller sig stabil i det som titeln symboliserar. 

Titeln skapar en förväntan av en typ av kompetens som skribenterna menar inte nödvändigtvis 

har en relevant koppling till det som i praktiken behövs. Vi använder denna förklaring som stöd 

för att analysera forskarnas upplevelse av hur deras meriter presenteras utåt till samhället. En 

titel innebär att andra kan anta olika förmågor som titeln innehåller, det besitter även individen 

själv. I vårt arbete att beskriva hur respondenternas upplevelse av vilken genomslagskraft titlar 

kan ha är fenomenologi högst relevant. 

4.6 Institutionalisering 

KI och BMC är stora organisationer med väletablerade regler och strukturer. Därför vill vi kunna 

se en förklaring på hur dessa strukturer upplevs av respondenterna genom följande teoretiskt 

underlag. I institutioner finns tydliga traditioner för hur man rutinmässigt förhåller sig till saker, 

därför finner vi det intressant att se kopplingen mellan utbildning och arbetsvillkor vilket 

Bourdieu och Boltanski (1986) beskriver att ju högre utbildningsnivå desto bättre arbetsvillkor 

upplever individen. Högre arbetsvillkor kan innebära att man som arbetstagare har något att 

förhandla med till arbetsgivare för att legitimera sin kompetens som i sin tur gör att man kan 

förhandla sig till att bättre positioner samt andra förmåner. Utbildningens område måste vara 

legitimt i den kontext som man arbetar för att teorin ska vara applicerbar. 
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4.7 Spänning mellan nätverk och meriter 

Hur lämpliga personers meriter anses vara förklarar Bills (2003) begreppet screeningteori. Vilket 

innebär att organisationer väljer ut vilken kandidat som är lämpligast för arbetet genom att man 

först granskar om personen har lämpligast matchande meriter med kriterierna. Sedan går 

organisationer över på personens erfarenheter och färdigheter för att göra en helhetsbedömning 

om personen har den kompetens som krävs. Bills (2003) bidrar med en fördjupad förståelse för 

vår forskning kring respondenternas upplevelse när deras meriter granskats för att matcha 

kriterierna för en tjänst. Vi kommer även få en djupare inblick för vilken roll som nätverket har i 

respondenternas helhetsbedömning i arbetsgivares beslutsfattande.  

4.8 Teorins relevans  

För att motivera att våra teorier har en relevans till vår metod fenomenologi vill vi påminna om 

metodens grundsten. Att kliva in i människors livsvärldar och presentera deras upplevelser är vår 

ledstjärna genom arbetet. Bills (2003) förklarar den sociologiska processen som sker i 

bedömmandet av kompetenser av anställda, vilket kopplas tydligt till hur de anställda på KI och 

BMC upplever själva i snarlika processer. I vår analys utifrån respondenternas upplevelser av hur 

bedömningsprocesser äger rum är därför Bills (2003) begrepp om humankapital och 

screeningteori behjälplig för oss. Liknande med Bourdieu, P. & Boltanski, L. (1986) om 

samarbetet mellan produktions och reproduktionssystemet applicerar fenomenologins nyfikenhet 

om livsvärldar in. I en livsvärld har en handling flera olika upplevda konsekvenser som speglar 

författarnas förklaring om två skilda system som relaterar till varandra.  Produktionssystemet 

som förklarar hur utbildningen influeras av arbetsmarknadens krav samt reproduktionssystemet 

som innebär att arbetsmarknaden erkänner titlarna som utbildningar ger som värdiga meriter att 

anställas på. Denna teori kommer att hjälpa oss analysera respondenternas upplevelser av hur 

deras meriter behöver specialiseras utifrån det akademiska fältet krav.  

 

Avslutningsvis vill vi anknyta teorin till uppsatsens syfte och frågeställning. Vårt syfte är att 

jämföra hur forskare på KI och BMC upplever reproduktionen av meriter i det vardagliga 

arbetslivet. Bourdieu, P. & Boltanski, L. (1986) teori som förklarar med begreppet 

reproduktionssystemet hur arbetsmarknaden förhåller sig till utbildningssystemet är därför 

centralt i vår analys kring respondenternas upplevelser.  
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Kopplat till uppsatsens frågeställning Hur upplever forskare från KI och BMC sig ha för 

användning av meriter och nätverk i arbetslivet har teorierna av Bourdieu, P. & Boltanski, L. 

(1986) och Bills (2003) relevans eftersom de behandlar hur en helhetsbedömning påverkar om 

man anses vara lämplig för en position. Inslag av nätverkande hos respondenterna kan då få rum 

att förklaras i vår analys.  
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5. Analys 

I analysen som följer kommer vi presentera olika huvudteman, meriter, personlighet & image, 

finansiering, prestige, dessa teman representerar hur meriter upplevs av respondenterna för att 

vidare presentera teman produktionen, institutionaliseringen samt spänningen mellan nätverk och 

meriter ger en fördjupad förståelse kring upplevelserna av sociala band i arbetslivet enligt 

respondenterna. Vi har valt att börja att presentera meriter eftersom det förklarar viktiga områden 

som diskuteras i delarna om nätverk. Därför följer sammanfattningen av merit delen efter att alla 

tillhörande underrubriker presenteras så du som läsare har en tydligare röd tråd inför nätverks 

underrubrikerna. Vår fenomenologiska ansats guidar oss att se till rena upplevelser av 

fenomenen meriter samt nätverk. Vad vi anser vara en merit eller inte på pappret är inte relevant, 

utan hur respondenterna beskriver sina upplevelser av meriter är det som vi kommer analysera 

5.1.1 Merit BMC 

När det gällde frågan om meriter och vad respondenterna ansåg som meningsfullt var svaren 

delvis varierande från BMC:s forskningsgrupp. Definition av meriterna kommer här basera sig 

på kvalifikationer som forskarna anser vara till nytta när man söker sig till en tjänst. Ett exempel 

på detta är respondent 6 som svarade att en av de viktigaste meriterna var att ha var toppbetyg, 

arbeta väldigt hårt, vara noggrann samt att vara en toppresterande individ som inte har problem 

med att arbeta självständigt.  

 

Respondent 6 påpekade också att utbildning är främst väsentligt i yngre ålder när man går på 

universitetet, men påpekade även vikten av att fortsätta utbilda sig och lära sig nya saker efter 

skolan “After you going to school you need to keep education yourself and keep learning, one 

way is to go to the conference is like going back to school”. Här påpekar respondent 6 vikten av 

att fortsätta utbilda sig, där han exempelvis menar att det är väsentligt att delta i olika 

konferenser och att vara generellt delaktig under arbetet för att fortsätta utvecklas på ett 

professionellt plan. Med detta menar han att det är som om “att gå tillbaka till skolan”, alltså att 

man som person aldrig är slututbildad utan man måste alltid fortsätta utbilda sig själv och lära sig 

nytt även när man befinner sig på arbetet. Collins (1979) påstår att en högre utbildning inte 

nödvändigtvis är den viktigaste faktorn för ett lyckat arbetsliv utan han menar snarare att det är 

genom arbetets gång individen lär sig de flesta färdigheter för att klara av arbetet.  
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Det här anser vi berättar att man inte är färdigexaminerad efter sina universitetsstudier utan att 

vara forskare innebär att man aldrig är färdigutbildad.  

 

Gemensamt för majoriteten av respondenterna inom BMC är betydelsen av att ha publikationer 

som meriter, något som respondent 1 lyfter fram i citat: “när det gäller vilka som de frågar om 

att bli tillsatt i kommitten då är det baserat på meriter av något slag vi har talat om, Exempelvis 

huruvida man har publicerat väl och antalet citeringar”. Trots att flertalet meriter är viktiga i 

processen för deras karriär så verkar det alltså ligga en stor vikt kring hur deras publikationer har 

sett ut, här ser de över både antalet publikationer, kvalitén av dessa publikationer och hur många 

citeringar de har. Respondent 1 syftar till att om de önskar bli tilldelade en högre tjänst eller få 

mer ansvar inom sitt forskningsområde så behöver man påvisa en viss kvalité gällande sina 

publikationer för att en högre chans att få den möjligheten. Bourdieu, P. & Boltanski, L. (1986) 

skriver om hur reproduktionssystemet fokuserar på att utbilda genom allmänna teoretiska och 

praktiska filosofier som krockar med produktionssystemet vilja att anpassa utbildningen efter 

deras specifika bransch. Här finns det en tydlig koppling med respondent 1 svar om huruvida 

publikationerna (som merit) väger väldigt tungt i processen om att ta sig högre upp i akademin 

likt produktionssystemet. 

 

Vi reflekterar att om forskare inte har tillräckligt med publikationer eller citeringar inom sitt 

forskningsområde är det mycket svårare att bli sedd, kvaliteten på sina publikationer är något 

som hjälper en att sticka ut i konkurrensen.  

 

Chua (2011) lyfter i sin artikel om hur meriter är mer centrala i beslutsfattande i 

rekryteringssammanhang jämfört med inverkan som nätverk har inom den offentliga sektorn. 

Vilket leder till att offentliga sektorn lockar till sig individer med universitets meriter. Med 

denna information ser vi en tydlig koppling till hur forskare kan avancera internt genom sina 

meriter och att nätverk inte verkar ha en lika stor påverkan internt.   

 

Respondent 8 lyfter hur publikationer fungerar som en försäkring för samtliga inom 

forskningsvärlden för att avgöra om forskaren har vad som krävs.  
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“Publications shows people that they can trust my work”, här kan vi se en tydlighet inom att 

många forskare bygger upp någon slags förtroende inom akademiska världen genom sina 

publikationer. Castilla (2016) skriver i sin artikel om hur organisationer som främjar och lägger 

stor vikt i meriter när de rekryterar är konkurrenskraftiga.  

 

Författaren förklarar att strategin People analytics som handlar om att samla och analysera data 

för att kunna avgöra vem som passar bäst för jobbet är viktigt för organisationer att tillämpa. 

Detta eftersom de fokuserar mer på meriterande variabler som vem som har presterat mest eller 

vem som faktiskt producerar bäst kvalité på ett effektivt sätt. Här ser vi en tydlig relevans kring 

detta och hur publikationer kan vara den avgörande faktorn dvs People analytics att bortsett från 

alla meriter forskaren har så kan publikationer vara avgörande faktorn för om organisationen går 

vidare med kandidaten eller inte.  

 

Bills (2003) beskriver hur humankapital anses som en form av investering inom organisationen 

då desto mer utbildning en individ har inom ett specifikt område desto högre värderas individen. 

I vårt fall så kan vi koppla detta till respondent 8 där vi kan se publikationerna som en merit som 

han har med sig i bagaget, vilket gör att en individ med många publikationer blir mer attraktiv på 

arbetsmarknaden. Respondenterna belyser gärna och hävdar sig genom sina meriter, det är trots 

allt en stor del kring forskarnas arbete.  

