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1. Inledning 

På DN debatt den 11 april 2004 fanns en intressant artikel underskriven av 
företrädare för både näringsliv och fackförbund. Namnet på artikeln, ”Låt 
näringslivets behov styra forskningen”, var också mycket talande för inne-
hållet där författarna menade att Sveriges tillväxt är starkt beroende av 
forskningens nyttopotential och instrumentella karaktär. De vände sig bland 
annat mot forskningens styrning inifrån, det vill säga från forskarna själva, 
och propagerade istället för en mer behovsstyrd forskning.1 I sådana sam-
manhang är det alltid intressant att ställa sig frågan, för vems behov? Svaret 
på denna något retoriska fråga är givetvis, för näringslivets behov som 
forskningen är tänkt skall göra Sverige rikare och således också gagna alla 
medborgare. Att detta resonemang följer en marknadsdiskurs där ett starkt 
näringsliv och inte minst ”tillväxt” skall göra hela Sverige rikare råder det 
knappast någon tvekan om. 

Debattartikelns provocerande ansats gjorde att förespråkare för den så 
kallade grundforskningen skrev en replik. Denna hette ”Fri forskning en 
hörnpelare i demokratin” och publicerades i DN den 20 april. Artikelförfat-
tarna vände sig här mot den tillämpade forskningens kortsiktiga perspektiv 
vilket de ansåg kan komma att få konsekvenser för framtiden då forskarsam-
hället i Sverige riskerar att bli utarmat. De menade istället att det vid sidan 
av den tillämpade forskningen också måste finnas en stark och fri grund-
forskning som kan komma att lyfta Sverige, inte minst på sikt.2 

Dessa två artiklar vittnar om en inneboende konflikt i vetenskapen där 
den tillämpade forskningen ställs mot grundforskningen. Vidare handlar 
motsättningen om vetenskapens autonomi i förhållande till samhälleliga 
särintressen: En vetenskap som i huvudsak ägnar sig åt forskning beställd av 
externa intressenter, riskerar att förlora sin trovärdighet då den finansieras 
från källor med specifika intressen. Det finns således en risk för att forsk-
ningen blir allt för anpassad till den enskilda beställarens intressen och att 
den därmed förlorar sin objektivitet. Problem finns även i relation till teori- 
och metodutveckling: Om bara den utomvetenskapliga nyttan prioriteras 
finns risken att teorier och metoder inte utvecklas och vetenskapen reduceras 
till en utredningsverksamhet. 

Motsatsen till ovanstående resonemang är att argumentera för en veten-
skap vilken tar avstånd från samhälleliga krav. I relation till exempelvis det 
så kallade ”kunskapssamhället” där en uppfattning är att nationer för sitt 
välstånd behöver utveckla produkter med hjälp av forskning finns risken för 
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att nationen som sådan inte utvecklas ekonomiskt om vetenskapen inte är 
med och bidrar med forskning som ur samhällets ögon är nyttig. Även ur 
utbildningssynpunkt finns risken att den utbildning som bedrivs vid landets 
universitet och högskolor inte är ”up to date” vilket också kan leda till en 
sämre konkurrenskraft. Det går dessutom att argumentera för att vetenskapen 
förlorar på att inte engagera sig i samhället då denna inte får vara med och 
påverka samhällsutvecklingen.  

Huruvida vetenskapen bör betraktas som fristående i förhållande till sam-
hälleliga särintressen eller i en större utsträckning ska vara bunden till dessa 
är en fråga som svårligen kan besvaras. Detta eftersom det finns en uppsjö 
av starka argument som både talar för och emot ett närmande till respektive 
ett avståndstagande. Enligt Hans Weiler beror detta på att det inom universi-
tetet som institution finns en inbyggd ambivalens i själva uppdraget: 

Universities could almost be defined by their own ambivalencies, i.e., by 
their own “contradictory attitudes” towards a wide variety of objects: towards 
knowledge, society, change, authority, democracy, and – most consequential 
of all – towards themselves. From whatever angle one examines universities 
there seem to be pervasive evidence of ambivalence (…)3 

Som exempel på denna slags ambivalens tar Weiler upp frågan om besluts-
fattandet inom universitet bör vara centraliserat eller decentraliserat. Han 
nämner också huruvida relationen mellan universitet och externa intressenter 
såsom myndigheter och näringsliv bör regleras eller inte.4 Samma problema-
tik tas upp av Mary Henkel som menar att det finns en konflikt i styrningen 
av universitet, mellan hierarkiskt ledarskap kontra kollegialt beslutsfattande. 
Hon menar att ”New public management” fått ett allt större utrymme på 
forskningens område.5 Med detta begrepp avses en offentlig tjänstemanna-
styrning vilken bygger på samma principer som inom näringslivet där målet 
är ekonomisk effektivitet.6 

Även på lägre nivåer inom akademin finns klara indikationer på hur olika 
värden ger upphov till ambivalenta förhållningssätt gentemot den vetenskap-
liga produktionen. Här hävdar bland annat Oili-Helena Ylijoki efter att ha 
bedrivit studier av forskargrupper att dessa hela tiden pendlar mellan såväl 
inomakademiska som utomakademiska ideal. Dessutom konstaterar hon att 
en väsentlig del av arbetstiden går ut på att balansera och kompromissa mel-
lan dessa: 

…the current situation within academia is characterized by the co-existence 
of two value-sets. Market-oriented values and ideals have strengthened, 
stressing for instance, the importance of attracting external funds, establish-
ing a good reputation within funding agencies, capability for cost-
effectiveness and efficiency, and creating and sustaining large collaboration 
networks within and across academia (…). But at the same time traditional 
academic values and ideals, such as freedom and autonomy, reputation 
among peers, recognition within the scientific community, publications in 
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highly ranked journals and intellectual contribution to one’s field, are also re-
garded as essential in research work.7 

Ylijoki hävdar sålunda att dagens akademi består av två olika slags uppsätt-
ningar värden, både traditionella akademiska värden och marknadsorientera-
de sådana. Hon beskriver vidare i sin artikel hur det blir allt svårare för fors-
kare att balansera mellan värdena, eftersom de ofta befinner sig i ett motsats-
förhållande till varandra.8 Detta påminner om Weilers användning av be-
greppet ambivalens för att fånga kärnan i den konflikt mellan värden som 
han anser finns inom akademin. 

Problemet hos dessa båda forskare är att de inte fördjupar sin analys av 
värderingarnas innehåll. Huruvida vetenskapen bör rikta sig till en stor pu-
blik utanför universitet eller till en trängre sådan inom universitet är frågor 
som rör sig mellan två olika värden, dels värden som rör det inomvetenskap-
liga arbetet, men också värden som rör vetenskapens roll i samhället. Detta 
är dock bara en ytlig bild av vad som skulle tänkas kunna utgöra en ambiva-
lent situation. Min ambition med denna avhandling är att undersöka hur de 
inom- och utomvetenskapliga värdena kommer till uttryck inom forsknings-
politiken, hur de skapar en spänning och ambivalens samt hur forskarna han-
terar denna ambivalens i sin vardag. Mitt sätt att undersöka detta är att iden-
tifiera de vetenskapliga normer som påverkar forskarna i deras arbete. 

1.1. Metodologiska överväganden 
Här avser jag att presentera ett metodologiskt perspektiv för att nå förståelse 
om ambivalens i vetenskapen. Användandet av begreppet ”förståelse” signa-
lerar om att metoden för avhandlingen är kvalitativ. Dock kommer inte me-
todens mer praktiska delar att redogöras för här, utan frågor om urval etc. 
avhandlas senare då empirin som ligger till grund för analysen presenteras. 
Dispositionen antar formen av en ”rysk docka” då jag i det följande avser att 
presentera en övergripande modell, närmare bestämt C. Wright Mills socio-
logiska vision, för att därefter presentera den kvalitativa tolkande metoden 
jag använt. 

1.1.1. Den sociologiska visionen 
Wright Mills var en kritiker av den samtida samhällsforskningen som be-
drevs i USA och på många andra håll i världen under 40- och 50-talen. Han 
menade att det fanns tre stora problem med samhällsforskningen: För det 
första var den i alldeles för stor utsträckning koncentrerad på metoden som 
sådan och frågor lyftes därför aldrig upp på ett teoretiskt plan. För det andra 
förutsatte samhällsforskare att det dåvarande samhället var något naturligt 
och beständigt. Dess förutsättningar ifrågasattes aldrig. För det tredje kom-
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binerades sällan ett aktörsperspektiv med ett strukturellt perspektiv. Istället 
var forskningen inriktad på antingen det ena eller det andra perspektivet.9 

Dessa problem berodde enligt Mills på att samhällsforskaren var en pro-
dukt av den statliga byråkratin. På samma sätt som tjänstemannen blev fång-
en i den stora byråkratiska strukturen blev också vetenskapsmannen genom 
sin begränsade handlingsfrihet proletariserad. Mills exemplifierar detta med 
hur en manusförfattare i Hollywood som från början har en stor ambition att 
göra någonting kreativt annorlunda men där slutprodukten enbart blir en 
utslätad produkt, som vilken som helst10. Mellan ambitionen och slutproduk-
ten står andra intressen som under den skapande processen transformerar och 
instrumentaliserar det skapade till en produkt som går att ”sälja”. 

Det varuskapande och säljande behöver nödvändigtvis inte ske av tvång 
från byråkratins sida, istället talar Mills om detta som ett resultat av den 
”manipulativa makten”. Med begreppet menar han att den rådande ideologin 
har internaliserats i människan till sådan grad att hon handlar utifrån den-
samma på ett oreflekterat sätt. En nutida benämning på begreppet vore att 
tala om ”diskursens makt”, dvs. att på ett oreflekterat sätt handla i ett särskilt 
intresse. Istället för att sträva efter att arbeta kreativt menar Mills att driv-
krafter lokaliserade i det övriga samhället blir avgörande såsom pengar och 
prestige. På så sätt ersätts den vetenskapliga kreativiteten med ett intresse av 
att vara samhället till lags. Resultatet av forskningen blir på detta sätt en vara 
som vilken som helst på marknaden.11 

I artikeln Man in the middle: the designer12 försöker Mills visa på den 
dubbelhet som han menar finns i designeryrket. Denna dubbelhet existerar 
eftersom en designer har ett kreativt arbete där denna formger olika ting på 
ett konstnärligt sätt samtidigt som denne producerar varor. Designern blir på 
så sätt både en konstnär och en försäljare. Denne dras i sin yrkesutövning åt 
två olika håll, dels mot det konstnärliga intresset och dels mot det ekonomis-
ka. På detta sätt hamnar designern ”i mitten” vilket titeln på Mills artikel 
också anger. Mills exemplifierar visserligen detta med en designer i sin arti-
kel, men menar samtidigt att detta är någonting som rör alla människor som 
håller på med kreativa yrken som konst och vetenskap.13 Samhällsforskaren 
blir på samma sätt som designern, ur detta perspektiv, dragen mellan intres-
sen från vetenskapen och från samhället, vilka står i motpol till varandra. 

Mills poängterar vikten av att som forskare förstå sin egen roll i samhäl-
lets struktur På detta sätt menar han att man kan hålla sig relativt autonom, 
eller i alla fall kritiskt reflekterande i förhållande till sin egen roll i vetenska-
pen.14 För att detta ska bli möjligt måste forskaren angripa frågor på flera 
nivåer. Man måste försöka se individens problem i sin direkta omgivning, de 
strukturer som påverkar denna omgivning samt placera in dessa i en historisk 
kontext. Detta är vad Mills kallar för den ”sociologiska visionen” och är ett 
sätt att arbeta sociologiskt som gör det möjligt att placera in händelser på 
aktörsnivå i relation till en förståelse för hur denna påverkas av den omgi-
vande strukturen, både i sin samtid samt på ett historiskt plan.15 
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Sociologen blir här ett redskap som ger människan möjligheten att ifråga-
sätta sin egen roll i det sammanhang där hon befinner sig. Bengt Gesser för-
klarar kärnfullt denna vision i sin inledning till den svenska översättningen 
av Den sociologiska visionen: 

Den sociologiska visionen förstår att förena det som framstår som ett be-
kymmer för individen med det som uppfattas som sociala eller samhälleliga 
problem.16 

I denna avhandling ska just forskarens roll behandlas som en tillvaro fylld av 
konflikter mellan olika värden som hon/han ständigt tvingas ta ställning till. 
Detta kommer att sättas samman med en analys av forskningspolitiken som 
visar sig utmärkas av samma slags inneboende konflikt, som utmärks av just 
svårigheten att från samhällets sida hantera den uppgift forskaren är tänkt att 
utföra. 