I vår kontext anser forskarna att egenskaper såsom bland annat hårt arbetande, noggrann i sitt 

arbete samt självständig är alla meriter som bidrar till hur väl de kan utföra sitt arbete. Detta 

berättar enligt oss att ju mer juveler (meriter) forskare kan visa upp desto mer glittrar det om dem 

(hur attraktiva de ses).  

 

Fortsättningsvis berättar respondent 6 om “when I was younger was it very important to have 

good grades”. Här syftar respondent 6 till att när han var yngre så var utbildning och bra betyg 

en väldigt viktig merit för att lyckas i arbetslivet. Här kan man också reflektera kring det Collins 

(1979) talade om, nämligen att med åren blir teknologiska kunskaper allt viktigare än det 

någonsin har varit och att kraven numera ställs på huruvida teknologiskt kompetent och kvick 

man är snarare än att ha bra betyg. Vi ser utifrån denna information att egenskaper överträffar 

betygens makt.  
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Vidare berättar respondent 3, “Publications has been the most meaningful merit of mine”. 

Publikationer har i detta fall haft störst betydelse i karriären för respondent 3, då denna merit är 

en direkt spegling av forskarnas bidrag till forskningsämnet. Vi ser dock att publikationer som är 

en av de meriterna som väger tyngst påverkas väldigt många av vilka andra meriterande 

egenskaper de besitter som har nämnts ovan. 

5.1.2 Merit KI 

Respondenterna inom KI lyfte vikten av publikationer som en väsentlig merit för att komma 

vidare i sin akademiska karriär. Gemensamt för respondent 7 och respondent 4 var att de anser 

att det nästintill hade varit omöjligt att lyckas i sin karriär om det inte vore för sina meriter, där 

de nämner följande “if you want a promotion you need a lot of scientific experience and high 

ranked publications”....“Jag tror det är omöjligt att få tjänster i olika sammanhang utan 

meriterna, dock kan vissa personlighetsdrag både hjälpa och skärpa om man får tjänsten”. 

Vilket tyder på att meriter av olika slag har en väldigt betydande roll för att bli tillsatt den 

önskade tjänsten, dock finns det andra aspekter som också spelar en viktig roll såsom sociala 

kompetens. Castilla (2016) nämner i sin avhandling om hur viktigt det är för organisationer att 

vara konkurrenskraftiga genom att i första hand främja meriterna varav i andra hand analysera 

varje individ mer specifikt för att avgöra om det är en individ som är värd att satsa på eller ej. 

Här ser vi att meriterna är den grund organisationer måste grunda sina beslut på, men 

problematiken är att nätverk kan hjälpa på sätt som inte är direkt synliga, exempelvis hur man 

framstår som person influerar hur väl man kan anses passa rollen.  

 

Vidare ser vi även ett samband mellan Chua (2011) teori om hur meriter är av störst betydelse 

inom akademiska världen varav andra externa faktorer inte väger lika tungt som de kan göra i 

privat sektorn.  

 

Respondent 10 nämner att publikationer och citeringar är meriter som har varit väldigt betydande 

för sin karriär, “for us scientists it's important to have to have good publications and also 

citations”, citeringar innebär att forskare citerar respondentens publikationer i sin forskning och 

verkar här även vara väldigt viktigt då desto fler citeringar forskarens publikationer har kan den 

verka som mer trovärdig.  
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Här kan vi se hur Bourdieu, P. & Boltanski, L (1986) teori om hur individer bär med sig titlar 

genom sin karriär som kan påverka hur de uppfattas av organisationen, desto bredare titlar man 

har i bagaget desto större inverkan kommer detta ha i sin karriär. Vi kan här se en samband 

mellan publikationer som en titel där ju fler citeringar och publikationer forskaren har desto 

större inverkan kommer dessa meriter ha i forskarens karriär.  

 

Respondent 5 berättar även att det som har haft störst inflytande i hennes karriär är 

publikationerna, “One of highest rankings of my merits have been my publications”, vilket 

bekräftar värdet av publikationerna som merit som en av de högst rankade i listan.  

 

Sett till Bills (2003) teori om hur organisationer söker sig till individer som har investerat i sig 

själva så kan vi här dra en parallell till hur publikationer kan ses om en investering i sig själv och 

att man därmed blir mer eftertraktad och på så sätt formar bättre förutsättningar för sin 

akademiska karriär.   

5.1.3 Personlighet & image BMC 

Gällande vilka faktorer utöver meriter som har påverkat respondenterna positivt under sin 

karriär, tyckte majoriteten av respondenterna att personligheten samt ens image var viktigt. 

Respondent 2 syftar exempelvis i detta citat “so in this occasion, what happen was that my 

supervisor was known here and very respected but I didn’t have that in mind when he recruited 

me that since he was so well known and respected, the fact that I was his student made me as a 

default a good candidate since people respected his work and expected his student to have the 

same quality”. Vidare instämde respondent 8 till vilken effekt en god image kan ha inom 

forskningsvärlden i följande citat. “Recognition, respect. One of the most important things that 

we scientists have is our image “. Här ser vi hur image är en väldigt viktig aspekt för 

respondenten då respekt inom forskning anses vara något de har med sig i bagaget under sin resa 

som forskare. Genom att ha en god image kan man bygga upp sitt nätverk som kan hjälpa 

forskaren inom den akademiska karriären. För att bygga upp sin image behöver man som 

forskare konstant arbeta hårt för det, det handlar exempelvis inte om att göra en god publikation 

utan det är snarare flertalet publikationer som behöver ha god kvalité. Detta går hand i hand med 

goda meriter då utan värdefulla meriter kommer inte forskaren få en god image.  
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Här ser vi en likhet kring det Bourdieu, P. & Boltanski, L. (1986) skrev om hur utbildning är som 

en titel som följer med dig för resten av karriären, varav i detta fall är det snarare att god 

forskning leder till respekt från forskningssamhället som forskarna använder som en titel de bär 

med sig under hela sin karriär. I våra reflektioner anser vi att respekt är som en osynlig hand som 

ger en fördelar genom sin karriär. 

 

Under intervjuns gång nämner respondent 6 följande “as an academic you are never finished, 

you always keep working. you have to always show what you have done. It's a very competitive 

field in academics. You can even lose your job if you are slow and not driven in your work”. 

Respondenten menar att en viktig personlighets aspekt för att lyckas är att vara driven.  

 

Detta tycks matcha in med Collins (1979) vision om hur det finns många externa faktorer 

bortsett från utbildning som krävs för att lyckas inom sin karriär, där utbildning anses därmed 

vara grunden men behöver kompletteras med andra färdigheter. Vi ser här att myten om att 

examen innebär att man är klar inte stämmer i det akademiska fältet. 

 

Respondent 3 nämner även vikten av personligheten som merit ”I believe people always wanna 

work with nice and friendly person, and I´m very nice, communications skills are important,  you 

have to be good at science of course, but without the communication and support it’s so much 

harder”.  Respondent 3 berättar här att utan sociala förmågor är det svårare att ta sig uppåt i 

karriären i och med att man har svårare att skapa relationer med andra forskare på fältet. Här 

påstår respondenten att man vill ha trevliga kollegor som är lätt att hantera och arbeta med i sin 

forskningsgrupp. Vi ser därför att en kombination av att vara en vass forskare och ha goda 

sociala färdigheter kan ta dig mycket längre i karriären än att inte ha några sociala förmågor alls.  

5.1.4 Personlighet & image KI 

Gällande viktiga personliga egenskaper för att lyckas inom KI så verkar den gemensamma 

faktorn vara att man jobbar väldigt hårt, är strukturerad, inte ger upp och är närmare sagt en 

“Workaholic”. “Jag är självstyrd i mitt arbete, sedan är personliga egenskaper som att vara 

strukturerad, självdisciplinerad, organiserad hjälper enormt mycket” nämner respondent 5. 
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Respondent 9 nämner “personliga egenskaper, man skriver inte att man är en workaholic eller 

tålmodig med det är nödvändiga kvaliteter i akademin”. Här ser vi en tydlighet gällande att 

personliga egenskaper som verkar nödvändiga inom akademin är en person som kan vara 

självständig, har lätt att gräva ner sig i sitt arbete, vilket verkar ha en tydlig samband med 

Castilla (2016) artikel om hur organisationer som inte enbart ska agera på meriter behöver 

analysera medarbetarna på individnivå för att se vilka som faktiskt jobbar hårdast, är 

självständiga och levererar mest vilket bör leda till att kön och etnisk tillhörighet inte har en 

betydelse. Castilla (2016) nämner vikten av personliga egenskaper för att hitta de bästa 

kandidaterna, vilket överensstämmer med respondentens svar. Teorin utformad av Castilla 

(2016) avseende people analytics är en viktig del att titta på, när det gäller forskare som vill 

vidare i karriären, då det verkar vara oerhört viktigt att besitta en till viss del social förmåga att 

kommunicera med sitt team, att kunna arbeta väldigt hårt och att kunna vara självgående. Alla 

dessa viktiga aspekter finns inte med i CV:et och kan därmed vara oerhört lätt att missa 

kvalifikationerna på forskarna om de exempelvis enbart utgår från meriter eller nätverk. Dock 

verkar Castilla (2016) teori inte riktigt gälla för respondent 7 “det är svårt att överkomma alla 

kulturella skillnader som gör att man hamnar lite utanför…. sociala koder kan vara svårt, man 

känner sig utanför”. Vi anser, i vår reflektion, att en forskare som bland annat har enkelt för att 

vara disciplinerad, organiserad och jobbar hårt kan komma långt i sin karriär även om den har 

bristande sociala förmågor.  

5.1.5 Finansiering BMC 

Finansieringen är ett viktigt tema som är en av svårigheterna som samtliga forskare behöver för 

att kunna få för att fortsätta forska. Konkurrensen verkar även vara väldigt hög vilket leder till att 

vissa forskare blir utan finansiering för sina projekt. Respondent 3 nämner följande “Den andra 

aspekten är att idag är konkurrensen hög, så alla som ansöker och håller måttet kan inte få 

funding (finansiering), vi måste alltså säga nej till bra idéer”. Vidare förklarar respondent 2 att 

finansiering är ett kritiskt tema för dem då utan finansiering så spelar det ingen större roll om hur 

duktiga de är, hur många publikationer de har eller hur viktigt deras forskningstema är då de inte 

kommer kunna fortsätta forska.  
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Respondent 1 nämner vikten av att ha goda meriter för att få finansiering då de kan vilja satsa på 

en som individ och kan betala av allt från ens PHD till de olika forskningsgrupperna man satsar 

på, “Jag har fått finansiering för min PHD och för flertalet av mina projekt då jag har haft goda 

meriter, lyckats bra i konkurrenskraftiga situationer och därav har flera olika satsat på mig”. 

Här ser vi ett tydligt samband med Bills (2003) teori om humankapital, som beskriver hur 

individer kan investera i sig själva genom att vara påläst och utbildad inom ett visst ämne för att 

ha bättre chanser att prestera bra på arbetet, det här ger arbetsgivarna eller i detta fall 

investerarna en bra indikation på om det är värt att finansiera projektet eller ej, då rationalitet är 

en viktig aspekt av denna teori. Detta medför i vår mening att om forskarna gör rationella saker 

som ökar deras chanser att få finansiering såsom att arbeta hårt, ha goda meriter och påvisar 

förtroende för sitt arbete så investerar de i sig själva och ökar därmed chanserna att investerarna 

finansierar ens projekt.  

5.1.6 Finansiering KI 

Samtliga respondenter var enade om att finansiering var nyckeln till allt, utan detta så fallerar 

allt. Respondent 5 förklarar följande “finansiering är helt klart i topp, då spelar inte 

yrkeskunskapen någon som helst roll, finns inga pengar fallerar allt”. Respondent 4 tillägger att 

vikten av att ha goda meriter spelar en stor roll kring vem som får finansiering, “För vem som 

ska få anslag så spelar meriterna in helt och hållet”. Bourdieu, P. & Boltanski, L. (1986) lyfter i 

sin artikel om hur utbildning är en form av investering i sig själv som i sin tur leder till att man 

har bättre förutsättningar att lyckas på arbetsmarknaden. Sett till våra respondenter så stämmer 

denna teori inte riktigt in, utan påverkas även av andra interna och externa faktorer såsom 

personlighet, meriter och tur. Vi tolkar detta att turen agerar som en spelpjäs i finansierings 

aspekten.  

 

Respondent 5 blev drabbad av att inte få finansiering under ca 1 år och fick hantera situationen 

genom att respondentens partner fick stå för samtliga kostnader och fick därmed möjligheten att 

kunna forskare vidare, “I saw a side of academic that I did not like, the ugly side… the contracts 

are short… a 9 month period were I was not paid”. Detta är en motsäger det som Bourdieu och 

Boltanski (1986) förklarar om att med en högre utbildning förbereder individen för att ha bättre 

förutsättningar på arbetsmarknaden.  
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Vi tolkar detta fenomen att forskare behöver konstant planera för att vara med i jakten att få 

beviljat fortsatt forskningsmedel. Sammanfattningsvis, ingen karriär utan forskningsmedel. 

5.1.7 Prestige BMC 

Fortsättningsvis lyftes vikten av vad andra forskare anser om en som betydelsefullt i karriären. 

Gällande om hur relevant det var att delta i olika vetenskapliga organisationer så lyfte samtliga 

respondenter att det är prestigefullt att delta i olika organisationer då de ger forskarna en chans 

att både visa sin kompetens inom ämnet. Det finns även en viss heder i att få delta i dessa 

organisationer då det är svårt att bli inbjuden. Respondent 6 förklarar att denna typ av prestige 

väger väldigt tungt inom karriären genom citatet ”det ger också en form av prestige (att delta i 

organisationer), det ser bra ut att visa att man deltar. Genom att visa att man är aktiv i dessa 

kommittéer visar det på ens kompetens, om man inte va kompetent hade man aldrig fått 

medverka i dessa kommittéer”. Rivera (2012) hade en väldigt intressant teori om huruvida 

organisationer som hade samma intressen eller värderingar som den anställde kunde leda till att 

den anställda fick mycket bättre förutsättningar inom organisationen. Vi anser att prestige 

korrelerar med kompetens då det verkar krävas mycket för att vara delaktig inom vetenskapliga 

organisationer.  Då en högt ansedd forskare är anställd i en organisation så attraherar det andra 

kompetenta forskare att söka sig dit eftersom att arbeta med högt kompetenta forskare ger mer 

prestige. Detta kan i sin tur leda till att fler kvalificerade forskare söker sig till den akademien då 

de uppmärksammas mer och så kan detta bli en väldigt fördelaktig spiral för akademin.  

 

Respondent 1 nämner även att det finns en stor prestige i att delta i utländska vetenskapliga 

organisationer, “Sen finns det de andra akademier, utländska där jag har blivit invald, det är 

mer en hedersbetygelse”.  

 

Respondent 3 nämner vikten av att delta i vetenskapliga organisationer då de öppnar upp tillit 

från både investerare och organisationen att kunna ha mer frihet inom sin forskning, “Prestige 

allows freedom to post more of your research”. Här kan vi koppla till Rivera (2012) som 

beskriver i sin artikel om hur medarbetare som har intressen som matchar organisationen har 

större möjligheter att avancera inom organisationen.  
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Vi analyserar därför att den prestige som deltagande på organisationer och konferenser ger visar 

utåt till forskningsorganisationer vad man står för. Vidare ser vi därför att om den bilden som 

prestigen representerar utåt speglar organisationen, ger det forskare försprång till 

karriärmöjligheter. 

5.1.8 Prestige KI 

Prestige visade sig även ha en betydande roll även för respondenterna inom KI. Respondent 10 

förklarade att deltagandet i vetenskapliga organisationer har hjälp henne att bygga upp sitt 

förtroende för organisationen och därmed kunna dedikera sig helhjärtat på sitt forskningsområde 

beskriver hon i citatet “The involvement in a scientific organisation made me feel more trusted 

by my colleagues and academy giving me the opportunity to focus wholeheartedly on my work”. 

Respondent 7 menar att en av sin största prestige inom sitt forskningsområde var när hon blev 

inbjuden att hålla föredrag om sitt forskningsämne i sin vetenskapliga organisation, “One of my 

biggest prestiges was when i got invited by the Swedish Cancer Society and was asked to hold a 

speech about my findings”. Prestige verkade vara väldigt högt värderat enligt respondenten, detta 

kunde bland annat framkomma om man som forskare blir inkallad till att delta på en 

vetenskaplig organisation. Respondent 4 anser att vetenskapliga organisationer är ett naturligt 

sätt för forskare att visa de har gjort och går för och på så sätt hävda sig, “Akademisk forskning 

är som en som elitidrott. En elitidrottare bedöms av deras elitpresentation så de måste visa vad 

de kan och har uppnått. Man måste visa vad man har gjort tidigare”. Bills (2003) teori om 

humankapital som är applicerbart här som talar om hur organisationer som investerar i sina 

medarbetare kan gynnas av detta då de får mer kompetenta medarbetare som i sin tur leder till att 

det finns mer kompetens inom organisationen. Vi analyserar att alltmer kompetenta forskare 

bygger upp en alltmer högt ansedd prestige som ger de en större frihet att röra sig i det 

akademiska fältet.   

5.1.9 Sammanfattning 5.1.1 – 5.1.8 

Likheterna som vi fann gällande meriterna inom respondenterna för BMC och KI var att alla 

respondenter tyckte att publikationerna var en viktig aspekt för att komma vidare inom sin 

karriär. Det var både viktigt att det var kvalitativa publikationer och viktigt att det fanns en stor 

kvantitet på publikationerna.  
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Denna merit tycks framställa huruvida forskaren går att lita på, hur duktig hen är men även 

implicerar om hen är värd att satsa på eller ej. Det var dock lite splittrade åsikter kring om enbart 

publikationer räckte för att komma vidare i karriären, då andra ansåg att det var andra aspekter 

som kunde påverka det beslutet. Utöver publikationerna så verkade även attityden spela en stor 

roll då om du är fokuserad, fortsätter att lära dig nya saker och vidareutbildas, strukturerad och 

har ett genuint intresse för ens forskningsområde så anses det vara en framgångsfaktor i 

karriären.  

 

Gemensamt för respondenterna inom BMC och KI var att god image var en viktig egenskap 

inom forskningsvärlden för att en respekterad forskare har goda förutsättningar att lyckas. Image 

kan vara avgörande för att få möjligheter till om kan avancera eller ej. Respekt värderas högt 

inom akademin då det är svårt att förtjäna respekt då man behöver jobba sig till det genom att 

ständigt prestera och ha hög kvalité i sin forskning. Avseende vilka personliga egenskaper som 

var viktiga så ansåg majoriteten inom både BMC samt KI att vara kommunikativa leder till att 

det finns mer stöd från organisationer och kollegor och underlättar därmed forskningsprocessen.  

KI verkade dock luta mer åt om vikten av att vara en form av “workaholic”, vilket innebär att 

man ständigt arbetar och att detta är en egenskap som man inte kommer långt med om man inte 

besitter.  

 

Finansiering ansågs som en viktig del för både respondenterna från BMC och KI då de inte kan 

fortsätta med sin forskning utan finansiering. Gemensamt för båda organisationerna var även att 

det var ett oändligt arbete för att se till att finansieringen landade på deras projekt. 

Respondenterna inom BMC tyckte att goda meriter hade en väldigt stor betydelse för om 

huruvida de var möjligt att få finansiering för sina projekt. Varav respondenterna från KI nämnde 

om vikten av att forska inom ett ämne som generellt sett har mycket finansiering då det ökar ens 

chanser att få anslag. Vi tolkar det som att likheterna i princip är identiska, otroligt hårt arbete 

och se till att ha högkvalitativa nivå bidrar till högre chans för finansiering.   

 

Slutligen fann vi de gemensamt för både forskarna inom BMC och KI gällande vikten av 

prestigen att delta i en vetenskaplig organisation. Att få en inbjudan till att vara med på en sådan 

organisation var en otrolig bedrift som ökade ju mer delaktig man fick vara.  
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Forskare som deltagit i vetenskapliga organisationer anser även att det är viktigt att få visa sin 

kompetens, som i sin tur leder till att sin organisation gynnas genom att anses ha mer kompetens 

inom akademin. Avslutande kan prestigefyllda bedrifter liknats med att tävla inom elitidrott för 

forskare. Man får visa forskningsvärlden vad de går för.  