1.1.2. Mot ett tolkande perspektiv 
Utgångspunkten för avhandlingen är begreppet ambivalens och därmed är 
det på sin plats att definiera begreppet. En i sociologiska sammanhang klas-
sisk definition finner vi i Robert Mertons och Elinor Barbers begrepp ”socio-
logisk ambivalens”. Här ska ”sociologisk ambivalens” förstås som motsatsen 
till ”psykologisk ambivalens”. Skillnaden mellan sociologisk respektive 
psykologisk ambivalens finns främst i frågor om analysnivå och därmed i 
kopplingen till samhälleliga respektive individuella förklaringsmodeller. En 
form av psykologisk ambivalens är känslor av t.ex. hat och kärlek inför 
samma objekt, där kärleken förstärks och hatet finns närvarande i form av en 
överdriven kärleksförklaring. Detta är ett fall för en psykolog och en terapi-
situation där analysen koncentrerar sig på individualpsykologiska faktorer 
som kan ha gett upphov till och därmed orsakar ambivalensen.1718 

En analys med utgångspunkt i begreppet ”sociologisk ambivalens” lyfter 
däremot blicken från individen och koncentrerar sig på samhälleliga faktorer 
som orsakar ambivalens. I en sådan analys blir begrepp som exempelvis 
roller och normer centrala beståndsdelar: 

The sociological theory of ambivalence is directed to quite other problems. It 
refers to the social structure, not to the personality. In its most extended 
sense, sociological ambivalence refers to incompatible normative expecta-
tions of attitudes, beliefs, and behaviour assigned to a status (i.e., a social po-
sition) or a set of statuses in a society. In its most restricted sense, sociologi-
cal ambivalence refers to incompatible normative expectations incorporated 
in a single role of a single social status. (…) In both the most extended and 
the most restricted sense, the ambivalence is located in the social definition of 
roles and statuses , not in the feeling-state of one or another type of personal-
ity.19 
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I citatet kan vi utläsa hur den sociologiska ambivalensen genom att bortse 
från individuella aspekter finns inbäddad i vissa sociala roller. Intressant är 
att rollernas verkliga innehavare tycks ointressanta, det är rollerna i sig som 
genererar ambivalensen oavsett vilken person som är innehavare av en speci-
fik roll. Således är ambivalens något predestinerat, den föregår rollinnehava-
ren då rollen redan innan den spelas rymmer självmotsägande normer. Ett 
exempel på detta är en professur. Denna tjänst rymmer en rad olikartade och 
ibland också självmotsägande normer. Bland annat förväntas ofta dess inne-
havare, professorn, vara den som genererar externa medel till institutionen 
där denne är verksam. Detta sker bland annat genom en process där profes-
sorn anpassar sin egen forskning till sådan som en eventuell uppdragsgivare 
kan tänkas vara intresserad av. På så sätt öppnas också vetenskapens gränser 
upp mot samhället, och forskning som är samhällsrelevant produceras. Å 
andra sidan förväntas också en professor vara den som värnar och slår vakt 
om disciplinens kärna och vara den som upprätthåller disciplinens gränser 
såväl mot andra discipliner som mot samhället. Detta är givetvis bara några 
aspekter av normer som ryms inom ramen för en professur, men de pekar 
samtidigt mot något ofrånkomligt, en predestinerad ambivalens som ligger i 
professorns yrkesroll. Denna ambivalens finns redan i professuren den dag 
som den aspirerande professorn söker tjänsten. När tjänsten tillsätts för-
kroppsligas visserligen ambivalensen, men den har samtidigt hela tiden fun-
nits i de normer genom vilka en professor förväntas utföra sin forskargär-
ning. Professorns eventuella känslor av ambivalens kan således förklaras 
utifrån dennes sociala roll som just professor och inte utifrån individualpsy-
kologiska premisser då ambivalensen i detta fall finns inbäddad i en social 
kontext, i hennes/hans yrkesroll. 

Med norm eller social norm avser jag i denna avhandling att definiera be-
greppet i enlighet med följande citat hämtat från en klassisk lärobok i socio-
logi: 

All societies have rules and or norms specifying appropriate and in appropri-
ate behaviour, and individuals are rewarded or punished as they conform to 
or deviate from the rules. The norms are blueprints for behaviour, setting lim-
its within which individuals may seek alternate ways to achieve their goals. 
Norms are based on cultural values, which are justified by moral standards, 
reasoning, or aesthetic judgement.20 

I citatet ovan är en norm en regel vilken reglerar mänskligt handlande utifrån 
belöning kontra bestraffning i relation till vad som anses vara acceptabelt i 
ett socialt sammanhang. Intressant är att individen reglerar sitt eget handlan-
de och begränsar således sitt sätt att tänka utifrån normen. I fallet med pro-
fessorn på föregående sida kan motstridiga normer göra att professorn i en 
miljö möter gillande för det denne gör för att  i en annan miljö möta ogillan-
de för precis samma sak. Motstridiga normer har på så sätt en direkt kopp-
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ling till ambivalensbegreppet. Frågan är dock hur ambivalens kan studeras 
som en empirisk kategori. 

För att besvara denna fråga ska vi först bekanta oss med Bent Flyvbjergs 
programmatiska bok Making social science matter.21 I boken återupplivas 
Aristoteles begrepp fronesis och med hjälp av begreppet syftar Flyvbjerg till 
att skapa en samhällsvetenskap fokuserad på studiet av värden, normer samt 
rationalitet. För Aristoteles var fronesis en av tre intellektuella dygder, de 
andra två var epistem och techne. Med epistem menas vetenskap som vi kän-
ner till den enligt den naturvetenskapliga modellen, dvs. en allmän närmast 
”common-sense”-artad förståelse av den objektiva kontextoberoende kun-
skapen. Begreppet techne som en dygd kan definieras utifrån en praktisk 
användning av kunskap mot ett visst mål. Liknelsen med det nu samtida 
begreppet ”teknologi” ökar förståelsen. Det är frågan om en praktisk kun-
skap med avsikt att lösa kontextbundna problem.22 Skillnaden mellan epis-
teme och techne finns i graden av tillämpning och generaliserbarhet. 

Till skillnad från begreppen episteme och techne handlar betydelsen av 
fronesis om praktiken. Begreppet är enligt Flyvbjerg besläktat med etik och 
möjligheten hos människan att göra värdeomdömen. För sociologer blir det 
sistnämnda särskilt intressant då Bourdieu själv tillskrev Aristoteles begrepp 
fronesis samma betydelse som begreppet ”habitus”.23 Ett klargörande av 
habitusbegreppet kan på så sätt bringa klarhet i begreppet fronesis. 

För Bourdieu avgör habitus sättet på vilket människan lever, handlar samt 
gör värdeomdömen.24 Habitus är en historisk och samhällelig produkt vilken 
ger den enskilda människan ett visst perspektiv på världen utifrån sin här-
komst och aktuella position: 

(…) being the product of a particular class of objective regularities, the habi-
tus tends to generate all the ‘resonable’, ‘common-sense’, behaviours (and 
only these) which are possible within the limits of these regularities, and 
which are likely to be positively sanctioned because they are objectively ad-
justed to the logic characteristic of a particular field, whose objective future 
they anticipate.25 

Citatet ovan ger oss en fingervisning på vilket sätt historien går sin gilla 
gång. Människans socialisation ger henne en rad informella regler vad gäller 
exempelvis passande beteenden för att umgås i vissa sociala sammanhang.26 
Att födas av föräldrar tillhörande arbetarklassen leder till att barnet kommer 
att förkroppsliga arbetarklassens normer och värderingar, vilket får konse-
kvenser för stil och smak. Som Bourdieu visar i sin klassiska studie Distinc-
tion avspeglar smakomdömen individens position i samhället. Ett smakom-
döme om konst kan exempelvis ge information om en individs klassbak-
grund. Smak är enligt Bourdieu inte något individuellt utan har en direkt 
relation till habitus.27 Smakens koppling till bakgrund gör att den också vär-
deras olika beroende på vilket sammanhang individen befinner sig. Ett 
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smakomdöme av en person från den bildade medelklassen kan framstå som 
märkligt och möta ogillande i en arbetarklassmiljö, detsamma gäller även 
omvänt. Det är inte heller så att ett smakomdömes ursprung är något medve-
tet för individen. En person skulle knappast motivera att den lyssnar på ba-
rockmusik på grund av klasstillhörighet. Snarare är det för att individen själv 
tycker om och uppskattar musiken. På samma sätt motiverar en person som 
tycker om boxning och är från arbetarklassen sitt intresse utifrån individuella 
preferenser om boxningens kamp, spänningsmoment etc. De två exemplen är 
intressanta då de vittnar om dubbelheten i smakomdömena, för samtidigt 
som dessa kan föras tillbaka till ett klassperspektiv och habitus är de också 
ett uttryck för individens individualitet. Att en person tycker om barockmu-
sik innebär de facto att personen tycker om barockmusik, dock söker Bour-
dieu i sin sociologi efter möjliga sociala orsaker till detta intresse. 

Utifrån ovanstående diskussion kan ingen handling, inget värdeomdöme 
etc. ses som något vilket enbart springer ur den enskilda individen. Istället 
står en del av orsaken till dessa att finna i individens, dess habitus, möte med 
omvärlden. Att som forskare lyfta fram orsaker till och problematisera det 
mänskliga handlandet ser Flyvbjerg som centralt för forskning vilken utgår 
från fronesis: 

(…) the collected works of Foucault have made it more difficult to think un-
historically, nonpolitically and nonethically about praxis. In my interpreta-
tion, that is what phronesis is about.28 

Förutom att, som jag hittills nämnt, återintroducera fronesis går Flyvbjerg ett 
steg längre då han anser att samhällsvetenskapen bör sluta att eftersträva ett 
naturvetenskapligt epistemiskt ideal. I kampen mellan en epistemisk naturve-
tenskap och samhällsvetenskap menar Flyvbjerg att samhällsvetenskapen 
alltid kommer att framstå som förlorare. Detta bland annat därför att sam-
hällsvetenskapen har stora svårigheter att utifrån sina teorier göra förutsägel-
ser om framtiden. Istället anser Flyvbjerg att samhällsvetenskapen bör ägna 
sig åt det den är bäst på, nämligen fronesis. På detta sätt skapar samhällsve-
tenskapen en nisch vilket gör att dess existensberättigande stärks. Enligt 
Flyvbjerg bör samhällsvetenskapen i allmänhet utgå från några centrala frå-
geställningar vilka lyfter fram värderationalitet som sitt väsentliga problem: 
1. Vart är vi på väg? 2. Är det önskvärt? 3. Vad kan vi göra åt det?29 

Min ambition med den hittillsvarande redogörelsen är inte programma-
tisk. Snarare handlar det om, som jag skrev i början, att finna en ingång till 
att studera ambivalens då tidigare definition kom att skapa en teoretisk för-
ståelse av ambivalensbegreppet. Genom begreppet fronesis kan ambivalens 
studeras utifrån värderingar, normer och regler vilka finns förkroppsligade 
hos människan och som sliter henne mellan sig. Frågan återstår dock hur ett 
eventuellt empiriskt material som lyfter upp ambivalens ska studeras? 
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Hittills har jag visat hur en undersökning om ambivalens kan ta sin bör-
jan, dels genom en definition av begreppet ambivalens dels genom att med 
hjälp av Flyvbjerg se hur problematiken kan angripas genom begreppet fro-
nesis. Ur Flyvbjergs perspektiv blir de sociala normer som reglerar mänsk-
ligt beteende centrala för den samhällsvetenskapliga analysen, och i det här 
fallet för studiet av ambivalens. Detta är i sig ganska banalt, dock ska jämfö-
relsen mellan fronesis och habitus kommas ihåg då habitus rör det omedvetet 
förkroppsligade. Det är således frågan om normer vilka inte är medvetna då 
de är inkorporerade i det mänskliga handlandet, i praxis, som här ska stude-
ras. 

I boken Ideological dilemmas argumenterar Michael Billig m.fl. för en 
djupare förståelse av problemet med att ställas mellan två tillsynes oförenli-
ga positioner. Här stöter vi på en liknande föreställning som hos Merton, 
nämligen att vi måste förstå ambivalens eller dilemman som grundade i en 
social struktur snarare än som något kognitivt, centrerat till individen.30 Ett 
exempel på detta är olika synsätt på utbildning och lärande och dess två ex-
tremer, djupinlärning och ytinlärning. För det första anser författarna att de 
skillnader som föreligger mellan synsätten rör större frågor än enbart utbild-
ning. Likheter finns bland annat att hitta i frågor som att vara konservativ 
eller vara kreativ och nyskapande. För det andra anser författarna att de olika 
synsätten bygger på att vara varandras motsatser. Att argumentera för djup-
inlärning handlar i lika stor utsträckning om att positionera sig emot ytinlär-
ning och vice versa. För det tredje utesluter de värden som finns inbäddade i 
de olika synsätten nödvändigtvis inte varandra. Det sistnämnda förefaller 
aningen märkligt med tanke på föregående punkt där argumentationen för en 
viss position sker genom att argumentera mot den motsatta. Dock menar 
författarna att ingen på allvar är förespråkare för enbart ytinlärning på sam-
ma sätt som ingen enbart är en förespråkare för djupinlärning.31 Istället kan 
en person vilken förespråkar ytinlärning till viss del ägna sig åt djupinlärning 
utan att det påverkar personens syn på just djupinlärningen. 

Att ge uttryck för en ambivalent position kan ske på två sätt. Dels kan en 
person på ett öppet och explicit sätt hävda att den står inför två alternativ där 
inget av dessa framstår som självklart. Ett tydligt sådant exempel är enligt 
Billig m.fl. en politiker vilken försöker tillfredsställa båda politiska läger 
genom att betona vikten och fördelarna av båda sidors argument. I ett sådant 
resonemang är det ingen större svårighet att på ett direkt sätt se de olika de-
lar vilka utgör ett dilemma och som kan ge upphov till ambivalenta positio-
ner. Det finns också situationer där de olika delarna av ett dilemma inte alls 
är särskilt tydliga utan istället finns dolda i det som sägs: 

To bring these implicit meanings to the surface the analyst faces a greater in-
terpretative or hermeneutic task, for a counter-theme needs to be interpreted 
within discourse which seems prima facie to be arguing straightforwardly for 
a particular point.32 



 20 

I citatet ovan kan vi se hur Billig m.fl. förordar ett tolkande perspektiv för att 
närma sig meningen i något som vid en första anblick inte framstår som up-
penbart. Här kan vi återgå till det exempel om professorsrollen som togs upp 
i början av denna avhandling i relation till ambivalens. Som vi såg i exemp-
let innebär rollen som professor att å ena sidan slå vakt om ämnet och å 
andra sidan att försöka generera externa medel vilket kräver en anpassning 
till samhället. Genom att ägna sig åt det sistnämnda luckras ämnets autonomi 
upp vilket var just det som professorn i sin yrkesroll skulle motverka. Om 
professorn istället enbart skulle ägna sig åt att värna om disciplinens auto-
nomi genereras inga pengar vilket omöjliggör en fortsatt utveckling av 
forskningen. Dessutom gör en fortsatt isolering av ämnet i förhållande till 
samhället att frågor på den politiska nivån kan väckas om den eventuella 
samhälleliga nyttan eller onyttan som skapas vilket också kan generera svå-
righeter. Frågan är dock om professorn måste välja sida och bestämma sig 
för att antingen värna om ämnets autonomi eller om dess möjligheter att få 
ökad finansiering, och därmed ökade möjligheter till forskning? Eller är det 
istället så att kraven på att tillfredsställa båda dessa positioner gör att profes-
sorn hela tiden befinner sig mitt emellan vilket ger upphov till känslor av 
ambivalens?  