5.2.1 Produktionen BMC 

Under våra samtal med respondenter från BMC framkom det att i vilken tidskrift deras 

publikationer blir publicerade i har en stor betydelse. Både för hur allmänt erkänd deras 

forskning blir samt vilka inom fältet som kan ta del av deras fynd för att vidareutveckla. Detta 

var något som respondenterna beskriver sig vara fullt medvetna om under hela 

forskningsprocessen, nämligen hur deras forskning ska platsa i anrika tidskrifter. Respondent 2 

beskriver hur kampen för att hålla en kvalité som platsar i dessa tidskrifter. “high-quality 

applications in very respected journals, this is very important factors. Then comes the scientific 

projects and so on, so this is really important”. Dobos (2017) beskriver vidare att meritbaserade 

krav är kontextuella, att ha förmågan att presentera hur sina prestationer möter kraven är i sig en 

merit. Respondent 2 höjer även ett varnande finger för vad man väljer att presentera för bild av 

sin kompetens i citatet nedan. “... there are other things I can do but not in an excellent way, so I 

don't even mention them at all (on my resume). Then you risk employers feeling deceived … it is 

one of the biggest mistakes you could ever do”. Brasington (2016) som berättar om hur 

arbetstagarens motivation ska öka med en meritbaserad process. Motivationen kan i ett sådan fall 

ge en bild av vad man som arbetstagare känner av konsekvenser i exempelvis monetär ersättning 

om man inte presterar bra nog. Vi ser att man får betala ett pris om man inte är ärlig med sina 

kunskaper. En lögn håller aldrig för alltid. 

  

Fortsättningsvis är publikationer betydelsefulla i början av karriären beskriver Respondent 6 

genom följande “The publications are extremely important, especially in the younger years for 

climbing the ladder and proving yourself as skilled… it’s not only about having a few important 

publications but having a lot of numbers” Respondenten fortsätter beskriva att han genom sitt 

arbete med publikationer har han kommit i kontakt med andra forskare. Det gav honom 

möjligheten att visa sin fulla potential utåt.  
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Det utilitarianska nätverkandet vilket Melé (2009) beskriver ha en funktion att skapa användbara 

monetära förutsättningar för en i arbetslivet, exempelvis etablera sig på arbetsmarknaden ger en 

teoretisk förklaring till respondentens svar. Vi analyserar därför att man behöver ta vara på varje 

chans att göra sin kompetens synligt för att etablera sig i det akademiska fältet.  

 

Avslutningsvis berättar respondent 6 att inom det akademiska fältet är publikationer en typ av 

säkerhet för att kunna bevisa att man förtjänar sin position.  

“In environments where people know me I have a better chance, I still need to be competitive. I 

have to show that I have good publications and show my merits and present my idea in a clear 

and convincing way”. Respondent 6 berättar att med en personlig kontakt har man en bättre 

chans att bli vald och den personliga kopplingen hjälper han överträffa övrig konkurrens. Dobos 

(2017) problematiserar detta vanliga förekommande mönster att välja någon framför en annan 

för att det finns en bekantskap des emellan. Skribenten menar att det går tvärtemot ett rationellt 

tillvägagångssätt baserat på meriter. Visst, respondenten beskriver hur han fortfarande måste visa 

på publikation i god kvalité. Men något som Nielsen (2016) beskriver är just hur organisationer 

som sägs med tunnelseende enbart ser till meriter, missar att kritiskt granska sitt eget agerande i 

att ge någon en fördel som inte har med meriter att göra. Vi tolkar detta som att man inte blint 

kan hänvisa till sina rena prestationer som anledningen till framgång. Känner man många 

kommer de öppna upp olika dörrar för en. 

5.2.2 Produktionen KI 

Hädanefter i intervjutillfällena framkom det från respondenterna på KI att meriter kan som 

symbol användas för att framställa sig själva som en speciell profil man kan sälja in sig med. 

Grund till att dessa uppfattningar framkom visar exempelvis respondent 4 som beskriver att 

meriter används som en portfolio av prestationer, som får en tyngdkraft större än de enskilda 

meriterna. Han beskriver exempelvis att en avhandling är väldigt bra att ha i botten, sedan 

behöver man fortsätta med annat att bygga sin merit-portfolio med. Vidare menar respondenten 

att det är viktigt att fortsätta utveckla sig för att vara konkurrenskraftig. Det är meriterna samlade 

som lyfter upp varandra och bygger en berättelse om vad man kan, anser vi respondenternas 

upplevelser betyda.  
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Respondent 7 med internationella forskningserfarenheter beskriver i liknande karaktär att hon 

fick sin nuvarande position idag enbart för att hon valt utbildningar parallellt med 

forskaruppdrag. En teoretisk koppling till Respondent 4 samt 7 svar hittar vi hos Collins (1979) 

om att när allt fler i populationen vidareutbildar sig, krävs de mer av kandidater för att mäta sig 

värdiga mot andra. Vidare menar författaren hur arbetslivet därför ställer högre krav idag på att 

ständigt bevisa sig aktuell. Vi anser att portfoliotillvägagångssättet visar att man måste skapa en 

unik historia av sina meriter för att vara konkurrenskraftig. En ensam merit är inte stark, samlade 

är de starkare. Ansvaret på varje individ att marknadsföra sig anser vi kan innebära en press, som 

man inte räknade med att hantera som forskare. Man kan därför ofrivilligt bli en marknadsförare 

av sina meriter, som kan leda bort fokuset från att bedriva bra forskning. 

 

Publikationer har återkommande lyfts upp som en av grundstenarna i forskares mest användbara 

verktyg att åstadkomma en framgångsrik karriär. En problematiserande uppfattning om att 

publikationer är något man kan vifta med som bevis på sin kompetens menar respondent 5 med 

nedanstående citat; “publikationerna är lite missvisande i min mening som ett kvitto på sin 

kunskap, i en publikation vet man inte hur mycket man har bidragit till artikeln, man kan alltså 

visa rent meritmässigt att man skrivit 5 artiklar men bidragit minimalt och effekten blir ändå 

fördelaktig för en”. Som förklaring av detta fenomen väljer vi att applicera Bourdieu, P. & 

Boltanski, L. (1986) som beskriver att arbetsmarknaden ser positivt till tydliga beskrivningar av 

titlar på kunskap framgångar. Vi ser benämningen författare till publikationer som en tydlig form 

av titel. Författarna beskriver även hur dessa titlar följer med individen arbetslivet ut och håller 

en nästintill orubbat i sin betydelse.  

Titeln skapar en förväntan av en typ av kompetens som skribenterna menar inte nödvändigtvis 

har en relevant koppling till det som i praktiken behövs. Vilket respondent 5 ger sin upplevelse 

att det som behövs av forskare är att bidra med en betydande mängd nya forskningsupptäckter 

och inte med att glida med på en räkmacka. 

 

Respondent 5 tillägger att detta möjliggör för hennes redan privilegierade manliga kollegor att 

kunna använda publikationen som likvärdig merit med hennes, trots att hon bidragit mer. 

Respondent 5 upplever sig som kvinna redan behöva överbevisa sin kompetens och ser detta 

därför som problematiskt.  
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Nielsen (2016) bekräftar hur kvinnliga verksamma i akademin generellt sett ha ett svagare 

nätverk eftersom de inte i samma utsträckning har en likvärdig representation som män inom 

maktpositioner. Då det finns omedvetna könsdiskriminerande förutfattade meningar i den 

patriarkala strukturen inom akademin som misslyckas att lyftas fram, eftersom de just uttalar sig 

att fokusera på meriter. Rationaliseringen av meriter analyserar vi maskerar nätverkets influens 

att införliva de symboliska meriterna.  

 

Vidare håller Respondent 4 med om hur forskares insatser meriteras är problematisk, han bidrar 

med sin erfarenhet att tackla hur skribenters arbete med publikationerna ska tolkas genom så 

kallat bibliometri. I bibliometri presenterar antalet medförfattare tillsammans med citeringar 

samt i vilka tidskrifter artiklarna publicerats i. Han menar att detta erbjuder en mer objektiv syn 

på hur en forskares insats står i förhållande till övriga i fältet för att meriter ska vara så träffsäkra 

som möjligt. Denna strategi upplever han vara ett bra komplement. Dobos (2017) förklarar att 

genom att vara den bästa att sälja in sig hos den andra motparten har man större chans att bli 

vald. Vi ser därför att genom bibliometrin har man mer specifika meriter man kan lyfta fram, och 

därmed även mer trovärdigt reklammaterial för forskarna på KI och BMC att visa upp. 

 

Avslutningsvis berättade respondenter från KI om certifikat och utmärkelser som en form av 

merit som utmärker sig från övriga meriter. Respondent 10 beskriver att hon alltid har samma 

antal certifikat på sitt CV oavsett syfte, för att certifikat enligt respondenten alltid är av nytta på 

olika vis. Exempelvis finns certifikat för att arbeta på labb, men det är något som hon aldrig 

använt i praktiken. 

 

I hennes mening anses certifikatet visa att hon har passion för det akademiska fältet i stort “... 

jag tycker att man ser i mitt CV att mitt hjärta ligger i forskning, jag har gjort utbildningar som 

varit utanför det som krävts av mig och det vill jag inte att man råkar missa” berättar respondent 

10. Collins (1979) kopplar till respondenternas upplevelse att utbildningens innehåll inte alls 

behöver ha en koppling till det som arbetet faktiskt kräver. Utbildningen speglar i detta fall 

certifikatutbildningstillfällena. I våra diskussioner visar detta att meriter ses som användbara på 

mer än ett sätt. 
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5.2.3 Institutionalisering BMC 

När respondenterna från BMC gav sin förklaring på strukturer var det enbart två respondenter 

som återkommande förklarade sin syn. Respondent 1 berättar “Det är kanske lite orättvist men 

ibland så finns det vissa tongivande personer i de här organisationerna som styr och ställer lite 

efter egen vilja”. Här får vi en bild att vilka som har inflytande inom akademin styr utifrån egna 

preferenser. Det är något Melé (2009) förklarar i sin artikel att etiska prövningar förekommer när 

nätverket inte har ett medbestämmande som är rättvist. I det ömsesidiga nätverkandet tydliggör 

Melé (2009) att rättvisa och givmildhet är grundläggande för ett starkt nätverk. Detta är något 

som respondent 1 i en viss grad inte upplever sig finnas. Det är uppenbart i vår mening att allas 

röst inte är lika mycket värda i beslut inom akademin, det är inte ett demokratiskt 

medbestämmande. 

 

Respondent 2 spinner vidare på frågan om etiska prövningar inom akademin. Han beskriver hur 

publikationer som måttstock blivit nedbrutna, från kvalité till kvantitet som är det viktigaste. 

Antalet citeringar och antalet publicerade artiklar är det som avgör berättar han, ett stort antal 

visar på flitighet trots att innehållet kompromissas. “People now look at the numbers and not the 

quality or the contribution, this is the most misleading that publications have done in history. 

They don’t look at the quality, they look at the criteria that they have which has not taken in 

consideration any quality”. I artikeln skriven av Castilla (2016) beskrivs en förklaring att 

organisationen värdesätter användandet av mätbara system, vilket vi i detta exempel menar antal 

publicerade publikationer. Syftet menar Castilla vara att organisationer vill verka för en 

prestationsbaserad objektiv bedömning strategi, vilket respondent 2 menar kommer till priset av 

att hålla kvantitet över kvalité.  