För att senare i avhandlingen kunna svara på frågor av ovan nämnda slag 
krävs något mer konkret, en metod. Låt oss börja med ett citat, vilket står i 
relation till tidigare resonemang om motsättningar: 

Det gemensamma för de hermeneutiska cirklarna (flera är tänkbara) är att de 
framställer en processuell, dialektisk lösning med alternering mellan polerna 
av en motsägelse som vid en första anblick förefaller olöslig. Annorlunda ut-
tryckt löser de ett slags forskningens moment 22-situationer genom successi-
va akrobatsprång mellan dilemmats horn.33 

Ovanstående resonemang relaterar till förståelse av delar respektive helhet. 
Något som först förefaller motsägelsefullt och svårt att passa in i en helhet 
kan, då det ställs mot och förstås i relation till helheten, förefalla högst rim-
ligt. Ett tydligt exempel på detta finns att hitta i Per-Johan Ödmans bok 
Tolkning förståelse vetande34. Författaren tar där upp exemplet med en läsare 
av en text vilken i texten stöter på ett begrepp som denne inte känner igen 
och sålunda heller inte kan förstå betydelsen av. Detta skapar givetvis pro-
blem då det gäller att förstå helheten av texten. Samtidigt är helheten en för-
utsättning för förståelsen av delen, i det här fallet ett för författaren okänt 
begrepp. Dock är det först när läsaren skapat sig en bild av helheten, av vad 
som omgärdar begreppet, som läsaren också förstår vad som menas med det 
enskilda begreppet, vilket vid en första anblick framstod som svårförståeligt. 
Förståelsen av helheten har på detta sätt skapat förståelse för delen. Samti-
digt har förståelseprocessen utvidgats ytterligare då förståelsen för begrep-
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pet, delen, med stor sannolikhet också medfört en större förståelse för helhe-
ten. Relationen mellan helhet och del är på detta sätt mycket intim. 

Den process som jag ovan beskrivit genom Ödmans exempel är det för 
många bekanta begreppet ”hermeneutisk cirkel”, vilket syftar till förståelse 
genom att hela tiden pendla mellan del och helhet. Tolkningsprocessen kan 
även liknas vid en spiral vilken sträcker sig upp från cirkeln då tolkningspro-
cessen fortskrider. Detta eftersom tolkningen hela tiden utvecklas då nya 
aspekter läggs till och andra förkastas, tolkningen blir på så sätt en process 
som hela tiden strävar framåt och aldrig blir fulländad eftersom en större och 
större helhet alltid kan användas i tolkningen av delen. Den hermeneutiska 
traditionen skiljer sig därigenom från så kallad grundad teori, där mättnad i 
forskningsprocessen ses som det slutgiltiga målet.35 Ett hermeneutiskt ar-
betssätt behöver nödvändigtvis inte heller vara så induktivt som den grunda-
de teorin. Med det menas givetvis inte att hermeneutiken är deduktiv. Där-
emot handlar den hermeneutiska cirkeln om att skapa en förståelse av det 
insamlade materialet både utifrån teori och empiri. Således är det som vi 
kommer att se frågan om en sammansmältning där empirin tolkas utifrån 
redan etablerade teorier, och där teorierna kan komma att förändras under 
processens gång. På samma sätt är det givetvis med det empiriska materialet 
som kan anta nya skepnader med hjälp av teorin. Alvesson och Sköldberg 
beskriver denna process som abduktion36, och längre fram i denna avhand-
ling kommer vi se att exempelvis Bourdieus teori om kulturella produktions-
fält läggs på det empiriska materialet och bidrar till en tolkning utan att ge-
nomgå nämnvärda förändringar i mötet med materialet. Annat blir det för 
andra teorier som används och som genom mötet med empirin ges nya bety-
delser, på samma sätt som förståelsen av empirin förändras genom proces-
sen. 

Det finns ytterligare en cirkel vilken kan tillfogas analysen av ett empi-
riskt material. Om den ovannämnda cirkeln utgör det empiriska materialets 
relation till sitt sammanhang behandlar den andra hermeneutiska cirkeln 
forskarens egen förståelse samt inte minst förförståelse av det material som 
ska tolkas. Förförståelsen är för forskaren både en förbannelse och en till-
gång. Med hjälp av förförståelsen startar forskningsprocessen, och riktade 
frågor ställs till det aktuella empiriska materialet. Om inte förförståelsen 
fanns skulle forskaren leta i blindo efter kategorier i exempelvis intervjuer 
där också frågorna från forskaren skulle vara svåra att ställa utan några som 
helst bakgrundskunskaper. Inom hermeneutiken är förförståelsen istället en 
viktig del i forskningsprocessen, samtidigt som den kan verka begränsande 
för forskningsprocessen: 

Den hermeneutiska cirkeln kan vara ond. Fördomsfullt tänkande och hand-
lande är tecken på en sluten – eller cirkulär – förståelsehorisont. Den känne-
tecknas av att ständigt bekräfta sig själv. Ny och motstridig information om-
tolkas så att den stämmer med den tidigare förståelsen (…). Eller alternativa 
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tolkningar avfärdas utan prövning eller med referens till dåliga egenskaper 
hos deras upphovsman.37 

På samma sätt som pendlandet mellan del och helhet är central för det her-
meneutiska perspektivet lyfter Alvesson och Sköldberg fram relationen mel-
lan förförståelse och förståelse som ytterst viktig. Detta eftersom förförståel-
sen, som Ödman argumenterar för ovanstående citat, riskerar att låsa fast och 
cementera tolkningen. Den intimitet som råder mellan del och helhet råder 
på samma sätt mellan förståelse och förförståelse. En förståelse är ej möjlig 
utan några som helst bakgrundskunskaper och föreställningar. Förförståelsen 
skapar på så sätt grunden för förståelsen samtidigt som forskaren måste vara 
beredd på att mötet med empirin leder till en förändrad syn på det empiriska 
materialet. Forskaren kan därför vara tvungen att under tolkningsprocessens 
gång ändra sin förförståelse av det empiriska materialet till förmån för en ny 
slags förståelse som uppstått. Denna relation ligger till grund för att tolk-
ningen förs framåt och inte fastnar i forskarens egna föreställningar om det 
empiriska materialet. Processen blir i och med detta också till en spiral vil-
ken utgår från cirkelns form men som med hjälp av pendlandet mellan för-
förståelse och förståelse överskrider forskarens ursprungliga uppfattning om 
empirin. 

Utöver relationen mellan förförståelse och förståelse samt del och helhet 
menar Alvesson och Sköldberg att en hermeneutisk tolkning pendlar mellan 
fyra stycken aspekter som alla bidrar till tolkningen. Den första av dessa 
kallar de för ”tolkningsmönster”, vilket motsvaras av teori. Teorin växer 
fram som ett resultat av tolkningen och är därmed i en mening själva tolk-
ningen. Samtidigt är teorin, tolkningsmönstret, ett resultat av förförståelsen 
vilken föregår uttolkningen av det empiriska materialet. Huvudsyftet med 
teorin bör dock vara att skapa en djupare förståelse av det empiriska materia-
let än vad som ges vid enbart en ytlig läsning av materialet.38 

Den andra aspekten är att det empiriska materialet ej bör betraktas som 
fakta eller data utan istället som en text: ”Fakta framgår ur texten genom en 
tolkningsprocess. De är resultat, inte utgångspunkter.”39 Det som föregår 
fakta är således text som ska uttolkas. Oavsett om det är handlingar, talade 
ord etc. bör dessa ses med texten som utgångspunkt, som ”meningsfyllda 
tecken”. I samspel med den föregående aspekten, ”tolkningsmönstret” eller 
teorin, ges små detaljer i texten en större betydelse samtidigt som dessa bi-
drar till utvecklandet av teorin. Det empiriska materialet utvecklas under 
denna process till fakta vilket är en utveckling av dess ursprungliga betydel-
se för betraktaren.40 

Den tredje aspekten benämner Alvesson och Sköldberg ”dialog”. Med 
detta menar de att hermeneutiken under forskningsprocessen strävar efter att 
skapa dialog med det empiriska materialet, texten. På denna punkt skiljer sig 
hermeneutiken både från positivismen och grundad teori. I det första fallet är 
det frågan om hypotesprövning med en färdigformulerad teori som grund. 
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Det andra fallet rör ett antagande om överföring av empiri till en forskare 
med minimal förförståelse. Hermeneutiken tar här en mellanväg där förförs-
tåelsen förändras i mötet med texten samtidigt som betydelsen av texten 
också förändras i relation till förförståelsen. 

Den fjärde aspekten rör ”uttolkning” och handlar om på vilket sätt forska-
ren ska hantera deltolkningar av det empiriska materialet. Mer konkret rör 
begreppet på vilket sätt forskaren gör rimlighetsöverväganden i förhållande 
till sina tolkningar. Alvesson och Sköldberg tar upp tre rimlighetsövervä-
ganden vilka är till hjälp vid tolkningar. Den första handlar om att ”en snäva-
re klass går före en vidare”. Här avses att analysen av exempelvis en männi-
skas motiv kan förklaras utifrån grupptillhörighet. Ju starkare tillhörighet till 
en grupp individen har desto sannolikare är det att denne agerar i enlighet 
med dess normer. Att lära känna en människa handlar på så sätt om att också 
lära känna hennes sociala sammanhang, vilket förklarar mycket av hennes 
motiv och handlande. På grund av detta är det viktigt att försöka göra en så 
snäv bestämning av grupptillhörigheten som möjligt eftersom detta enligt 
resonemanget möjliggör en tolkning av det sociala sammanhanget, vilket 
kan förklara en individs handlande. Det andra rimlighetsövervägandet är mer 
okomplicerat än det förra då ”tolkningens rimlighet ökar med den relativa 
frekvensen av instanser”. Om en stor del av medlemmarna i en viss grupp 
forskaren träffat resonerar på ett visst sätt vilket också överensstämmer med 
den tolkning som forskaren gjort finns det skäl att tro att tolkningen är giltig. 
Det tredje och slutliga rimlighetsövervägandet motsäger på ett sätt det första 
då det handlar om att ”tolkningens rimlighet ökar med antalet medlemmar i 
gruppen (dock underordnat 1)”.41 En stor andel personer som omfattar vissa 
normer där undersökningspersonen ingår gör att sannolikheten för att perso-
nen också omfattas av dessa normer ökar: 

Ju mer vi snävar in grupptillhörigheten, desto mer närmar vi oss X själv som 
social person, och desto större blir naturligtvis tolkningsvärdet. Å andra si-
dan, ju fler individer som ingår i gruppen, och ju mer de omfattar ett visst be-
teende, desto högre blir också tolkningsvärdet.42 

Vid en första anblick står dessa två principer i ett motsatsförhållande till 
varandra. Dock kommer det visa sig att dessa snarare handlar om rimlighets-
överväganden som forskaren själv måste ta ställning till under forsknings-
processens gång. Låt mig ta ett exempel: Om en utländsk etnolog kom till 
Sverige för att undersöka svenskhet och jag ingick i det empiriska urvalet 
skulle mitt eget beteende och motiv för detta förklaras utifrån att jag är 
svensk. Om alla i Sverige agerade på samma sätt och utifrån samma motiv 
skulle ovanstående generalisering inte utgöra något problem. Tolkningen 
skulle vara helt rimlig i förhållande till den tredje punkten om att ”tolkning-
ens rimlighet ökar med antalet medlemmar i gruppen”. Dock är det högst 
osannolikt att det skulle förhålla sig på detta sätt. Mitt eget handlande och 
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mina motiv för detta står givetvis i viss relation till var jag bor och var jag 
kommer ifrån, men att anta att alla medborgare i Sverige agerar utifrån 
samma normer är inte troligt. Etnologen skulle därför behöva undersöka mitt 
sociala sammanhang för att ta reda på varför jag agerar som jag gör. Då skul-
le jag snarare hamna i gruppen ”svenska akademiker” vilkas normer kan 
skilja sig från andra grupper i det svenska samhället. Det kanske till och med 
skulle gå att ytterligare placera mig i mindre och mindre grupper för att finna 
ett socialt sammanhang där jag ingår och som förklarar mitt handlande och 
mina motiv för detta. 

Ovanstående resonemang motsäger inte punkten 3 där antalet medlemmar 
i en grupp ökar tolkningens rimlighet, dock visar det på något annat nämli-
gen betydelsen av att skapa snäva kategorier för att finna sociala samman-
hang ur vilka en persons beteende kan förklaras. 

Ovanstående metodologiska resonemang har syftat till att ge en inblick i 
den tolkningsprocess som kommer att redovisas senare i avhandlingen. Den 
empiri som då kommer att användas är dels intervjuer med forskare, dels 
analyser av forskningspolitiska dokument. Praktiska spörsmål såsom exem-
pelvis urval kommer dock som jag skrev tidigare att redovisas då detta blir 
aktuellt. Härnäst ska vi bekanta oss med vissa teoretiska utgångspunkter som 
är centrala i avhandlingen. Beskrivningen blir också en indirekt redovisning 
av min förförståelse i förhållande till tolkningen av det empiriska materialet 
med avseende på teori.  

1.2. En teori om det kulturella produktionsfältet 
Denna avhandling är främst en studie av motsättningar. I den hittillsvarande 
beskrivningen har vi kommit att bekanta oss med begreppet ”ambivalens” 
vilket utgörs just av motsättningar eller motstridiga krav. Härnäst ska vi be-
kanta oss med begreppet ”kulturellt produktionsfält” för att öka förståelsen 
av ambivalens. Hos Bourdieu är ett kulturellt produktionsfält en relativt av-
gränsad sfär i förhållande till samhället, som också delvis producerar sin 
egen logik. Som vi sett tidigare i inledningen till denna avhandling relaterar 
de författare som tar upp problematiken om ambivalens inom vetenskapen 
till både yttre och inre värden, dvs. värden vilka kan direkt relateras till sam-
hället såsom tillväxt, samhälleliga tillämpningar etc. samt värden vilka sna-
rare kan relateras till en vetenskaplig kontext som exempelvis öppenhet och 
viljan att bidra till att vetenskapen som sådan drivs framåt utan att som fors-
kare behöva relatera sin egen forskning till samhälleliga krav. Denna av-
handling syftar inte till att ge en fullständig karta över det kulturella produk-
tionsfältet. Istället kommer vissa centrala begrepp i Bourdieus teoretiska 
system att hjälpa till att tolka och skapa förståelse kring hur ambivalens ska 
tolkas och förklaras i ett akademiskt sammanhang. Denna förståelse kommer 
också vara vägledande för hur exempelvis utsagor i dokument om den högre 
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utbildningen och forskningen ska förstås. Förståelsen av fältbegreppet möj-
liggör som vi också kommer att se ett blottläggande av den akademiska iden-
titeten vilken bland annat skapas genom motsättningar i forskarens vardag. 