 

Vår analys visar att synen på meriters förträfflighet kan leda till att man missar att se om de är till 

hjälp eller inte. Hur olika former av strukturer existerar i den akademiska världen framgår av 

beskrivningen av respondent 2 om institutionalisering av akademin. Att bibehålla strukturen ger 

omgivningen en trygghet i förutsägbarhet och kontroll. Att publikationer ses som lika viktiga 

oavsett innehåll anser vi vara ett tydligt tecken på att behålla en kontroll. Denna kontroll 

upplever vi beskrivas innefatta svårigheter för hur forskare förhåller sig till alla måsten med 

publikationer, i stället för att se till det innehållsmässiga. 
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Respondent 2 menar att tidskrifter har nya ledstjärnor än tidigare, värderingarna har mer närmat 

sig att bli så ekonomiskt framgångsrika. De frångår även från att vara en källa för ny kunskap. 

Deras krav på att producera mer och mer publikationer, likt en inflation av artiklar menar 

respondenten vara enormt uttröttande och framför allt inte en värdig strategi för att driva 

forskningsyrket framåt. Respondent 2 menar fortsättningsvis att publikationer har en koppling till 

nätverk “Yes (network is involved in publications), this is a really big issue at the moment, so 

this is a very critical issue. I could talk about this for hours but in simple terms, Publications are 

becoming a very money-driven process, it's about connections and not really about what it's 

meant to be”. Melé (2009) förklarar hur nätverket kring tidskrifterna enligt respondenten gått 

från den dygdiga karaktären på nätverk när syfte egentligen är att dela med sig av kunskap för att 

hjälpa andra, till det utilitarianska förhållningssättet att genom nätverket ta vara på möjligheter 

att öka sina monetära omsättningar. Avslutningsvis analyserar vi att som system innebär 

publikationer inte bara handla om meriter för individen utan är en förutsättning för tidskrifter och 

organisationer att bli framgångsrika. Vi ser även att tidskrifter förlitar sig på att författare till 

publikationer ska ställa upp på dessa villkor, resultatet blir en självuppfyllande cykel där spelet 

för galleriet kan fortlöpa ostört. 

5.2.4 Institutionalisering KI 

Fortsättningsvis när vi frågade respondenten om frågor kring hur strukturer är uppbyggda inom 

det akademiska fältet var det enbart 2 respondenter som lyfte upp frågor gällande 

institutionaliseringen. Deras upplevelser var mycket fascinerande men framför allt värdefulla i 

vårt syfte att tydliggöra vikten av nätverk och meriter i dessa strukturer.  

 

Respondent 9 förklarar att hon fick korta tillfälliga kontrakt som orsakade en stor stress i hennes 

yrkes- såväl som privatliv. Respondent 5 beskrev hur hon såg en tendens inom akademin som 

överensstämde med det hon känner är viktigt i följande citat “I saw a side of academic that I did 

not like. the ugly side, the contracts are short, living in different countries... very stressful.” 

Respondent 5 fortsätter beskriva sin egen erfarenhet av att arbeta utan lön strax under ett års tid 

och kände sig tvungen att ställa upp på sådana villkor för att kunna ha chansen att nå 

karriärmässig där hon är idag.  
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Detta är en kontrast till det som Bourdieu och Boltanski (1986) förklarar om att med en högre 

utbildning förbereder individer för att ha bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Samtidigt 

visar Nielsen (2016) att kvinnliga forskare som redan är underrepresenterade i eliten inom 

akademin hamnar i ett utanförskap där hon har ett underläge att ställa krav. Vi ser hur 

könstillhörigheten påverkar människors olika livsvärldar eftersom organisationers struktur ger 

olika förutsättningar. Hur kvinnor redan har ett sämre utgångsläge än män vill vi synliggöra för 

just hur dessa strukturer begränsar kvinnors liv. Samspelet mellan meriter och nätverk gör sig 

påmind av hur stoltserandet med meriter som symbol beskrivs ge möjligheter som annars hade 

kunnat passera förbi. Men icke att bortse ifrån vilka faktorer som tog forskarna dit de är, att råka 

vara en vit man har sina oförtjänade fördelar menar vi. 

 

Avslutningsvis förklarar Respondent 5 att det inte spelar någon roll hur man är som kollega, så 

länge man producerar många artiklar kan man vara en psykopat för all del. Chua (2011) förklarar 

hur just meriter har en avgörande roll som överträffar nätverk. Vi analyserar att organisationers 

kärlek för prestationer skiner starkare i deras ögon än hur man får varandra att må.  

5.2.5 BMC Nätverk 

Fortsättningsvis framkom det intressant information från respondenterna på BMC vilket vi nu 

kommer att analysera. Den gemensamma övergripande upplevelsen är att nätverken byggs 

genom kollegor, mingel på konferenser samt kollegor i branschen. Respondent 2 nämnde att ha 

ett brett nätverk är essentiellt för karriären, att bygga ett nätverk säkrar upp för framtida 

arbetstillfällen vilket han beskriver som en trygghet.  

 

Samtidigt tillägger Respondent 2 till att han upplever sig som utesluten av andra forskare i deras 

egna nätverk. Speciellt om nätverken är internationella. Petersen mfl. (2000) påvisar i sin artikel 

vissa svårigheter med att ingår i nätverk beror på faktorer som man själv inte kan kontrollera.  

Om sin etniska bakgrund skiljer sig från nätverket lyfter författarna att det innebär ett hinder att 

ingå i nätverket eftersom förvirring kring språk kan uppstå.  
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Vi anser att detta pekar på att människor i nätverk gärna drar sig till de kulturerna man blivit 

exponerad för mest. Resultatet blir på att grupper reproducerar sina livsvärldar om man motsätter 

sig de nya internationell idéerna. Nätverk kan finnas, men utom forskares räckhåll om ens 

bakgrund skiljer sig från nätverkets normer. 

 

Även inflytandet av handledare poängterar respondent 6 samt 8 som viktigt. Genom en tidigare 

handledare som respondent 6 hade blev han varse om forskar möjligheten här i Sverige, som 

banade vägen till sin sysselsättning idag. Respondent 8 nämner att han hyser stor respekt för sin 

tidigare handledare, som därmed utgör den viktigaste knytpunkten i hans nätverk.  

Vikten av att aktivt arbeta för att bibehålla kontakten beskrevs av respondent 6 samt 9 genom 

olika sociala tillställningar, som att årligen besöka samma konferenser. Respondenterna 

beskriver att en personlig kemi finns inblandat för att skapa möjligheter till nätverk, så som att på 

ett personligt plan kunna identifiera sig andra parten. Kopplingen till Melé (2009) blir 

applicerbart här då det känslostyrda nätverkandet har sin kraft i det personliga samspelet för att 

skapa en samhörighet inom nätverket. Vi ser därför att det intryck forskare har för varandra styr 

inte bara vem de vill spendera tid med utan även hur deras karriärer utvecklas. Nätverk färgas 

alltså enligt respondenterna av ett mångbottnat mönster, att nätverk påverkar i olika grad och på 

olika sätt. 

 

Vidare beskriver respondent 9 att besitta en hög social kompetens kan vara förmågan att 

småprata, vilken hon finner utmanande då mer erfarna kollegor har en annan jargong än den hon 

har. I liknande karaktär berättar respondent 2 om den mer negativa aspekten av nätverk som 

följande. “It’s bad because it gives a lot of restrictions.  If you don't have a good network, say if 

you're coming from abroad or something, it will be very difficult for you. It’s not only the 

scientific skills that determine if you can advance”.  

 

Genom respondentens svar reflekterar vi att nätverk inte bara är en bonus, utan avsaknaden 

innebär stora begränsningar, särskilt om man tillhör en annan kultur och kommer utifrån är 

integrering svår vilket Petersen mfl (2000) beskriver. 
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Att personliga inslag framträder beskriver även respondent 3 i citatet “We are like a big family 

from my PhD network and we still hang out after work and support one and other .. yeah and so 

on.” Melé (2009) ser till hur just ett personligt mervärde skapas eftersom man känner tillhörighet 

till en grupp, vilket Melé (2009) beskriver som det känslomässiga nätverkandet. Vår tolkning är 

att genom identifikation med de runt om sig gör det möjligt att stötta, vilket vi ser som en 

relation med en vänskaplig karaktär utöver det professionella. 

 

Avslutningsvis lyfter även respondent 1 upp att nätverkets användningsområden kan vara 

ömsesidiga. Han beskriver att med lätthet kunna kontakta andra i fältet underlättar för honom att 

i sin tur bidra med kunskap till andra i hans nätverk. Kunskapsutbytet gör honom mer kompetent 

och relevant beskriver han för oss. Det dygdetiska nätverket är applicerbart i detta exempel på då 

det gemensamma kunskapsutbytet står i fokus (Melé, 2009). Vi ser därför att ju mer frikostig 

man är med sin kunskap desto mer får man i utbyte tillbaka.   

5.2.6 Nätverk KI 

Under intervjuernas gång frågades respondenterna på KI om hur deras upplevelse av nätverk i 

det akademiska fältet var. En enhetlig uppfattning mellan respondenternas beskrivningar var att 

deras nätverk innefattar kollegor, tidigare handledare samt övriga yrkesverksamma på utan direkt 

koppling till en själv, exempelvis föreläsare eller forskare på konferenser. 

 

Att forskares nätverk är internationella i hög grad råder det inget tvivel om. Vilket respondent 4 

bland annat berättar “forskningsmässigt är mitt nätverk både internationell och nationellt för 

olika projekt…”. Ytterligare en tydlig gemensam uppfattning hos respondenterna på KI var 

genom integration med andra individer genom nätverk öppnar upp för unika möjligheter som 

meriter ensamma inte kan erbjuda. Detta beskriver Dobos (2017) hur just nätverk är en väg att 

kunna delta i urval i rekryteringssammanhang genom sin sociala förmåga. 

 

Vi tolkar detta att när man visar sina bästa personliga sidor har man mycket att vinna på i det 

långa loppet i sin karriär. Framför allt understryker respondenterna agerandet att ha goda 

egenskaper på att nätverka som essentiellt, om man inte besitter de kunskaperna märker de 

tydliga konsekvenser för öppningar man får till sitt förfogande.  
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Petersen mfl (2000) beskriver just hur påtagligt det är för grupper med en annan etnisk bakgrund 

som har ett sämre utgångsläge. Vi reflekterar att forskare kan ha fördelar genom sitt privilegium 

att vara vit som de inte är medvetna om. Det visar enligt oss att vita forskare inte ser till dessa 

strukturer lika tydligt då privilegier buffrar upp mot obehaget.  