I denna beskrivning av fältbegreppet ska vi främst koncentrera oss på ve-
tenskapen som ett kulturellt produktionsfält vilket som jag nämnt är en rela-
tivt autonom arena som producerar sin egen logik. Med det menas en sfär 
vilken styrs och regleras av sina egna normer och utmärks således av en 
begränsad relation till det samhälle inom vilket fältet befinner sig. En illust-
ration av ett kulturellt fält, i det här fallet det akademiska skulle kunna se ut 
på följande sätt: 

 
  Engagemang 

 
  Internt 

 
Externt 

 
 
Högt 

 
 
 
 
 

  
 
 
Symboliskt 
kapital 

 
 
Lågt 

 
 
 
 
 

 

 

Figur1. 

I denna fyrfältstabell som är gjord utifrån en illustration presenterad av 
Bourdieu hämtad från en studie av det konstnärliga fältet43 finns olika poler, 
eller motsättningar, både vertikalt, mellan professorn och doktoranden, men 
också horisontellt, mellan forskaren som vägrar låta sig påverkas av stat och 
näringsliv och den forskare som bedriver ett nära samarbete med dessa aktö-
rer. 

En rörelse till vänster är i fyrfältsmatrisen en rörelse bortåt, från samhälle-
liga intressen och dess nyttobegrepp vilket är nära sammankopplat med 
samhällsekonomisk nytta. En rörelse åt andra hållet i matrisen, en rörelse 
mot höger, blir därför rörelsen mot något annat, sammanblandningen mellan 
det utom- och inomvetenskapliga. Högst upp till höger finner man därför 
personer med högt kapital där annat kapital än det rent fältspecifika ingår. 
Här kan det också röra sig om ekonomiskt kapital vilket till höger i matrisen 
blir en drivkraft för det fortsatta arbetet. En rörelse till höger blir också i en 
mening en rörelse mot samhället, eller i vart fall mot en logik vilken över-
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ensstämmer med det ideal som är en av de grundläggande förutsättningarna 
för nuvarande samhällsekonomiska system. T.ex. blir en konstnär i konstens 
kulturella produktionsfält som är positionerad i matrisens högra del en 
konstnär som inte bara ser konsten som sin största drivkraft. Den som befin-
ner sig längst ner på den högra sidan av matrisen befinner sig också i den 
mest utsatta positionen då hon/han å ena sidan besitter litet fältspecifikt kapi-
tal samtidigt som hon/han å den andra kritiseras från ”vänster” då denne 
strävar efter andra värden än endast de konstnärliga, vetenskapliga etc. 

Spänningen mellan de olika delarna av det kulturella produktionsfältet lö-
per enligt denna beskrivning både horisontellt och vertikalt. Horisontellt då 
det är fråga om vilken position man bör ha i förhållande till samhället. Verti-
kalt då det är fråga om mängden ackumulerat fältspecifikt symboliskt kapi-
tal. Detta begrepp kan enkelt sammanfattas som erkännande av andra verk-
samma på fältet och under nästföljande rubrik dess innebörd redas ut. En 
annan spänning som givetvis också existerar är den diagonala eftersom skill-
naden här är störst, det vill säga mellan individer med högt kapital som strä-
var efter att så litet som möjligt hänge sig åt en ekonomisk logik samt de 
med lågt kapital vilket dessutom är uppblandat i en rad olika kapitalformer 
där också den samhälleliga logiken blir en av de främsta drivkrafterna. 

För att förklara vad ett kulturellt produktionsfält är har Donald Broady 
skapat nio stycken principer som dels beskriver men också avgör vad som är 
ett kulturellt produktionsfält. Detta är gjort eftersom det i Bourdieus egna 
studier kan vara svårt att identifiera fältets principiella förutsättningar. 
Broadys principer är på detta sätt en sammanfattning av vad han i Bourdieus 
studier av fält identifierar som dess mest centrala element och inträdeskrav44, 
Nedan har jag för avsikt att kort gå igenom dessa principer för att öka förstå-
elsen av det kulturella produktionsfältet. Jag kommer där att utgå från 
Broadys principer men använda egna exempel för att mer konkret illustrera 
dessa. Under efterföljande rubriker ska sedan vissa centrala delar av dessa 
principer utvecklas, bl.a. ska jag mer ingående förklara begreppet ”kapital” 
vilket är centralt för analysen. 

(1) Den första principen är att fältet ska ha sin ”egna specifika art av kapi-
tal”.45 Med detta menas att fältet ska ha sin egen status som är beroende av 
fältet självt. Förekomsten av det fältspecifika, symboliska kapitalet är också 
förekomsten av en logik som värderar exempelvis vetenskapen för vetenska-
pens skull och inget annat. Det symboliska kapitalet är det mest centrala 
begreppet i analysen av kulturella fält, och en mer utvecklad definition av 
begreppet kommer ges under nästföljande avsnitt. Kort beskrivet gör det 
symboliska kapitalet exempelvis en författare till en aktad författare på 
grund av sitt sätt att skriva och för sin förmåga att röra sig på det litterära 
produktionsfältet. Inte på grund av att personen i fråga har mycket pengar 
eller har andra tillgångar som enbart rör vär(l)den utanför fältet.  

(2) Den andra principen handlar om att fältet ska innehålla poler som både 
verkar vertikalt och horisontellt.46 Här kan vi påminna oss om den matris 
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som presenterats i denna avhandling. Den horisontella spänningen är direkt 
relaterad till förekomsten av det fältspecifika kapitalet. För att exemplifiera 
detta kan man relatera spänningen till exempelvis det konstnärliga produk-
tionsfältet. I Bourdieus modell finns till vänster de konstnärer som åtnjuter 
mest fältspecifikt kapital. Det är dessa som av andra betraktas med störst 
respekt i förhållande till den egna verksamheten. Här finns målare som syss-
lar med svåråtkomlig konst vilken mest uppskattas av en trängre publik. 
Längst till höger placerar sig de som ägnar sig åt konst i en kommersiell 
mening, som anpassar sig till sin publik som i många fall vill ha en i allmän-
na ögon förståelig konst. Bourdieu menar vidare att det mellan dessa posi-
tioner finns en spänning, konflikt, som handlar om i vems intresse den kultu-
rella produktionen bör fortgå. Ska konsten handla om att i allmänhetens 
ögon göra estetiskt tilltalande konst eller handlar konsten i första hand om 
något annat? Detta resonemang kan givetvis översättas till en rad olika sfä-
rer, däribland vetenskapens kulturella produktionsfält och dess olikartade 
betoning på samhälleligt engagemang, dvs. om vetenskapen är att betrakta 
som en verksamhet vilken ska tillfredsställa politiska krav på nyttiggörande i 
en samhällelig ekonomisk mening, eller om den bör ägna sig åt att utveckla 
teorier och metoder för att lösa problem av en mer intern karaktär? 

(3) Broady hävdar även i sin tolkning att det måste finnas ”ett rum av 
möjligheter” i fältet.47 Med detta menas att de ställningstaganden som görs i 
det kulturella produktionsfältet är direkt relaterade till ställningar, positioner, 
på fältet. Om en professor som befinner sig i fältets högre del kritiserar 
forskning som denne anser beblandar sig för mycket med samhälleliga in-
tressen gör professorn detta utifrån sin position, inte utifrån individuella 
utgångspunkter. Detta kan förklaras med att det redan finns en spänning 
mellan den position professorn har och den position som denne kritiserar. 
Således är det utifrån en redan etablerad struktur på det kulturella produk-
tionsfältet som spänningarna finns.  

(4) Fältet har också en så kallad ”omvänd ekonomi”.48 Begreppet pekar på 
att det finns andra värden än just ekonomiska i en allmän bemärkelse som är 
viktiga. Om vi tar konstnären som exempel igen spelar det ju ingen roll om 
en hötorgskonstnär säljer 3 st tavlor om dagen och därmed gör en hygglig 
förtjänst. Självklart spelar det roll för konstnärens egen vardag och kanske 
till och med för hans eller hennes familj. Men för positionen på det konstnär-
liga kulturella produktionsfältet är det ointressant, konstnären har ju med 
detta ytterligare befäst sin position som dussinmålare. Ekonomiska omstän-
digheter som inte är relaterade till den symboliska ekonomi som råder på 
fältet spelar således mindre roll för hur väl man lyckas som konstnär i en 
fältspecifik mening. Det är något annat än kapital i en vardaglig bemärkelse 
som avgör den egna positionen, det kulturella produktionsfältet bär således 
på sin egen ekonomiska logik som inte är sammanlänkad med världsliga 
mått på rikedom. Relaterat till den vetenskapliga verksamheten kan ett ex-
empel på den omvända ekonomin se ut på följande vis: En sociolog verksam 
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inom akademin börjar skriva böcker som främst riktar sig till studenter och 
andra med ett allmänt intresse för ämnet. Då böckerna i första hand är rikta-
de åt grupper som inte är djupt insatta i ämnet handlar böckerna inte om att 
positionera sig i en intern sociologisk debatt. Dock kan böckerna uppmärk-
sammas av människor utanför fältet och sälja i stora upplagor. Detta gör att 
författaren kan tjäna pengar på böckerna. Samtidigt kommer författaren att 
med stor sannolikhet mötas av ett flertal kritiker som kritiserar ytligheten i 
böckerna, dvs. frånvaron av den internt fördjupade och starkt specialiserade 
debatten. Frånvaron av det sistnämnda kommer också leda till att det kapital 
som författaren genererar nästan enbart är av ekonomisk karaktär, andra 
kapitaltyper bygger på ett erkännande från fältet självt och inte från personer 
utanför fältet. Med ”omvänd ekonomi” menas således att den ekonomi som 
spelar roll för status och positioner inte är relaterad till ekonomiska värden, 
utan istället är relaterat till erkännande av personer inom fältet. 

(5) Nästa princip handlar också om fältets egen exklusivitet eftersom det 
för att komma in på fältet krävs inträdesregler.49 Om alla skulle kunna beträ-
da fältet vore det inget fält. Att befinna sig i ett kulturellt produktionsfält är 
istället förunnat ett fåtal. Ett exempel på sådant medlemskap är avklarandet 
av forskarutbildningen. I och med denna blir man forskare i en akademisk 
mening. De ceremonier som följer därefter, exempelvis promoveringen, 
handlar om att uppta den som disputerat i den akademiska kretsen. 

(6) En av de sista punkterna handlar om de specifika ”trosföreställningar” 
som medlemmarna av det kulturella produktionsfältet har.50 Denna punkt 
kan låta märklig och i många öron säkert också något ”flummig”. Men tros-
föreställningar i denna betydelse är inte så märkligt som det först kan låta. 
Istället är begreppet synonymt med den specifika tron på det gruppen håller 
på med som någonting viktigt. Att vara en del av allmänheten och tycka att 
konst inte är så viktigt är knappast en djupt avvikande uppfattning. Däremot 
blir det omöjligt för en konstnär som tillhör konstens fält att ha en sådan 
uppfattning. Oavsett vilken position en konstnär har på det kulturella pro-
duktionsfältet så ingår en tro på den egna verksamheten som en viktig be-
ståndsdel för skapandet. Detsamma gäller givetvis för vetenskapen då en rad 
vetenskapliga discipliner står bortom vad som i det vardagliga samhället kan 
förknippas med viss nyttopotential. Dock kan de forskare som själva är in-
begripna i sådan verksamhet motivera varför forskningen som ur ett ”com-
mon-sense” perspektiv framstår som onödig faktiskt är viktig även ur ett 
större samhällsperspektiv. 

Närbesläktad med punkten ovan är begreppet ”illusio” (7) med vilket me-
nas att fältets aktörer har en unik drivkraft att inom fältet ägna sig åt det de 
gör.51 Från en position utanför det kulturella produktionsfältet kan det tyckas 
märkligt att exempelvis träna på ett instrument minst fyra timmar per dag 
från barnsben, sedan efter gymnasiet söka sig till en folkhögskola, efter det 
söka in till en musikhögskola med ytterst hög konkurrens och höga antag-
ningskrav. Av dem som sedan examineras efter fem år från musikhögskolan 
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är det en försvinnande del som kan livnära sig som solister, resten får frilan-
sa och ha andra mer vardagliga arbeten vid sidan om. En del får en halvtids-
anställning vid någon regional orkester med en i förhållande till utbildning-
ens längd begränsad lön. Varför överhuvudtaget göra detta? Varför inte ägna 
denna uppenbara drivkraft och envishet åt något som ger en stabil inkomst 
som vida skulle överstiga deras nuvarande inkomst? Att kalla denna driv-
kraft för ”individuell” ger en förenklad bild. Istället handlar det enligt Bour-
dieu om viljan att delta i det sociala spelet som fältet erbjuder, viljan att fak-
tiskt nå en position på fältet. Detta begrepp har självklart mycket att göra 
med den så kallade ”omvända ekonomin” då man genom detta eftersträvar 
totalt andra värden än ekonomiska. Aktören har i detta fall internaliserat 
viljan att ackumulera andra värden än just ekonomiska på det specifika fält 
hon/han tänkt sig att verka. Andra drivkrafter än de som det övriga samhället 
generar har skapats. 

Ett kulturellt produktionsfält har även egna inrättningar, egna hallstämp-
lar, ”konsekrationsinstanser” (8) som ger bekräftelse, godkänner och upphö-
jer det som skapas i det kulturella produktionsfältet. För en författare kan det 
handla om att bli publicerad vid ett aktat förlag. I ett sådant fall handlar det 
om att förlaget genom sin position indirekt genom publiceringen uttalar sig 
om det konstnärliga värdet. För en forskare finns naturligtvis dessa instanser 
till stor utsträckning hos de vetenskapliga tidskrifterna. En publicering i nå-
gon av dessa ger förutom renommé för den enskilda artikeln också en be-
kräftelse på att det forskaren gör värderas av det vetenskapliga samhället. 

Som sista princip hävdar Broady att fältet också ska översätta teman från 
det övriga samhället till fältets egen logik(9).52 Ett exempel på detta inom 
exempelvis konsten, filmen och litteraturen är socialrealismen vilket var 
estetikens svar på de samhälleliga strömningarna under 60- och 70-talen. Där 
kan man se ett tydligt exempel på hur en allmän politisk våg också satte sina 
avtryck sedan den filtrerats genom fältet och kom att skapa en egen genre 
inom fältet. Ett kulturellt produktionsfält är således ingen totalt isolerad 
samhällelig sfär, istället påverkas det mycket av samhället, men dess auto-
nomi ligger i att det självt genom olika samhälleliga influenser skapar sina 
egna genrer. 

Utifrån dessa principer har det skapats en bild av vad som utmärker ett 
kulturellt produktionsfält och ska begreppet symboliskt kapital ges en för-
djupad förståelse. 