 

Nätverket kan enligt respondent 10, 3 samt 4 från KI ge en möjlighet att uppdragsgivare får en 

personlig bild av dig och därmed en indikation på hur kompetent man framstår vara att utföra 

olika uppdrag. Det personliga intrycket beskrivs lägga grunden för framtida uppdrag och buffra 

upp för fler valmöjligheter. Tillit är en återkommande beskrivning bland respondenter om varför 

nätverk har en stor betydelse i forskares arbetsliv. Tillit mellan olika parter i nätverket har en 

inverkan för att nätverket ska beskrivas som starkt. Respondent 5 berättar ett exempel där två 

professorer som tillhör två olika nätverk kände varandra personligen och att det innebär ett 

förtroende för den andras åsikt. Vår tolkning av detta är att igenkänning likställs med tilltro för 

den andras arbetskompetens. Melés (2009) förklaring om den personliga kemins kraft mellan 

parter i nätverk är en direkt koppling till att en grad av tillit växer fram eftersom empatin för 

varandra frodas. Genom att värna om det etiska ansvaret individerna i nätverket har kan tilliten 

kvarstå. Skulle utnyttjande eller girighet vara mer framkommande skulle det anses som 

avvikande beteende från det etiska ansvaret och tilliten hade brutits. Vår analys visar att om man 

bryter mot de osynliga reglerna inom ett nätverk kan man riskera att bli utesluten. Melé (2009) 

beskriver hur olika förhållningssätt såsom monetära, känslomässiga eller hjälpsamma drivkrafter 

finns till nätverk. Dessa olika förhållningssätt ger olika utfall av att kunna avancera 

karriärmässigt, känna tillhörighet eller finns stöd och tröst hos andra. Vi ser det som 

problematiskt att det personliga intrycket påverkar forskare negativt om man är utanför 

gemenskapen, en inbjudande gest ger möjlighet att låta meriterna skina. 

 

Respondent 9 tillägger att nätverket funktioner är ömsesidiga, ett utbyte av kunskap håller 

nätverket vid liv är en tolkning vi gör från respondent 9 information. Vidare diskuterade både 

respondent 9 samt 10 vikten av att ha mångfald i sina nätverk med individer från olika 

bakgrunder var viktigt, eftersom det tvingade respondenterna att kritiskt granska sitt arbete.  
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Här väljer vi att koppla Petersen mfl (2000) beskrivning om svårigheten med att grupper med 

utländsk bakgrund får ingå i nätverk. Vi reflekterar här att det upplevs som viktigt av 

respondenter med mångfald, men homogent grupp-tänk hindrar för mångfald att frodas. 

Givande samarbeten kan då gå förlorade av rädslan för det okända. En sådan koppling ger 

konsekvensen enligt oss att forskares uteblivna framgång att nyttja och ingå i ett nätverk betyder 

att meriterna inte får tillfällen att lysa och leda till arbetsmöjligheter. 

 

Avslutningsvis från KI:s sida beskriver respondent 7 att nätverket fungerar som en kontaktpunkt 

för andra inom nätverket att få en uppfattning av en som forskare. Hur exempelvis en intervju på 

30 min inte ger tillräckligt med tillfredsställande information, utan att ha flertalet referenser från 

olika håll anser respondent 7 samt 9 vara av till deras fördel. Melés (2009) beskrivning av det 

dygdiga nätverkandet av att vara hjälpsam och lyhörd om andras behov säger något om nyttan 

med ett kontaktnät som respondenterna beskriver. Vår analys är att definitionen om vem man är 

som forskare bestäms av hur andra i sin omgivning beskriver en som. Forskares egna självbild 

består med andra ord av hur andra ser en som. Man är summan av andras kommentarer om hur 

man är som forskare. 

5.2.7 Spänningen mellan nätverk och meriter KI 

Genom en analys av de citaten nedan, kommer det påvisas en tendens att meriter och nätverk 

samspelar med varandra.  

 

Vi introducerar det avslutande analysavsnittet med Respondent 4 som menar att det finns 

faktorer man inte kan förutse, såsom vilka andra forskare man möter i jakten på att få anslag.  

“…det finns ett fåtal tjänster och det finns hög konkurrens om forskningsanslag, så hur duktig 

man tror man är så finns det andra som är duktigare så på så sätt vet du aldrig vem du tävlar 

med osv, andra kan ha bättre meriter än en själv… att det är meriter osv som ska avgöra men det 

är inte alltid så…och då är det inte den objektiva meriten som avgör. det är inte ett perfekt 

system…”.  
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Respondent 4 beskriver hur väl forsknings kandidaterna tolkas passa in i organisationens 

värderingar. Här ser vi en koppling till Riveras (2012) förklaring om kulturell matchning 

gällande hur väl kandidatens spegling av beslutsfattaren spelar in i hur lämplig man anses vara. 

Trots att det kan finnas väldigt hög konkurrens inom forskningsämnet finns det andra aspekter 

såsom om forskarens vision överensstämmer med forskningsgruppens kultur. Detta påvisar vi 

betyda att hur forskares presentation av sin vision tolkas, vilket kan avgöra om att bli vald eller 

inte. Det är viktigt att publiken (beslutsfattare) gillar showen som forskare presenterar. Petersen 

(2000) menar i sin artikel att 60 procent av de som ansöker om en tjänst kommer från personliga 

och professionella nätverken varav 80 procenten av dessa blir erbjudna en tjänst. Vår tolkning av 

det som respondent 4 beskriver hur det inte alltid är de objektiva meriterna som avgör är att 

nätverken påverkar vilka meriter som anses relevanta. Det vill säga att genom nätverk så spelar 

meriterna en betydelse och rangordnas därefter för att välja ut rätt kandidater. Detta tyder enligt 

oss på att utan tillgång till något nätverk är det svårare att få användningen av sina meriter.  

 

Avslutande tillägg om ovanstående citat kopplar vi till det Dobos (2017) som skriver om hur 

beslutsfattare i rekryteringssammanhang (som vi likställer med processen att bevilja forskare 

anslag) underminerar sökandens inflytande av att presentera sin kompetens. Detta sker enligt 

Dobos (2017) eftersom beslutsfattares utgångspunkter grundar sig i en attityd som lägger stor 

vikt på deras socioekonomiska tillhörighet eller personlighetsdrag.  

När respondent 4 nämner att man inte vet vilka ens konkurrenter är vill vi därför hävda att hur 

dessa konkurrenters meriter tolkas har man som sökande en liten grad av förutsättning att 

förutspå och påverkar ens chanser till att får anslag. 

 

Respondent 10 från KI nämner att genom sin examen fick hon tillgång till att kunna nätverka för 

att hitta sin första anställning. ”It plays a really really big role. In the scientific community this is 

one of the things I actually can say in public, some places and some countries, for example 

Sweden, 50% importance or attention to network and 50% scientific skills”. Hur användbart 

nätverk är i att bli tillsatt en tjänst ser vi respondent 10 berätta. Detta kopplar vi till Petersen m.fl. 

(2000) beskrivning att majoriteten av anställningar sker genom personliga nätverk.  
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Vi menar att illusionen av att det enbart är meriter som leder vägen bryts. Tvärtom berättar 

respondent 10 att nätverket lyser upp vägen för möjligheter. 

5.2.8 Spänning mellan nätverk och meriter BMC  

För att gå vidare med informationen vi fick från respondenterna på BMC vill vi lyfta respondent 

2 som nämnde följande “My lab here knows my previous supervisor very well, he was first in 

Uppsala university and moved later on to Gotland university, so if in this occasion what 

happened was that my supervisor was known here and very respected, and the fact that I was his 

student made me as a default a good candidate to recruit  since people respected his work and 

expected his student to have the same quality”. Genom att respondent 2 hade en koppling till en 

respekterad forskare med en väldigt god image så ökade det individens chanser att bli tillsatt 

tjänsten. Westin och Haugen (2019) ger oss en teoretisk förklaring till respondentens upplevelse 

eftersom vikten i att ha personliga band till sin arbetsgivare är av signifikans för unga och 

nyutbildade för att komma in på arbetsmarknaden. Det meritokratiska systemet som rekryterare 

lutar sig mot nämner skribenterna inte belyser, nämligen att alla sökande inte har samma 

förutsättningar i hänsyn till bakgrund och personliga band som har betydelse för vad deras 

meriter ger de för möjligheter.  

 

Westin och Haugen (2019) höjer ett finger för att de orättvisa utgångspunkterna rationaliseras 

bort genom att enbart se till meriterna. Vi anser detta förklara att respondent 2 tack vare sin 

koppling till sin handledare valdes eftersom värdefulla egenskaper tillskrivs enbart baserat på att 

handledarens respekterade kunskap beskrivs smitta av sig. Respondenten har en merit i form av 

sin examen som beslutsfattarna kan hänvisa till som grund för hennes lämplighet. Vi menar att 

rationaliteten i meriten kan ifrågasättas. Hade det varit en annan handledare som väglett 

respondenten skulle examen inte strålat lika starkt i beslutfattarnas ögon och hade inte blivit ett 

så kallat givet val. 
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Vidare ger Respondent 1 följande citat i vårt intervjutillfälle “när olika organisationer eller 

universitet behöver folk för olika arbetsuppgifter, tex sakkunnig granska sökande till tjänster 

eller att va med och utvärdera forsknings sökningar och ge rekommendationer om vem som ska 

få anslag… då klart då är det här lite grann kvitto på min egen meriterande, erfarenhet och min 

egen lämplighet för den typen av uppdrag”.Respondenten 1 förklarar här att han har fått ta över 

uppdrag eftersom han har ett bra samspel mellan sina meriter och erfarenheter och anses därmed 

mer lämplig för arbetet. Vi kan koppla denna beskrivning till Bills (2003) screeningteori där 

organisationer väljer ut vilken kandidat som är lämpligast för arbetet. Detta görs genom att man 

först tittar på om personen har passande meriter, för att sedan titta på personens erfarenheter och 

färdigheter för att göra en helhetsbedömning. Vi anser att risken för att bli screenad minimeras 

om man har rätt meriter. Vidare att med hjälp av nätverket kan meriterna och erfarenheterna 

spridas och chanserna ökar till att bli erbjuden arbetsmöjligheter. Sammanfattningsvis ser vi att 

meriters synlighet avgörs av styrkan i nätverket.  

5.2.9 Sammanfattning 5.2.1 – 5.2.8 

När vi analyserade hur produktionen tog sig uttryck beskriver båda organisationer hur de 

arbetade noga och hårt för att möta den kvalité som de mest prestigefyllda tidskrifterna kräver. 