1.2.1. Symboliskt kapital 
Ett av de viktigaste begrepp som finns i Bourdieus teoretiska system med 
avseende på fält är begreppet ”symboliskt kapital”. Det hänger samman med 
att begreppet utgör själva fältet och konstituerar det. Om det inte finns sym-
boliskt kapital så finns det heller inget fält. En omskrivning av begreppet 
symboliskt kapital är fältspecifikt kapital. Med detta något enklare begrepp 
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ges en klarare innebörd till symboliskt kapital. Begreppet kan i första hand 
förstås som motsatsen till kapital i en ”common-sense” mening. Med det 
menas att kapital på det kulturella produktionsfältet ges en betydelse vilket 
innebär allt annat än ekonomi så som vi känner till den. I detta yttrande fin-
ner vi också en kärnpunkt i Bourdieus tänkande, nämligen homo economicus 
begränsade historiska anspråk. I de ekonomiska vetenskaperna blir denna 
människosyn inte till en ideologi utan till en historisk sanning där allt 
mänskligt beteende alltid har och för alltid kommer att utgå från ett rationellt 
ekonomiskt handlande.53 I Bourdieus sociologi är istället ett ekonomiskt 
beteende relaterat till dess historiska och sociala sammanhang. Dels är det 
utvecklat i ett samhälle präglat av marknadsekonomi. Samtidigt finns det 
även i sådana samhällen sfärer där denna strävan istället ersätts av en strävan 
efter symboliska tillgångar. Det symboliska kapitalet är just en sådan kapi-
talart. Det kulturella fältets specifika kapitalart skvallrar titeln till den av 
Bourdieu så kända boken Homo academicus54 om. I akademins kulturella 
fält blir människan till en annan än hon är då hennes tänkande genereras i det 
samtida samhällets sfär, andra tillgångar än enbart kapital som vi känner till 
det står på spel, hon har utvecklats till homo academicus. Med all den risk 
det innebär att låna begrepp från en motsatt position och placera in dem i 
denna kontext, skulle man här kunna tala om en social evolution. Mer kon-
kret uttryckt utgör symboliskt kapital det som inte kan mätas i vardagliga 
kapitaltillgångar. Donald Broady definierar begreppet på följande vis: 

Symboliskt kapital kan betraktas som det mest grundläggande begreppet i 
Bourdieus sociologi. En maximalt komprimerad definition är förslagsvis: 
symboliskt kapital är det som erkännes. Symboliskt kapital är ett mycket all-
mänt begrepp. Det används av Bourdieu för att fånga in förhållandet att vissa 
människor eller institutioner, examina eller titlar, konstverk eller vetenskapli-
ga arbeten åtnjuter tilltro, aktning, anseende, renommé, prestige, dvs. erkän-
nes (…) som hedervärda, aktningsvärda, sannfärdiga, överlägsna etc. Detta 
erkännande är ingen individuell angelägenhet utan vilar på gruppers trosföre-
ställningar. Därför kan vi precisera: symboliskt kapital är det som av sociala 
grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.55 

Det ovanstående resonemanget kan jämföras med den slogan, ”En utbildning 
bär man alltid med sig”, som en del lärare hade på sina väskor för ett antal år 
sedan. Med detta menas att utbildningen tillerkännes ett värde vilket är be-
stående oavsett andra omständigheter, såsom exempelvis ekonomiska. Vär-
det av en utbildning är därför inte enbart ekonomiskt utan det finns en rad 
andra värden i att ha en utbildning, förutsatt då att denna utbildning tiller-
kännes värde av omgivningen.  

För att tydligare relatera denna diskussion till vad som hittills skrivits om 
i denna avhandling krävs också en förståelse av vad det är som tillerkänns 
värde för en forskare som arbetar inom vetenskapens kulturella produktions-
fält. För det första går det att hävda att det inte är ekonomiskt kapital som 
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bestämmer den status en svensk forskare har. Att vara miljonär, eller för den 
delen utfattig i sitt privatliv, avgör inte om man har hög status som forskare. 
Ett klassperspektiv grundat på ekonomiska tillgångar går således inte att 
tillämpa på området vetenskapen. Det rör sig således om någonting som står 
utanför sådana bestämningar, där inte privata ekonomiska resurser bestäm-
mer status hos den enskilda forskaren i det professionella sammanhanget. I 
detta fall menar Donald Broady, som jag tidigare också visat, att det som 
utmärker ett kulturellt fält är bland annat dess omvända ekonomi. Med detta 
menas just det som beskrivits ovan. Andra resurser än de ekonomiska avgör i 
vilken mån man har hög status som forskare.56 Man måste i sammanhanget 
också förstå att jag med ekonomiska resurser menar just privatekonomiska 
sådana. Vad gäller forskningspengar är dessa givetvis kopplade till bland 
annat status hos forskare, även om just detta är något som kommer att be-
handlas senare i analysen.  

Men vad är då ”hög status”? Ett sådant begrepp är självklart mycket svår-
definierat då det hela tiden är relativt till gruppens trosföreställningar om vad 
som tillerkänns värde. Detta gör att det i sammanhanget blir både svårt men 
också relativt enkelt att definiera. Om man utgår från en bourdieusk modell 
så är hög status förknippat med intern logik, det kulturella produktionsfältets 
egen modell för vad som tillerkänns värde. Vi har ju redan konstaterat att det 
inte är kapital i en samhällelig mening. Istället är det något annat som står 
utanför den samhälleliga sfärens sätt att betrakta rikedom. Utifrån detta går 
det att argumentera att hög status är detsamma som en stor mängd symbo-
liskt kapital. Det har alltså att göra med den egna positionen i fältet, det rum 
som den hittillsvarande beskrivningen i denna avhandling målat upp. 

Frågor av det slag som redogjorts för ovan kommer under denna avhand-
lings gång bland annat att förklaras utifrån de forskare som intervjuats och 
deras uppfattning av sin egen verklighet. Jag kommer dock nu att lämna 
Bourdieus modell ett tag och återvända till denna då empirin ska tolkas. 
Härnäst ska vi istället ägna oss åt denna avhandlings syfte och frågeställ-
ningar.  

1.3. Syfte 
Syftet med denna avhandling är att studera de värden och normer som verkar 
inom vetenskapen. Genom att göra detta ska jag i avhandlingen också stude-
ra relationen mellan forskningspolitik och forskare i deras vardag vid landets 
universitet och högskolor. De forskare som ska undersökas är sociologer och 
ett delsyfte är att lyfta fram samhällsvetenskapliga forskare i denna typ av 
undersökning. Som vi kommit att se i detta kapitel kan vetenskapen förstås 
som ett kulturellt produktionsfält med två poler där en position till vänster 
markerar ett samhälleligt avståndstagande och en position till höger markerar 
ett närmande till samhälleliga intressen. Avhandlingen syftar också till att 
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förstå vad som menas med ambivalens inom akademin och tolkningen av 
detta kommer bland annat att ske ur ett fältperspektiv. Förhoppningen är att 
en undersökning av ambivalens kommer att blottlägga vissa för den akade-
miska verksamheten grundläggande normer på samma sätt som en under-
sökning om normer kommer visa på hur dessa står i relation till varandra. 

1.4. Frågeställningar och fortsatt disposition 
De tre centrala frågeställningarna i avhandlingen är följande: 

 
� Vilka är de inom- respektive utomvetenskapliga normerna och 

på vilket sätt är de organiserade? 
 
� Hur hanterar forskare de inom- respektive utomvetenskapliga 

normerna och hur kan de empiriskt studeras? 
 

� Hur ska relationen mellan forskares verksamhet och forsk-
ningspolitik förstås i anslutning till dessa normer? 

 
Empiriskt behandlas främst två ämnen: forskares vardag och forskningspoli-
tik. Dessutom undersöks hur dessa två är relaterade till varandra. Avhand-
lingen tar sin utgångspunkt i det politiska sammanhanget för att sedan över-
gå till en analys av konfliktskapande normer hos forskare. Först ska jag dock 
fokusera på hur man i ett internationellt och ett svenskt sammanhang analy-
serat de förändringar som skett inom forskningspolitiken och den högre ut-
bildningen på senare år. Här menar många forskare att forskningspolitiken 
kommit att baseras på värden som anpassats till en kommersiell logik. Däref-
ter kommer ett kapitel om den svenska forskningspolitiken där man bland 
annat kommer att se hur denna anpassats till samhällsekonomiska värden. 
Här går det alltså att spåra en orientering mot kommersiella värden inom 
forskningspolitiken. I efterföljande kapitel problematiseras denna tes om 
kommersialisering då det samtidigt går att spåra en dubbelhet i de forsk-
ningspolitiska dokumenten. Å ena sidan finns det en orientering mot nytta i 
en mer ekonomisk kontext. Å andra sidan värnas det om mer inomveten-
skapliga perspektiv. I texten ställs de båda sidorna i många fall mot var-
andra. Studien kommer dock även visa att det finns en kontinuitet eftersom 
dubbelheten existerar som en genomgående linje i forskningspolitiken från 
efterkrigstiden fram till vår egen samtid. Med detta avslutas delen om forsk-
ningspolitik för att ge plats åt en intervjustudie med svenska sociologer. 
     Intervjustudien utgår från den teoretiska utgångspunkten att forskningen 
ses som ett kulturellt produktionsfält och respondenternas utsagor tolkas i 
förhållande till detta. Undersökningen går i huvudsak ut på att söka finna 
olika normer, vilka dels påverkar forskarens vardag och dels ger upphov till 
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ett ambivalent förhållningssätt till sig själva och sina kollegor. Sålunda avser 
undersökningen att förklara vilka värden som styr det vetenskapliga arbetet i 
en tid då vetenskapen sägs bli alltmer kommersialiserad. 

Slutligen kommer de två nivåerna, aktörs- och strukturnivån, att vävas 
samman i framställningen. Där kommer vi bland annat att finna att det prin-
cipiellt sett inte råder någon skillnad mellan den dubbelhet som kan avläsas i 
politiken och den dubbelhet som forskarna uttrycker. 
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2. Teorier om förhållandet mellan vetenskap 
och samhälle 

Under 90-talet och framåt har en rad böcker utgivits som alla har gemensamt 
att de studerar hur relationen mellan vetenskap och samhälleliga intressen 
kommit att utökas. Främst har dessa handlat om hur vetenskapen blivit allt 
mer påverkad av externa samhälleliga och politiska faktorer som exempelvis 
viljan att öka tillväxten. I följande kapitel kommer några av de mest centrala 
internationella teorierna på området att presenteras. Detta kommer även att 
följas av en beskrivning av aktuell svensk forskning på området. 

Fokus i många av studierna är nya normer och ideal som kommit att på-
verka vetenskapen i en mer kommersiell riktning. Ett syfte med kapitlet är 
att se närmare på hur olika forskare beskrivit detta. Jag inleder denna be-
skrivning med att se närmare på den kanske mest inflytelserika av alla teori-
er kring vetenskapens förändrade roll, nämligen den om ”mode 2”. 

2.1. Kunskapsproduktionen i ”mode 2” 
Den kanske mest kända av böcker som beskriver förhållandet mellan veten-
skap och samhälle på en övergripande nivå är The new production of know-
ledge. The dynamics of science and research in contemporary societies.1 
Boken kom ut 1994 och har sedan dess blivit ett standardverk inom genren. 
Även om den kommit att utstå mycket kritik är den samtidigt en bok som 
forskare inom området behöver förhålla sig till. Författarna i boken inför 
begreppet ”mode 2” som har blivit något som man inom vetenskapssociolo-
giska kretsar i allmänhet använder för att beskriva förändringar som skett 
inom högre utbildning och forskning. Begreppet syftar till att beskriva ett 
skifte som skett från det tidigare ”mode 1” där vetenskapen numera kan pro-
duceras inom och i samarbete med en rad organisationer utanför universite-
ten. Med detta avses den allt större externa finansieringen av vetenskapliga 
projekt. Detta ger upphov till en annan problematik som författarna upp-
märksammar, nämligen övergången från ett ”peer-review”-system till att 
mycket av den forskning som produceras åt externa intressenter istället be-
döms av de personer och organisationer som beställt forskningen. Detta me-
nar också Sverker Gustavsson är det främsta kännetecknet och den största 
skiljelinjen mellan de båda ”moden”.2 Detta anses vara en konsekvens av 
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den alltmer externfinansierade forskningen tillika dessa intressenters krav på 
relevans, eller annorlunda uttryckt: nytta. En annan konsekvens av denna 
nya era inom vetenskapen är den tilltagande interdisciplinära forskningen. 
Denna springer ur en ökad inblandning från externa aktörer där den multi-
disciplinära forskningen uppmuntras mot bakgrund av idéer om att denna 
slags forskning lämpar sig särskilt väl för externa aktörer. Slutligen anses 
”mode 2” vara en era där de förut skarpa gränserna mellan universitet och 
externa aktörer löses upp, där universitet anpassar sig och hämtar inspiration 
från näringslivet och vice versa. 

En sådan upplösning av samhälleliga institutioner i allmänhet, men med 
särskilt fokus på vetenskapen, beskrivs också i uppföljaren Re-thinking sci-
ence.3 I denna bok utvidgar författarna begreppet ”mode 2” till att också 
omfatta samhället som helhet. Det vetenskapliga fältets gränser påstås för-
svinna i det moderna samhället, vilket även är något som drabbar andra fält 
som tidigare åtnjutit en relativ autonomi. På en mer konkret nivå sker även 
en upplösning av de rationaliteter som verkade inom de olika samhälleliga 
fälten. Dessa rationaliteter ersätts istället med en ekonomisk rationalitet vil-
ken förut var mest förankrad i just ”marknaden” som nu kommit att omfatta 
allt.4 

…the State, Market and Culture have become ”fuzzy” or blurred categories 
that defy the orderly picture of functional differentiation under conditions of 
modernity. Science too has become “fuzzy”, not because of its overall failure 
to demarcate its boundaries and still less because it is running up against lim-
its, but because its success has pushed it into ever more contextualized and 
contextualizing areas. There the criteria of what constitutes “success” are 
contested on grounds of “values” that defy being opposed to “facts”. The de-
marcation between science and non-science are no longer evident, whenever 
the context of application merges seamlessly with the context of implication. 
In this sense, the “limits” of science too are contested. Science is invasive, 
not invaded. Its autonomous space is no longer guaranteed, since the poten-
tial guardians, the state, market and culture, are no longer recognizable in 
their old identities, functions and roles. It is in this sense, perhaps, that it is 
reasonable to speak of the emergence of a Mode-2 society in whose shadow 
the shift towards Mode-2 knowledge production takes place.5 

Citatet ger en sammanfattande bild av just samhällets närmande mot ett 
“mode-2” och därmed ges även en beskrivning av vetenskapens roll i upp-
lösningen. Vetenskapens framgång, speciellt i det så kallade ”kunskapssam-
hället”, har enligt citatet gjort att den blivit en allt viktigare komponent i 
detsamma. Författarna går senare i boken längre i sin beskrivning när de 
hävdar att vetenskapen genom sin upplösning också förlorar sin reliabilitet. 
Detta vetenskapens kanske främsta signum ersätts med vad författarna kallar 
”socialt förankrad kunskap”.6 Med detta menas att vetenskapliga resultat inte 
längre får sin legitimitet i det vetenskapliga samhället. Istället är det en rad 
aktörer och institutioner utanför den traditionella vetenskapliga sfären som 
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tillsammans med forskarna avgör de vetenskapiga resultatens trovärdighet, 
relevans samt inte minst nytta.7 Vetenskapen blir på detta sätt ett samhälle-
ligt fält vilket genom sin förändrade roll förlorar sin egen rätt att definiera 
vad som är bra respektive dålig vetenskap. 