Respondenterna hos KI och BMC instämde även att fixeringen av meriters rationalitet var 

missvisande för att mäta publikationer. Här menade respondenterna hos BMC att man kan hävda 

mycket om vad man kan men om man inte är ärlig kommer det synas i ens arbete förr eller 

senare.  

Medan respondenterna hos KI beskrev det intensiva fokuset på att publicera många artiklar som 

missvisande eftersom det enskilda bidraget kan variera, trots att alla författare kan hävda att 

artikeln är lika meriterande. En skillnad mellan organisationerna var att endast respondenter för 

KI beskrev en lösning med bibliometri för att konkret visa vem som gjort vad. Nätverket 

beskrivs gemensamt kunna öppna dörrar för att få sina meriter att bli synliga och användbara. 

 

Vidare beskrivs de strukturer som industrialiserings avsnittet tog där respondenter för både BMC 

och KI beskrev hur beslutsfattande inte är en demokratisk process, utan högt uppsatta individer i 

nätverk hade mer att säg till om än andra. 
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En skillnad var att respondenter för KI beskrev hur en forskare med ett högt antal publicerade 

publikationer skyddas av akademin oavsett vilket beteendeforskare visar mot andra. Medan 

respondenter för BMC beskrev hur publikationer är ett verktyg att få ekonomiska fördelar för 

tidskrifter och ära till organisationen. 

 

Fortsättningsvis fick vi en förståelse för hur nätverk beskrivs av respondenterna. Båda 

organisationer höll med om att om man tillhör en annan etnisk tillhörighet har man svårare att få 

tillgång till nätverk. Båda organisationer lyfte problematiken att nätverk är homogena. Däremot 

markerade endast respondenter för KI det som essentiellt att ha mångfald i sitt nätverk. 

Gemensamt var även hur personliga aspekter påverkade vilka nätverk man har tillgång till. 

Nämligen hur andra ser på en påverkar om ens meriter anses vara tillräckligt med kompetens 

eller ej. Båda organisationer beskrev nätverk som viktigt men respondenter hos BMC beskrev 

avsaknaden av nätverk som katastrofalt för karriären.  

 

Avslutningsvis har vi kommit fram till respondenternas upplevelser av spänningen mellan 

nätverk och meriter. Gemensamt för respondenter hos BMC och KI är att det finns en tydlig 

likhet mellan respondenternas svar. Vi ser en enig uppfattning om att respondenterna anser att 

nätverket och meriter går hand i hand i vissa avseende. Den enda något anmärkningsvärda 

skillnaden vi såg var att meriter ansågs vara något mer objektivt beskrivna hos respondenter på 

BMC men att upplevelsen att det finns en spänning mellan nätverk och meriter var närvarande. 
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6. Avslutning 

Utifrån det resultat som vi tidigare presenterade kommer vi i det här kapitlet diskutera resultatet 

ytligare. Vi har under diskussionskapitlet lyft fram våra nyckelupptäckter under analysen, därför 

kan den vid första anblick upplevas kort men det som står är högt relevant innehållsmässigt. 

Vidare diskuterar vi resultatet i relation till vårt syfte och frågeställning, teori och tidigare 

forskning samt metod. Vi kommer även presentera förbättringsförslag och tips till vidare 

forskning.   

6.1 Metodologisk diskussion 

Vi reflekterar att i vår roll som intervjuare med en fenomenologisk metod var vi medvetna om 

våra förutfattade meningar och hur dessa förutfattade meningar kan färga tolkningen av 

respondenternas svar. Inför den första intervjun satt vi och var ärliga mot varandra om vår 

uppfattning av den akademiska världen. Vi båda hade mer komplexa tankar om hur man agerar i 

akademin med forskare, vi föreställde oss forskare använda ett formellt och reserverat språk som 

uppfattas som lite skrämmande översittare. Vi kom fram till att våra uppfattningar grundades i att 

vi tidigare mött akademiker under vår universitetstid som fick oss att känna att vi inte hörde 

hemma i en sådan auktoritär miljö. Vi påminde oss då om att maktbalansen i detta fall låg i våra 

händer att få de att känna sig trygga i vår intervjumiljö. Det är en utmanande och sårbar sits att 

bli intervjuad när man inte vet vad för frågor som kommer ställas eller hur deras svar kommer att 

tolkas. Trovärdigheten i vårt resultat handlar även om att vi tolkar resultatet på ett rättvist sätt, vi 

alla har ett filter vi ser världen genom, men att se dessa individers svar som auktoritära enbart 

baserat på deras yrkesroll är inte rättvisande.  

Genom att synliggöra våra ohjälpsamma glasögon kunde vår validitet stärkas, nämligen att vi 

mäter det vi anser att mäta som Bryman (2012) berättar. 

 

Gällande de etiska frågeställningarna var vårt tillvägagångssätt att vara tydliga med 

konfidentialitetskravet, specifikt eftersom våra intervjuer utfördes på distans via Zoom behövde 

vi trygga respondenterna att vi är ansvarsfulla C uppsats skribenter. Under våra tiotal intervjuer 

mötte vi mot och medgångar. När vi exempelvis intervjuade icke svensktalande forskare var en 

upprepad utmaning att göra oss förstådda.  

 



   
 

57 

Upprepning samt omformulerade av frågor var vanligt förekommande, det skapade en stel 

stämning och en osäkerhet hos vissa respondenter som vi hade misstanke om att de gav oss 

mindre innehållsrika korta svar på frågor via zoom. I en mer naturlig interaktiv miljö resonerar vi 

att dessa stela stunder hade kunnat hanteras på ett smidigare sätt. Zoom möjliggjorde även för 

oss att få information från respondenter från deras hemmiljö. Det gjorde att deltagande i våra 

intervjuer var attraktivt för att de är lättillgängliga, oavsett lätt sjukdom eller föräldraledighet 

kunde man delta. Däremot ser vi zoom som ett tveeggat svärd, den lätta tillgängligheten 

möjliggör även för fler att tacka ja till intervju under mindre optimala omständigheter. 

Exempelvis intervjuades en föräldraledig forskare vars barn med jämna mellanrum krävde hens 

uppmärksamhet vilket gjorde att alla parter tappade bort koncentrationen och vår röda tråd 

försvann. Här fick vi ta del av respondentens ofiltrerade livsvärld vilket vi höll oss öppna för att 

ta in, vi förhöll oss med andra ord till fenomenologisk filosofi att kliva rakt utan att försöka styra 

och kontrollera intervjusituationen.  

 

När det var dags för intervjun så utgick vi från en semistrukturerad intervjuguide som vi 

anpassade efter respondenternas specifika erfarenheter i deras CV. Vi såg det som en lyckad 

strategi att kunna hoppa över vissa delar som vi genom CV såg att personen inte var erfaren i. 

Detta visar att vi respekterade hens tid, för att kunna fokusera mer på hens relevanta erfarenheter.  

 

Vi har haft reliabilitet i åtanke eftersom vi noggrant valt ut intervjufrågor som hade tydlig 

koppling till vårt syfte och frågeställning. Återigen är det nästintill omöjligt att återskapa samma 

omständigheter som rådde i intervjusammanhang med en fenomenologisk ansats.  

För att omständigheten vid våra intervjutillfällen var under en pandemi anser vi detta påverka 

svaren som respondenterna ger oss. De semistrukturerade frågorna antog vi skulle påverkat 

vilken information vi skulle kunna få ut av svaren. I avseendet är detta ett exempel på hur vårt 

metodval styr vilket resultat vi fick fram.  

 

En fundering som framkom under skrivandets gång var att ha fler öppna frågor, vi hade en 

uppfattning att en öppnare intervjustil förmodligen hade gjort att vi tappat den röda tråden och 

därav hade vi kunnat glida ifrån att besvara vår frågeställning. Därför upplever vi att valet att 

utföra en semistrukturerad intervju var ett lyckat beslut.  
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Vi har gjort ansträngningar för att förhålla oss till mätbara ramar som kan återskapas, vår 

intervjuguide finns bifogad samt att en tydlig tidsram förmedlades till samtliga respondenter. 

Förtydligande kring vårt val att namnge respondenter med siffror grundar sig i att vi vill ta 

ytterligare försiktighetsåtgärder för att värna om deras konfidentialitet.  

 

Trots att BMC och KI är stora arbetsplatser med många anställda anser vi försiktighetsåtgärderna 

vara nödvändiga då personer som är insatta i fältet kan med informationen skriven röja 

respondenternas identiteter lättare. Då våra frågor rörde arbetslivet upplever vi inte att ämnet i 

sig är känsligt. Däremot framkom det under intervjuernas gång personliga historier som 

respondenter vid tillfällen upplevde sig kunna uppfattas som att man är en illojal anställd. Vid ett 

sådant tillfälle bad respondenter om en försäkran om att hens svar förblir konfidentiella innan 

frågan fortsättes att besvaras. Vi valde därefter att notera denna historia med extra hänsyn att 

formulera händelseförloppet på ett respektfullt sätt. Hen förklarade även hur gärna hen ville bidra 

till materialet inför vår uppsats, på detta sätt blev det möjligt.  

6.2 Empirisk diskussion 

Här kommer vi ge en fördjupad förståelse för de empiriska material som är presenterat under 

analysen. Valet av akademiska institutioner motiverar vi vara lämpliga eftersom KI samt BMC 

båda är väletablerade, respekterade världen över och belägna i storstäder innebär det att de har 

kvaliteter som gör dem möjliga att jämföras med varandra.  

 

För att påminna om varför denna C uppsats skrivs är följande vårt syfte och vår specifika 

frågeställning. Syftet med vår uppsats är att jämföra hur forskare på KI respektive BMC upplever 

reproduktionen av meriter i det vardagliga arbetslivet.  

 

Vår specifika frågeställning som har guidat oss kan vi nu besvaras. Hur upplever forskare från 

KI och BMC sig ha för användning av meriter och nätverk i arbetslivet? Nämligen att utifrån 

vårt resultat kan vi se att forskare från både KI och BMC har en stor användning av meriter. 

Även interna och externa nätverkande har varit av betydelse för fortsatt utveckling inom 

akademin. Att ha många publikationer och citeringar var essentiellt för samtliga respondenter 

eftersom man blir mer respekterad som i sin tur öppnar upp för nya karriärmöjligheter.  
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I vårt sökande att koppla våra teoretiska ramverk till vårt resultat anser vi samtliga texter vara 

relevanta då texternas gemensamma röda tråd gäller tema för meriter eller nätverk.  

Vi såg i vårt kodande material att respondenter definierade meriter i en väsentligt bredare mening 

än enbart utbildningsmeriter. Det livslånga lärandet tar många former utifrån respondenternas 

svar, inte som tidigare utbildningsmeriter som ger en möjlighet att nå akademins krav och mål. 