Trots att författarna redogör för stora förändringar som skett inom veten-
skapen finns ingen egentlig redogörelse för vilka normer som kännetecknar 
”mode 1” respektive ”mode 2”. Snarare redogörs för övergripande föränd-
ringar från ett tänkt traditionellt sätt att arbeta vetenskapligt till en vetenskap 
vilken befinner sig mitt i samhället, där dess gränser mot samhället kommit 
att lösas upp. Härigenom ges en indirekt bild av forskaren från i ”mode 1”en 
närmast isolerad människa till en forskare i ”mode 2”som hela tiden kom-
promissar mellan krav från en rad olika intressenter vilka hela tiden påverkar 
och utvärderar forskningen. Dock görs det inga försök att redogöra för och 
renodla de eventuella normer och ideal som kännetecknar ”mode 1” respek-
tive ”mode 2”. I relation till denna avhandlings syfte är detta både problema-
tiskt och intressant: problematiskt eftersom bilden av de båda ”moden” ris-
kerar att bli ytlig utan en grundläggande redogörelse för hur en ökad interak-
tion mellan vetenskap och samhälleliga intressen också påverkar forskare i 
sin vardag. Avsaknaden av en djupare förståelse av normer och ideal blir 
intressant då denna avhandling syftar till att fylla just det tomrummet. 

Härnäst ska jag redogöra för ytterligare teorier som blivit internationellt 
uppmärksammade men som samtidigt saknar en grundläggande diskussion 
om hur normer och ideal kommit att förändras som en konsekvens av forsk-
ningens förändrade villkor. 

2.2. Stat, näringsliv och forskning som en ”triple helix” 
En annan forskare som undersöker relationerna mellan samhälle och veten-
skap är Henry Etzkowitz som genom begreppet ”triple helix” försöker skild-
ra vad som hänt inom forskningspolitiken och universiteten under de senaste 
20 åren. Begreppet ”triple helix” syftar till ett symbiotiskt förhållande mellan 
universitet, industri och stat. 8 Innan denna utveckling tog fart talas det om 
förhållandet mellan universitet och externa intressenter som linjärt eftersom 
universitet producerade forskningsresultat som ibland kunde komma externa 
intressenter till del. Externa aktörer påstås dock inte ha styrt forskningsagen-
dan vilket upphovsmännen till begreppet nu menar sker när alla aktörer är 
beroende av varandra på helt andra sätt än förut. Det intressanta med Etzko-
witz begrepp ”triple helix” är att det utförts en rad empiriska studier i en hel 
del länder för att på så sätt försöka se hur väl teorin om symbiosen mellan 
universitet-stat-näringsliv passar in. Exempelvis har man i Kina med dess 
relativt nya marknadsekonomi tidigt och med framgångsrikt resultat försökt 
knyta externa företag till universiteten.9 Även i Skottland har yngre och äldre 
universitet börjat samarbeta med externa intressenter. Dock har de yngre 
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universiteten som inte har gamla traditioner att luta sig emot mer aktivt för-
sökt upprätta samarbete med externa finansiärer. Det finns på så sätt bland 
nya universitet en större vilja att arbeta med forskning riktad mot företag och 
organisationer.10 

Inte heller här finns det någon problematisering av vilka normer som 
eventuellt ligger bakom viljan eller oviljan inom vetenskapen att i en ökad 
utsträckning samarbeta med externa intressenter. Snarare har modellen om 
synen på vetenskapen som en ”triple helix” kommit att användas av politiker 
och andra intressenter för att visa på hur akademins samarbete med externa 
uppdragsgivare bör gå till. Det har alltså tillkommit en normativ dimension 
som förutom att analysera relationen universitet-samhälle försöker påverka 
relationen att fördjupas.  

2.3. Akademisk kapitalism 
Empiriska analyser av hur universitet är finansierade är ganska vanliga och 
finns bland annat också att hitta i boken Academic capitalism. Politics, poli-
cies, and the entrepreneurial university.11 Denna bok erbjuder en av de mer 
fullständiga analyser av hur universiteten och forskningen har kommit att 
utvecklats. Namnet på boken visar på den delvis kritiska ansats författarna 
har när de sätter samman utvecklingen av universitet och forskning med den 
globala ekonomin. Bara användandet av begreppet ”akademisk kapitalism” 
ger naturligtvis ett visst kritiskt fokus och anger på vilket sätt de förändring-
ar som skett inom forskning och högre utbildning de senaste 20 åren bör 
betraktas. Användandet av begreppet legitimeras med att författarna definie-
rar kapitalism som ett system drivet av marknadskrafterna. Dessa krafter 
menar de nu allt mer har kommit att driva universiteten: 

The final step in the logic is to say that when faculty implement their aca-
demic capital through engagement in production, they are engaging in aca-
demic capitalism. Their scarce and specialized knowledge and skills are be-
ing applied to productive work that yields a benefit to the individual aca-
demic, to the public university they serve, to the corporations with which 
they work, and to the larger society. It is indeed academic capitalism that is 
involved, both technically and practically.12 

Inbegripet i akademisk kapitalism finns även den ökade fokuseringen på 
studenter som skett under de senaste åren. Denna fokusering beror bland 
annat på den konkurrenssituation som uppstått mellan olika universitet och 
högskolor.13 Författarna menar även att institutioner mer eller mindre tvingas 
att ägna sig åt akademisk kapitalism till följd av minskade fakultetsanslag. 
Den minskning av resurser som institutioner upplever på grund av bortfallet 
skall kompenseras med hjälp av externa medel.14 Författarna har även inter-
vjuat en rad personer som arbetar på universitet inriktade mot akademisk 
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kapitalism för att se hur de resonerar kring denna fråga. De intervjuade bland 
annat människor som arbetade på forskningscentra knutna till universitet 
som helt var beroende av externa resurser. Där kom författarna bland annat 
fram till att man på universitet och institutioner mer inriktade mot akademisk 
kapitalism också resonerar mer på ett marknadsorienterat sätt.15 

Det ovanstående resonemanget återfinns i den efterföljande boken Aca-
demic capitalism and the new economy.16 I denna bok fokuserar man på 
grundutbildningen och hur denna kommit att bli kommersialiserad. Med 
detta menas bland annat hur universitet och högskolor börjat betrakta studen-
terna som kunder vilket också medfört en mer aggressiv och omfattande 
marknadsföring än vad som förekommit tidigare. Författarna menar att den-
na utveckling började ta fart redan år 1972 i USA då kongressen ändrade 
finansieringssystemet, vilket ledde till att universiteten nu fick betalt per 
student istället för att betalningen kom institutionerna till godo oavsett stu-
dentantalet.17 Som vi kommer att se i nästa kapitel är detta något som på 
senare tid blivit ett faktum också i Sverige. 

En annan viktig bidragande orsak till kommersialiseringen18 menar förfat-
tarna är förändrad lagstiftning vilken ger universiteten rätt att ta patent på 
olika innovationer som genererats av forskningsresultat. Detta gör det även 
möjligt, och inte minst lönsamt, att starta företag som förvaltar dessa innova-
tioner. Antingen kan universiteten starta egna företag vilka har som syfte att 
handha patent vilkas rättigheter sedan kan säljas. Ett annat alternativ är att 
anställda startar företag baserade på sina forskningsresultat för att ytterligare 
utveckla sina innovationer, så kallade spin-off företag. Av vinsten från dessa 
företag får universiteten sedan en andel, på detta sätt baserar universiteten en 
del av sin ekonomi på marknadskrafterna och kan därmed sägas ingå i det 
kapitalistiska systemet, i marknaden.19 

Patenträttigheter medför också att forskningsresultaten inte blir offentliga 
på samma sätt som tidigare. Det sker en privatisering av de vetenskapliga 
resultaten, även om dessas tillblivelse skett på offentligt finansierade institu-
tioner. I boken beskriver författarna att det skett flera fall där doktorsavhand-
lingar inte kunnat bli publicerade direkt efter de är författade. Istället har 
doktoranden fått vänta ända till ett par år till disputation då universitetet först 
måste gå igenom en process av patentansökningar.20 Privatisering av veten-
skapliga resultat resulterar på detta sätt inte bara till att de inte blir offentliga, 
det tar också längre tid innan de kommer ut på marknaden, både den veten-
skapliga och ekonomiska. 

Återigen finner vi en teori som beskriver hur det skett en utveckling mot 
marknadsekonomi. Denna utveckling har också kommit att öppna akademins 
gränser mot externa intressenter. Det är alltså frågan om ett ekonomiskt sy-
stem, kapitalismen, som kommer in i akademin och förändrar förhållnings-
sättet på en rad områden såsom exempelvis prioriteringar mellan undervis-
ning och forskning. Dock ges ingen förklaring till vilka normer som eventu-
ellt reglerar detta skifte från en traditionell akademi med en relativ autonomi 
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till en institution som hämtar mycket av sina influenser från den globalisera-
de ekonomin. 

2.4. Den epistemiska driften 
Den i Sverige verksamme forskaren Aant Elzinga kallar utvecklingen mot ett 
mer ekonomiskt tänkande inom vetenskapen för ”epistemisk drift”. Begrep-
pet har kommit att bli viktigt i den internationella debatten kring vetenska-
pens församhälleligande. Med ”epitemisk drift” avser författaren främst en 
förändrad syn hos forskare på vad forskning är. Detta leder till att forskare i 
större utsträckning ägnar sig åt ”relevanta” problem. Elzinga menar också att 
det sker en förskjutning av de epistemologiska kriterierna. Dessa förstås av 
författaren på följande sätt: 

By epistemic criteria I understand criteria which scientists apply in their dis-
cussion concerning the cognitive contents of their research projects. Such cri-
teria (…) cover internalist aspects of quality control as well as externalist as-
sessments of relevance with respect to politically and administratively deter-
mined goals, be it within the realm of social need, economic stimulation, re-
ligous and cultural policy etc. I think of the process whereby, under strong 
relevance pressure, researchers become more concerned with external legiti-
mation vis-à-vis policy bureaucracies and funding agencies than with internal 
legitimation via the process of per-review. This may be seen as a process of 
erosion of the traditional system of reputational control.21 

Som vi kan se i citatet ovan menar Elzinga att legitimeringen av forskningen 
som verksamhet kommit att ändra fokus från sig själv till andra externa aktö-
rer. Med detta vill sägas att forskningen inte legitimeras i sin egen verksam-
het utan av aktörer stående utanför det akademiska systemet. Legitimeringen 
sker på detta sätt i ökad utsträckning utifrån externa snarare än interna krite-
rier. Detta sätt att resonera stöds också av vad som tidigare skrivits om bland 
annat det så kallade ”mode 2” och sägs vara ett av de främsta kännetecknen 
för denna vetenskapens nya tidsålder som allt mer sätter det interna kontroll-
systemet ur bruk till förmån för mer externa kvalitetskriterier.22 

I detta fall närmar sig Elzinga en diskussion om vad som kan ligga till 
grund hosa forskare för ändrade sätt att betrakta sin forskning och det sam-
manhang inom vilket hon/han befinner sig. Dock sker detta utan att direkt 
visa på vilka normer som eventuellt är bidragande till den ”epistemiska drift” 
som han menar har kommit att bli en del av forskarens vardag idag. 
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2.5. Svensk forskning om forskning och samhälle 
Även i Sverige har studier gjorts av svenska förhållanden där forskare inter-
vjuats med syftet att undersöka deras attityder till den ökade behovsstyrda 
forskningen. Bland annat finns en studie av attityder till den sk. tredje upp-
giften vid sju svenska universitet och högskolor med namnet Attitudes to-
wards the third mission. A selection of interviews from seven universities in 
Sweden23. Denna studie är främst inriktad på intervjuer med personer från 
institutioner och lärosäten med en profil vilken kan tänkas passa extra bra för 
samarbeten med externa intressenter. Sådana är exempelvis institutioner för 
datavetenskap och Karolinska institutet. Fokus är dock på mer praktiska 
effekter av samarbete med externa intressenter istället för på intellektuella 
aspekter. Detta är särskilt tydligt i slutet när författarna Patrik Asplund och 
Niklas Nordman i punktform redovisar en rad slutsatser. De konstaterar ex-
empelvis att det måste anställas personal med en mer öppen syn på samarbe-
te med externa intressenter samt att sådant arbete också tar en del tid i an-
språk och lägger en extra arbetsbörda till den redan tidspressade forskaren.24 
Det är alltså frågan om högst formella praktiska aspekter som lyfts fram. 

En annan studie av samma problemområde är författad av Li Bennich-
Björkman med titeln Överlever den akademiska friheten? En intervjustudie 
av svenska forskares villkor under brytningstid.25 I denna rapport som är 
beställd och utgiven av Högskoleverket fokuserar författaren på andra sidor 
än enbart de praktiska som den ökande fokuseringen på externa intressenter 
kan innebära. Denna utgår från två förändringar som kommit att prägla den 
svenska högskolan26, dels den ökade inblandningen av externa intressenter 
vad gäller forskningen och dels den ökade fokuseringen på utbildning som 
kommit att prägla den moderna svenska högskolan. Studien kretsar kring 
begreppet ”akademisk frihet” och intervjuerna som författaren gör med fors-
kare, totalt 17 stycken, utgår från de konsekvenser som denna nya riktning 
har kommit att medföra. Slutsatsen som författaren drar är att forskare kän-
ner sig tyngda och pressade av de externa intressenterna samtidigt som de 
också genom den nya situationen börjar anpassa sig till marknadstänkan-
det.27 Dock ges inte heller här något utvecklat förslag till vad som utgör detta 
marknadstänkande i fråga om enskilda normer som kan tänkas påverka det 
akademiska arbetet. 

Innan jag lämnar denna rubrik vill jag uppmärksamma läsaren på två 
böcker som vidare behandlar den svenska forskningspolitikens utveckling 
under det sena 1900-talet. Den första boken, Kontrovers och konsensus. Ve-
tenskap och politik i svenskt 1990-tal, är skriven av Mats Benner och be-
handlar som titeln anger den svenska forskningspolitiken under 1990-talet.28 
Det är en synnerligen komplett bok som tar upp hur svensk forskningspolitik 
har kommit att förändras under 90-talet med betoning på avsikterna i den 
förda forskningspolitiken. För att ta reda på dessa avsikter genomför författa-
ren bland annat intervjuer med en rad företrädare för forskningspolitiken 
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under 90-talet, exempelvis Per Unckel och Carl Tham. Dessa intervjuer ger 
en unik bild av avsikterna med den förda politiken bortom promemorior och 
statliga offentliga utredningar. Författaren kommer i slutet av boken fram till 
att trots både borgerligt och socialdemokratiskt styre under 90-talet har 
forskningspolitiken kommit att förändras i en riktning mot nytta och mark-
nadstänkande. Författaren konstaterar att denna nya inriktning har kommit 
att bli irreversibel då det efter de genomförda förändringarna finns uppenba-
ra svårigheter att vrida klockan tillbaka. Mot slutet av sin bok konstaterar 
Benner också att den svenska forskningen blivit allt mer ”postakademisk”,29 
det vill säga mer inriktad på att sätta samman kunskap med tillväxt vilket 
skapar en vetenskap mer inlemmad i en marknad.30 Senare i detta kapitel ska 
vi titta närmare på detta begrepp som innefattar en rad normer rörande 
forskningens utveckling under 80- och 90-talen. 

En annan studie av den svenska forskningspolitiken är Peter Schillings 
Swedish research policy 1980-2001. Towards a mode 2 system of knowledge 
production?.31 Denna studie är till skillnad från den förra inriktad på att un-
dersöka hur väl boken The new production of knowledge32 och dess begrepp 
”mode 2” stämmer överens med de svenska förhållandena. Författaren drar 
slutsatsen att den svenska forskningspolitiken har två sidor där den ena över-
ensstämmer med instrumentalismen som innefattas i begreppet ”mode 2”. 
Samtidigt konstaterar författaren att det i Sverige satsas på grundforskning 
och att denna trend inte stämmer överens med den nya form av instrumenta-
lisering som tas upp i The new production of knowledge.33 

Här har vi åter ett problem då tesen om ett ”mode 2” visserligen kan tol-
kas som om den innebär en ökad orientering mot tillämpad forskning samti-
digt som den inbegriper ett annat sätt för forskaren att forska på än tidigare. 
Detta borde rimligtvis också leda till kvalitativa förändringar i sättet en fors-
kare betraktar sig själv på. Bilden av forskaren i ”mode 1” är snarast en fors-
kare vilken forskar i ensamhet, där hon/han självständigt ställt sina frågor 
som också arbetar på ett sådant sätt att det inte nödvändigtvis tillfredsställer 
den samhälleliga/ekonomiska nyttan. I ”mode 2” däremot blir forskaren till 
någon som hela tiden gör kompromisser mellan sin ”egen” forskning och 
samhällets behov av relevant forskning. Här blir forskaren snarast till en 
person som anpassar sig till rådande trender inom samhället för att få finan-
siering till sin forskning. Denna forskning bedöms sedan utifrån kriterier 
som är direkt relaterade till den samhälleliga nyttan. Ur detta perspektiv går 
det att problematisera huruvida ”mode 2” är en teori om forskningen i ett 
övergripande perspektiv som därmed behandlar forskningspolitiken, eller om 
”mode 2” faktiskt också innebär ett annat sätt för forskaren att jobba på. Om 
man också ansluter sig till det sistnämnda alternativet går det inte att argu-
mentera utifrån tanken om ett ”mode 2” inom vetenskapen där man inte ock-
så analyserar aktören, forskaren. Detta för att se utifrån vilka normer forska-
ren arbetar och om dessa har kommit att förändras på ett sätt som gjort den 
mer anpassad till den samhälleliga ekonomiska nyttan. 
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2.6. Den ”postakademiska” vetenskapen 
Den svenska vetenskapssociologen Mats Benner argumenterar som bekant i 
sin bok Kontrovers och konsensus för att den svenska vetenskapen under 90-
talet blivit postakademisk.34 Begreppet är ursprungligen hämtat från John 
Ziman som introducerade det i sin bok Real science.35  

En central tanke i Zimans analys är att normerna inom vetenskapen kom-
mit att gradvis förändras utifrån förutsättningen att vetenskapen numera är 
inbäddad i en rad samhälleliga kontexter, såsom statliga myndigheter och 
privat näringsliv. Detta ställer nya krav på den vetenskapliga verksamheten 
vilken kommit att förändras som ett led i denna utveckling. I sin analys för-
håller han sig också till en annan känd analys av den vetenskapliga verksam-
heten formulerad i boken The new production of knowledge.36 

Ziman pekar på just den nytta som produceras som central för förståelsen 
av de förändringar som ägt rum inom den vetenskapliga verksamheten: 

…post-academic science is under pressure to give more obvious value for 
money. Many features of the new mode of knowledge production have arisen 
‘in the context of application’ – that is, in the course of research on techno-
logical, environmental, medical or societal problems. More generally, science 
is being pressed into the service of the nation as the driving force in a na-
tional R&D system, a wealth-creating technoscientific motor for the whole 
economy.37 

I citatet ovan ser vi att Ziman identifierar ett intimt samband mellan forsk-
ning och ekonomiska vinster, såväl för företaget som för nationalstaten som 
helhet. Det är också det sambandet som måste förstås för att se den kopp-
lingen mellan vetenskapen och samhället. Detta leder till att just innovation, 
praktisk användning av vetenskapen gärna i kommersiella lösningar blir 
viktig, vilket vi inte minst kommer att se i den svenska forskningspolitiken i 
nästa kapitel. Då Ziman menar att vetenskapen blivit postakademisk hänvi-
sar han dels till denna nära relation mellan forskning och samhälle, men dels 
också till hur vetenskapen genomsyras av nya normer som en konsekvens av 
detta. Dessa normer ger han namnet PLACE, vilket står för ”Proprietary”, 
”Local”, ”Authoritarian”, ”Commissioned” samt ”Expert”.38 Innan jag när-
mare går in på betydelsen av dessa ska det i sammanhanget nämnas att dessa 
i Zimans system utgör en slags idealtyp som anger industriforskningens vill-
kor, men som i takt med att all annan forskning också liknar denna därför 
också anger riktningen i den forskning som också utförs vid universiteten. I 
citatet nedan ges en mycket målande beskrivning av dessa normer: 

Very schematically, industrial science is Proprietary, Local, Authoritarian, 
Commissioned, and Expert. It produces proprietary knowledge that is not 
necessarily made public. It is focussed on local technical problems rather 
than on general understanding. Industrial researchers act under managerial 
authority rather than as individuals. Their research is commissioned to 
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achieve practical goals, rather than undertaken in the pursuit for knowledge. 
They are employed as expert problem-solvers rather than for their personal 
creativity.39 

Denna schematiska eller idealtypiska bild har Ziman utvecklat utifrån det 
Mertonianska sättet att betrakta vetenskapens mest inomvetenskapliga nor-
mer. Mertons normuppsättning bildar förkortningen CUDOS vilket står för 
”Communalism”, ”Universalism”, ”Disinterestedness”, ”Originality” samt 
”Scepticism”.40 Det förstnämnda, ”Communalism”, står för kommunismen 
inom vetenskapssamhället i förhållande till ägandet. Vetenskaplig forskning 
presenteras så snart den är gjord i vetenskapliga tidskrifter varefter den till-
hör alla. Allt redovisas i de vetenskapliga artiklarna vilket borgar för att det 
inte finns några hemligheter. Med ”Univeralism” menas att vetenskapen inte 
är exkluderande mot dem som inte tillhör normen. Exempelvis ska man om 
man är kvinna, homosexuell etcetera få sin forskning publicerad och uppta-
gen i det vetenskapliga samhället om den är bra genomförd. Det ska vara den 
vetenskapliga kvaliteten som är avgörande. ”Disinterestedness” syftar på den 
neutrala och blygsamma position som Merton menar att forskaren har. På en 
formaliserad nivå, när man presenterar sin forskning i artiklar, så tenderar 
man att ha en distans till produkten. Blygsamheten utgörs av att man refere-
rar och placerar sig i en kontext där man ger andra forskare erkännande i 
förhållande till sitt eget vetenskapliga resultat. Detta samtidigt som veten-
skapen fordrar en ”Originality”. Detta är också en anledning till den mycket 
specialiserade arbetsdelningen inom forskarvärlden. Om två forskare håller 
på med exakt samma sak är detta något negativt. Därför ska man som forska-
re kunna bidra med något nytt som hjälper forskningen vidare. Detta leder 
till att man också betraktar kreativitet som något positivt. Den sista normen i 
Mertons system är ”Scepticism” vilket kan förstås som en organiserad miss-
tro mot nya resultat. Detta visar sig i seminarierum, konferenser, publicering 
i tidskrifter med mera, sammanhang vari det vetenskapliga resultatet ska 
publiceras. Detta borgar för att man inte från början gör vetenskapliga resul-
tat till sanningar utan att kritiskt utvärdera dem. Detta drivs sedan på av ett 
inomvetenskapligt belöningssystem där bidrag till vetenskapssamhället base-
rat på dessa normer belönas med ett erkännande inom denna grupp. 

Mertons CUDOS-normer i sitt idealtypiska tillstånd är motsatsen till Zi-
mans PLACE-normer. Det är alltså frågan om idealtyper, poler där verklig-
heten finns mellan dessa och aldrig vid dess ändar. Dock finns det i Zimans 
framställning ett accelererande avstånd mellan den postakademiska veten-
skapen och de Mertonska normerna. Förståelsen av det postakademiska lig-
ger också i förståelsen av PLACE-normerna. Privatisering av den vetenskap-
liga kunskapen är också något som i och med en kommersialisering är 
ofrånkomligt: ”Åtgärder för kommersialisering av forskningsresultat samt 
behovet av sekretess inom viss forskning ställer krav på utvecklade arbets-
sätt, entreprenörskap…”41 står det att läsa i den forskningspolitiska proposi-



 45

tionen från 2004/05, vilken vi också kommer ta del av under nästföljande 
rubrik. Detta i samklang med att den vetenskapliga verksamheten blir utvär-
derad utifrån dess nytta i relation till avnämarna skapar givetvis nya förut-
sättningar. Högskolans expansion i Sverige som en katalysator för regionen 
berättar även om det platsbundna i den vetenskap som kommit till just för att 
lösa problem hos regionala företrädare, såväl politiska som ekonomiska.  

Man bör också påminna sig om Zimans beskrivning av den vetenskapliga 
verksamheten som en verksamhet vilken alltmer hittar sin ständiga tillblivel-
se i en ”context of application”, i sitt ”praktiska sammanhang”, eller kanske 
än mer tydliggörande ”i den externa praktikens sammanhang”.42 I detta be-
grepp finner vi en mycket intim beröringspunkt med just beskrivningen av 
vetenskapen i sitt ”mode-2” som socialt förankrad kunskap: en vetenskap 
som skapas i samspel med andra samhälleliga fält i en mycket större omfatt-
ning än tidigare, där också dessa fält till en viss del har spelat ut sin roll.  

Den bild som målas upp är även bekant i relation till begreppen ”triple-
helix” och ”akademisk kapitalism”. Dock måste framhållas att de två sist-
nämnda inte i lika hög utsträckning som i de två förstnämnda koncentrerar 
sig på en strukturalistisk beskrivning, vilken med hjälp av upplösning av 
samhälleliga sfärer gör vetenskapen till en allt viktigare del av den post-
industriella kapitalismen. Istället utgår både ”triple-helix” och ”akademisk 
kapitalism” ifrån att vetenskapen själv sökt och driver på denna utveckling. 
Detta skulle således, enligt dessa, vara den starkast bidragande orsaken till 
de förändringar som vi ska se närmare på under nästföljande rubrik. Dock 
kommer nästa kapitel snarast motsäga denna bild då den svenska högskolan, 
och därmed en stor del av den akademiska forskningen, faktiskt mist en stor 
del av sin egen autonomi från efterkrigstiden och framåt. Istället framträder 
en bild i vilken staten kommit att ta kontroll över akademin i en ökad ut-
sträckning. Dock har staten på senare år i en ökad utsträckning givit denna 
kontroll till det privata näringslivet. Inte på så sätt att staten kommit att låta 
denna aktör styra utvecklingen på ett formellt sätt. Snarare har näringslivets 
behov, det privata kunskapssamhällets behov, kommit att bli centrala för den 
svenska högskolans inriktning. 
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3. Begreppet ”nytta” inom svensk 
forskningspolitik 

Redan 1974 skrev Harry Braverman att det som drivit vetenskapen framåt 
under 1900-talet inte varit enskilda landvinningar inom exempelvis kemi, 
fysik, teknik. Istället menade han att det var just förmågan att transformera 
vetenskaplig kunskap till kapital som gett vetenskapen dess framstående 
position.1 

Den instrumentella karaktär som kunskap i ökad utsträckning påstås ha 
kommit att få är som bekant något som tas upp av Michael Gibbons med 
flera i boken The new production of knowledge.2 Den instrumentella karaktä-
ren innebär ett intåg i den era författarna kallar för ”mode 2”. Statsvetaren 
Sverker Gustavsson menar att denna ska tolkas som att forskningsresultaten 
bedöms utifrån en beställarkontext.3 Det vill säga att forskningsresultaten 
blir avhängiga externa intressenters möjligheter att använda sig av forsk-
ningen. ”Mode 2” skulle således innebära att andra ideal än de förut ”veten-
skapliga” påverkar forskningen i en användarvänlig riktning. Detta kan sägas 
innebära ett församhälleligande av den vetenskapliga verksamheten då grän-
serna mellan akademi, stat och näringsliv mer eller mindre suddas ut. 