Numera existerar ingen karriär utan att fortsatt kontinuerligt utbilda sig under sitt arbetsliv. Det 

är en nödvändighet för att ens kunna platsa i akademin och få möjlighet till mer avancerade 

positioner. Vidare visar vårt resultat att forskares image följer med dem för resten av karriären. 

Respondenterna beskriver det som essentiellt att individen har med sig en titel som hen kan ha 

med sig för resten av livet men räcker verkligen enbart denna titel för ett lyckat arbetsliv? Det vi 

fann som var intressant var att majoriteten av respondenterna fann att det var viktigt med goda 

personliga egenskaper, såsom att man är tålmodig, självständig och “workaholic” men att detta 

inte var något som skrevs eller talades om i CV:et. För att uppnå mål och avancera i sin 

forskning beskriver majoriteten av respondenter från KI och BMC att vikten av att få sin 

forskning finansierad signalerar att ens arbete är betydelsefullt. Misslyckande att övertyga 

finansiärer att välja en när man konkurrerar med andra kan betyda att ens projekt aldrig blir av, 

trots värdiga meriter. Sammanfattningsvis är det samspelet mellan meriter och nätverk som 

forskarna upplever sig ha störst betydelse inom akademin. 

6.3 Slutsats och förslag till vidare forskning  

I det material som presenterats finner vi att slutsatsen för vår undersökning till stor del bekräftar 

den tidigare forskningens framställning av meriter och nätverks betydelse i arbetslivet.  

 

I vårt arbete att jämföra KI och BMC med varandra visade vår analys att skillnaden 

institutionerna emellan var marginella. Samtliga respondenters upplevelser hade en rödtråd och 

det mesta överensstämde med varandras bild av betydelsen av nätverk och meriter. Den 

märkbara skillnaden var i hur de uttrycktes sig men upplevelserna förhöll sig lika till varandra. 

Det vi såg var att kön var en parameter där det skiljde sig mer än institutionerna mellan.  
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Förtydligande visar resultatet att nätverk och meriter kan både stå vitt skilda från varandra men i 

vissa fall stå hand i hand i symbios. Den övergripande upplevelsen av nätverk och meriter var 

respondenterna överens institutionerna emellan. Institutionerna instämde att i deras kontext inom 

akademin är vissa meriter helt nödvändiga för att få tillgång till fältet såsom en PhD examen. 

Detta skiljer sig från många övriga fält i arbetslivet, det är därför vi ser det unika i vår uppsats att 

lyfta fram nätverkets betydelse inom ett fält som kan uppfattas av allmänheten enbart ta 

objektiva rationella merit baserade beslut. 

 

Vår uppsats bidrar med att ge sken till de upplevelser som forskare har i den akademiska världen. 

Det visar sig att nätverk har en betydelse inom akademin, det har tidigare inte varit allmänt 

erkänd bild utåt. Fallet med KI läkaren Paolo Macchiarini är ett praktexempel på hur nätverk 

influerar beslut inom akademin i det tysta. Ett förslag vi har för vidare forskning är att med en 

kvantitativ metod utforska hur antal publikationer en forskare skrivit har för samband mellan hur 

beroende de är av sitt nätverk.  

Vår kontext av att fråga respondenter i det akademiska fältet i Sverige som förklaras med artiklar 

som många har internationellt insamlat material. Detta ser vi vara ett förbättringsområde vi gärna 

ser andra forskare ta vid för öka träffsäkerheten på den svenska marknaden. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

 

Hej!  

Jag heter Gatekeeper X och är docent i sociologi med inriktning på teknik och vetenskapsstudier 

och föreståndare för Uppsala STS, ett litet forskarnätverk som studerar kunskap, akademi och 

samhälle förlagt på ekonomisk-historiska institutionen vid universitetet. Jag blev 

rekommenderad att kontakta dig av Pontus Aspenström som jag samarbetar med i ett bokprojekt 

om BMCs historia. Men jag har nu två studenter från sociologiska institutionen som skriver sin 

c-uppsats (kandidatuppsats för arbete, organisation och planering programmet) och de vill gärna 

intervjua mellan fem personer på BMC) deras forskningsfråga handlar i första hand om 

skillnaden mellan meriter och kontakter (det vill säga om nätverket eller meritokratin, betyg med 

mera påverkar en forskares karriärutveckling), den knyter an till några av tidigare studier som jag 

har handlett och kan säkert vara en liten pusselbit i en bredare förståelse av och om BMC. Jag 

har tidigare haft 8 grupper av sociologistudenter som följde och undersökte inflyttningen av KIs 

prekliniska forskare till biomedicum och nu tänkte jag fortsätta med jämförande studier av BMC. 

Skulle medlemmar i din forskargrupp kunna ställa upp på dessa intervjuer? 

Intervjuerna kommer att ske över zoom 

 

Mvh X 
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8.2 Bilaga 2 

Dessa informationsbrev kom från våra två gatekeepers: 

 

Hej!  

Jag har handlett 8 grupper av sociologistudenter som gjort olika undersökningar om 

Karolinska Institutet, men då jag inte längre arbetar vid KI är mina kontakter något sämre. 

Därför har mina försök att rekrytera informanter till mina studenter varit något 

besvärligare. Jag två studenter från sociologiska institutionen som skriver sin c-uppsats  

(kandidatuppsats för arbete, organisation och planering programmet) och de vill gärna 

intervjua ett antal personer på KI - dig och några i din forskargrupp  

  

Deras forskningsfråga handlar i första hand om skillnaden mellan meriter och kontakter 

(det vill säga om nätverket eller meritokratin, betyg med mera påverkar en forskares 

karriärutveckling), den knyter an till några av tidigare studier som jag har handlett och kan 

säkert vara en liten pusselbit i en bredare förståelse av och om KI Skulle medlemmar i din 

forskargrupp kunna ställa upp på dessa intervjuer? 

 

Intervjuerna kommer att ske över zoom, de kommer att be om informantens CV i förväg 

och strukturera intervjun utifrån denna CV. Tror det kommer kännas som en egoboost för 

de flesta som blir intervjuade. I grunden handlar det om hur vi som forskare och 

akademiker presenterar våra nätverk (samarbeten) och våra meriter (utbildning mm) 

genom CV och vad vi själva uppfattar som viktigast (för det mesta görs denna typ av 

studier med fokus på rekryteringar) mina studenter vill studera hur man värderar detta i vet 

verkliga arbetet istället - som stöd i sin roll i sitt arbete dvs. Självklart kommer alla att 

anonymiseras i den färdiga uppsatsen och de har redan intervjuat några på BMC så att de 

eventuellt kan göra jämförelser mellan olik lärosäten.  

 

Tack på förhand,  

Mvh X 
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8.3 Bilaga 3 

Nedanstående informationsbrev skickades ut till samtliga respondenter innan intervjutillfällena. 

 

Hi 

We are contacting you regarding participation in a interview study 

 

We are two students from Uppsala University, we are currently writing our bachelor thesis in 

sociology on the subject of merit and network in the academic field. We came in contact with 

your research group through gatekeeper x and gatekeeper y and found your workplace to be very 

interesting and valid for our research project.  

 

We kindly ask for your participation in a 45 min interview via zoom within the time frame 

1 May - 7 May. Your participation is highly appreciated. To come in contact with us please 

reply to this email. 

 

With your permission, we will record the interviews and save the file for our transcript. Your 

participation is on a voluntary basis and you can withdraw your participation at any moment for 

any reason. Your personal information will be handled according to the confidentiality ethics 

requirement. Therefore will your identity not be written, we will be coded in our material in a 

way that does not reveal your identity. The interview material will only be available to us the 

writers and our supervisor and will after completion be deleted. The thesis will later be published 

on the data portal DiVA. 

 

Looking forward to hearing from you soon. Feel free to ask any questions. 

 

Kind regards Emma Lindskog and Arina Danishmand.  
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8.4 Bilaga 4 

Intervjuguide 

 

1. Have there been occasions where other factors than merits affected you in a 

disadvantageous way? 

 

2. Have there been occasions where other factors than merits affected you in an 

advantageous way? 

 

3. How have you strategically planned to succeed in your career path? 

 

4. What role do networks play in your opinion to be recruited for a position?  

 

5. What strategy of yours do you think has been the most successful to advance in the 

academic field? 

 

6. About your resume? How many publications do you have? 

 

7. About your resume? What meaning do publications have in your career?  

 

8. What have you gained from your previous research projects?  

 

9. We see that you have written fellowships on your resume, in what ways are those 

meaningful for your working life?  

 

10. Could you tell us a little more about your professional training that you have listed in 

your resume? 

 

11. The same goes for the presentations and invited lectures you have on your resume, what 

do you think that having that on your resume does for impact your working life?  
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12. Do you have other important factors that contribute to your working life not mentioned 

on your resume? 

 

13. In what way have you found use of your merits in your professional life.  

 

14. Have you participated in skills development training that has been provided by your 

workplace? 

 

15. Do you think that there are other factors than merit that play a significant role in 

recruiting situations?  

 

16. How well do you think that the information presented in your resume reflects the 

knowledge you have in your professional life today?  

 

17. Your experience with supervising. What have you contributed to the people you 

supervised? 

 

18. Continuing, what have you gained in being a supervisor for your work-life? 

 

19. On your resume you have a column for abstracts. What do abstracts intail? 

 

20. What do you gain from putting your abstracts on your resume? 

 

21. What have you gained form participating in congress in your experience? 

 

22. What do posters mean written on your resume, we were a little unsure? Could you 

explain more about that? 

 

23. We have no further questions? Would you like to add something else?  
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9. Deklarering 

  

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)   

Emma: _50 ______% Författare Arina _50 _______%  

  

Tidigare forskning  

Emma: ____50____%Arina ___50_____%  

  

Teorikapitel  

Emma: _____50___%Arina ___50_____%  

  

Metodkapitel  

Emma: __50______%Arina: __50______%  

  

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,  

transkribering)  

Emma: ___50_____% Arina: ___50_____%  

  

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat  

Emma: ___50_____% Arina: ___50_____%  

  

Diskussionskapitel  

Emma: ___50_____% Arina: ___50_____%  

  

Bilagor  

Emma: ___50_____% Arina: ___50_____%  

  

Genomläsning av färdigt manus/korrektur  

Emma: __50______% Arina: __50______%  

  

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  
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Emma: __50______% Arina: ___50_____%  

  

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)  

Emma: __50______% Arina: __50______%  

  

  

Skriv under nedan:   

  

Ort, Datum        Ort, Datum  

 

Uppsala 2022 - 09 - 26   Uppsala 2022-09-26 

_______________________________    _________________________________  

  

Emma Lindskog     Arina Danishmand 

 

Emma Lindskog    Arina Danishmand 

_______________________________    _________________________________  

  

 

 