Ur ett historiskt perspektiv har detta perspektiv kommit att kritiseras av 
historiker som Benoit Godin vilken menar att vetenskapen även i ”mode 1” 
också var beroende av externa intressenter och att man inte alls verkade i 
någon skyddad verkstad. Således skulle detta inte vara en ny företeelse utan 
snarare något som kommit att uppmärksammas just nu.4 Mot denna av histo-
riker riktade kritik kan man hävda att det faktiskt är frågan om något kvalita-
tivt nytt som sker. Detta bland annat mot bakgrund av det så kallade ”kun-
skapssamhället” där forskning och tillväxt ges likhetstecken samt genom 
globaliseringen. I Sverige har bland annat kunskapssamhället fått ett ansikte 
genom den massutbildning av akademiker som skett från 60-talet och framåt. 
Författarna till boken New production of knowledge menar att den högre 
utbildningen i ett internationellt perspektiv tranformerats från ”economy of 
scope” till ”economy of scale”. Dessa begrepp hör vanligtvis till industrins 
sfär och betecknar varuproduktion som antingen sker i liten skala där kvalitet 
betonas och priset för varje enskild vara blir högt. Kontrasten till sådan pro-
duktion är en masstillverkning där kvaliteten visserligen inte är så hög på 
produkterna, men förtjänsten baserat på det stora antalet produkter ändå gör 
tillverkningen lönsam.5 I Sverige har detta kommit att innebära ett bredare 
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tillträde till den högre utbildningen som förut varit en utbildning för i huvud-
sak den samhälleliga eliten.6 

Även andra faktorer av kunskapssamhället och globaliseringen har givet-
vis kommit att påverka forskningspolitiken. Ulrich Beck lyfter fram sitt be-
grepp ”globalism” för att illustrera hur ekonomi och politik tenderar att dela 
samma intressen: 

Under världsmarknadens segertåg införlivas de få ”vita fläckar” som fanns 
kvar på världskartan. Allt fler regioner och nischer integreras alltså i det kapi-
talistiska systemet, vilket innebär att lokala och nationella självförsörjnings-
rum och ekonomiska rum utplånas.7 

Problemet för Beck verkar i citatet ovan röra sig om föreningen av just eko-
nomi och politik, där politiska mål blir ekonomiska och vice versa. Denna 
problematisering är av särskild relevans för denna studie som bland annat 
riktar sig emot forskningspolitiken och dess sätt att både verka för en ökad 
tillväxt med forskningens hjälp, men också borga för att forskningen förblir 
en relativt autonom verksamhet i förhållande till samhället. Här blir det frå-
gan om vilken betydelse begreppet nytta skall ges? 

3.1. Inom- och utomvetenskaplig nytta 
Landets universitet och högskolor har som uppdrag av regeringen att produ-
cera ”nytta”. Anledningen till att använda ”nytta” som centralt begrepp är att 
det betecknar syftet med en viss verksamhet, dvs. vilken nytta finns det med 
den svenska högskolan? Är det att producera oberoende kunskap? Att verka 
som en katalysator för att stimulera tillväxt? Att tillhandahålla utbildad ar-
betskraft till den privata och offentliga sektorn? Att bidra med ett samhälls-
kritiskt perspektiv som gör att vi kan ifrågasätta det vedertagna och därige-
nom bidra till samhällets utveckling? 

Alla dessa frågor skulle kunna sammanfattas med just begreppet nytta el-
ler syfte: Vad har högskolan för syfte? Vad är nyttan med att ha högskolan? 
Frågorna har givetvis en rad ganska varierande svar om man exempelvis 
skulle fråga personer verksamma inom forskning och högre utbildning om 
just nyttan. Ur ett perspektiv är frågan ideologisk då den på ett normativt sätt 
anger en politisk inriktning som forskning och högre utbildning kan tänkas 
anta. Å ena sidan går det att hävda att forskningen ska vara fri, att utomstå-
ende intressenter inte ska blanda sig i forskning och högre utbildning. Å 
andra sidan går det att argumentera för att det är just vad som behövs då 
företagen hela tiden måste ligga i frontlinjen vad gäller teknisk utveckling. 
Det är därför viktigt att med hjälp av forskning hjälpa företagen att ta fram 
tekniska lösningar till produkter, vilket också skapar fler arbetstillfällen och 
på så sätt hjälper till att stärka nationalstaten. 
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Ovanstående diskussion kan också relateras till den tidigare redogörelsen 
i kapitel 1 om kulturella produktionsfält. Om vetenskapen betraktas som ett 
kulturellt produktionsfält är den nytta som produceras inom fältet av dubbel 
karaktär. Till vänster i det kulturella produktionsfältet produceras nytta vil-
ken kan sättas i relation till fältets egen specifika särart. Detta innebär exem-
pelvis att producera forskning vilken för vetenskapen framåt utan att ta hän-
syn till huruvida detta hjälper till att skapa nytta utanför den vetenskapliga 
verksamheten. Således handlar det om att skapa symboliskt kapital där detta 
också är den enda kapitalarten som tillerkännes värde. 

På det kulturella produktionsfältets högra sida produceras istället forsk-
ning där nyttan inte bara är att reproducera vetenskapen. Snarare kan syftet 
med forskningen vara att utreda ett problem vilket är av betydelse också för 
aktörer vilka står utanför det kulturella produktionsfältet.  

Diskussionen om nytta kan på ovanstående sätt relateras till det kulturella 
produktionsfältets sfär och vi ska under avhandlingens gång komma att åter-
vända till detta faktum.  

3.2. Efterkrigstidens forskningspolitik 
Det finns starka skäl till att börja analysen av forskningspolitiken vid efter-
krigstiden. Som Rune Premfors skriver i boken Svensk forskningspolitik8 var 
det först vid denna tid som en sammanhållen svensk forskningspolitik kom 
att utvecklas. Tidigare fanns det viss forskningspolitisk verksamhet som 
främst var knuten till det dåvarande ecklesiastikdepartementet. Utvecklingen 
mot en mer sammanhållen forskningspolitik kom att ske med Saltsjöbadsan-
dans samverkansmodell och näringslivets allt större krav på teknisk forsk-
ning.9 

Både nationellt och internationellt växte en allt större tro på forskningens 
möjligheter, inte minst fysikens, i en tid då man bland annat uppfunnit atom-
bomben och såg kärnkraften som framtidens outsinliga energikälla.10 Veten-
skapen kom med detta att bli en angelägenhet, inte bara för forskare, utan 
också för samhället. Brottet från nästan ingen forskningspolitik till en mer 
sammansatt sådan kan förstås som ett intresse av att utnyttja forskningens 
starka potential som samhällsutvecklare, inte minst ur näringslivets perspek-
tiv. Detta initiativ var givetvis inte en isolerad nationell produkt. I USA hade 
en liknande utveckling kommit igång redan några år tidigare och man hade 
ett nära utvecklat samarbete mellan universitet, stat och näringsliv. Detta 
kom att karakteriseras av den i forskningspolitiska sammanhang kända ”lin-
jära modellen”:11 
 

Grundforskning� Tillämpad forskning� Innovation� Entreprenörskap 
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Med denna modell är det tänkt att man från offentligt eller privat håll finan-
sierar grundforskning. Denna skall senare resultera i någon forskning som 
kan tillämpas och som man förhoppningsvis kan göra någon produkt av som 
går att sälja, med detta avses den så kallade innovationen. Detta ska leda till 
att nya företag kan skapas vilkas uppgift blir att marknadsföra och sälja pro-
dukten, vilken tillblivelse varit beroende av grundforskningen. Detta ska i 
sin tur leda till en ökad nationell tillväxt som ett resultat av entreprenörska-
pet, vilket i sin tur leder till ökade resurser att satsa på grundforskning, och 
så vidare…12 Forskningspolitiken under efterkrigstiden beskriver Olle Ed-
qvist som en ”framstegets motor” 13 där en okritisk betoning på vetenskapens 
möjligheter som oändliga förutsattes: 

…hoppet stod till verksamhetens samhälleliga resultat, inte till den akade-
miska framgången per se. Det var en instrumentell ansats men den var ospe-
cificerad. Den kan summeras: Låt forskarna få fria händer och vi kommer att 
skörda resultat – forskning som framstegets motor.14 

Detta kom att gälla både naturvetenskapen och samhällsvetenskapen, vilka 
kom att få särskilda roller i förhållande till den svenska välfärdsstatens upp-
byggnad. Naturvetenskapen skulle hjälpa till att skapa ekonomiskt välstånd 
och samhällsvetenskapen skulle stå för det sociala välståndet. Detta kom 
givetvis att ge den svenska sociologin en särskild ställning.15  

Om vi återgår till citatet ovan kan idén om forskningspolitiken vid denna 
tid, ”forskning som framstegets motor” sättas samman med en politisk tilltro 
till forskarnas egen förmåga att organisera sitt arbete. Detta handlingsut-
rymme framstår som extra tydligt då etableringen av forskningsråden vid 
samma tid tas i beaktande. Dessa kom till och utformades på så sätt att de 
skulle vara styrda av forskarna själva och därigenom skulle också forskning-
en utgå från forskarna. Det fanns alltså från statsmakter och privata intres-
senter ett förtroende till forskarna som förmögna att själva, i alla fall någor-
lunda själva, kunna producera forskning som också skulle generera nytta till 
samhället. Det är givetvis också intressant att koppla samman framväxten av 
forskningen med framväxten av det industrialiserade samhället vid samma 
tid. Förhoppningar som gavs till det ”nya” industrialiserade välfärdssamhäl-
let borde tillika ha givits till forskningen då denna var en av dess förutsätt-
ningar för expansion och vice versa. Nedanstående citat speglar denna anda 
på ett tydligt sätt: 

Forskningen är den mest dynamiska kraften i samhällsutvecklingen. Forsk-
ningens resultat skapar ständigt nya, tidigare oanade möjligheter för materiel-
la och kulturella framsteg. Det råder ingen tvekan om att vi nu befinner oss i 
ett skede, då ett starkt stöd åt forskningen är en huvudförutsättning för beva-
randet och vidareutvecklingen av välfärdssamhället…16 
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Citatet visar på att det fanns en tilltro till forskarna. Det vill säga att staten 
litade till forskarnas egen förmåga att vara nyttiga och därigenom agera nå-
gorlunda självständigt. Trots detta kan man också se att nyttan låg i att vara 
till hands för staten. Detta kom särskilt att gälla den svenska sociologin, där 
det i Anna Larssons avhandling Det moderna samhällets vetenskap. Om 
etableringen av sociologi i Sverige 1930-195517 tydligt går att spåra hur man 
i Sverige valde den amerikanska kvantitativa sociologin framför den mer 
filosofiska kontinentala för att den var ett tydligare instrument i uppbyggan-
det av det svenska välfärdssamhället. 

Så långt visar denna kortfattade beskrivning med hjälp av litteraturen på 
området att forskningspolitiken under efterkrigstiden gav en relativ autonomi 
till forskarna själva. Samtidigt går det att spåra en vilja hos det framväxande 
välfärdssamhället att skörda frukterna av den vetenskapliga verksamheten, 
där naturvetenskapen skulle stärka landets ekonomi och samhällsvetenska-
pen skulle hjälpa till vid uppbyggnaden av välfärdsstatens byråkrati. 

3.3. 60- och 70-talens forskningspolitiska nytta 
På 60- och 70-talen kom forskningspolitiken att etableras som ett viktigt 
politiskt område. I beskrivningen över denna period ska vi bland annat se 
närmare på sektorsforskningens tillblivelse, den svenska högskolans expan-
sion samt införandet av den tredje uppgiften i dess första form. Perioden är 
intressant inte minst just för att den svenska högskolan gick från att vara en 
institution för ett begränsat antal studenter till att bli organisation för ett i 
jämförelse mycket stort antal studenter. 

En anledning till högskolans enorma expansion under 60-talet var den så 
kallade universitetsautomatiken, vilken innebar en anpassning av undervis-
ningsresurserna till antalet studenter. Detta var också något den svenska 
sociologin också fick erfara runt år 1968 då antalet studenter ökade drama-
tiskt i och med ämnets popularitet under perioden. En mycket stark orsak till 
expansionen hade också att göra med välfärdsstatens uppbyggnad. På samma 
sätt som statsmakterna kom att använda sociologin som ett redskap för den 
svenska socialpolitiken behövde man nu utbildad arbetskraft för den kraftigt 
expanderande offentliga sektorn. Här ger siffrorna oss en bra bild av expan-
sionen då det 1956 fanns omkring 24 000 studenter och i början av 2000-
talet 320 000 stycken.18 Detta var dock ingen företeelse isolerad till Sverige. 
I USA fanns det exempelvis 1947 2 miljoner studenter, dessa hade 1988 ökat 
till 12 miljoner.19 

En sådan utveckling kom givetvis att förändra tjänsteorganisationen på 
universiteten där det redan 1958 kom att införas lektorstjänster som mer eller 
mindre enbart var inriktade på undervisning. Detta kom att accentueras ytter-
ligare under 60-talet i och med tjänsteformen adjunkt, vilken också kom att 
innebära ett undervisningsuppdrag på heltid. Det var också i och med infö-
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randet av dessa slags tjänster som det kom att uppstå en konfliktfylld relation 
mellan undervisning och forskning. Klyftan kom senare att förstärkas i och 
med den forskarutbildningsreform som skedde i slutet av 60-talet vilken i 
huvudsak placerade professorer och docenter på forskarutbildningen och 
lektorer och adjunkter på grundutbildningen.20 Vid denna tidsperiod finner vi 
också UKAS som var en reform som kom att syfta till att skapa fasta utbild-
ningslinjer vid landets universitet och högskolor vilket skulle effektivisera 
studietiden samt givetvis också bidra till en ökad samhällsrelevans för ut-
bildningen. Detta var ungefär samtidigt som förslag kom att öppna universi-
tetsfilialer runt om i landet för att göra utbildningen mer tillgänglig och sam-
tidigt avlasta de redan starkt, i alla fall vad gäller grundutbildning, expan-
derande universiteten.21 Expansionen kom också att innebära en stark inrikt-
ning mot grundutbildning, vilket visade sig bland de universitetsfilialer som 
öppnades som syftade till undervisning och inte till forskning. Rune Prem-
fors menar exempelvis i sin bok Svensk forskningspolitik att utbildningspoli-
tiken under 60-talet lade mycket av sina resurser på just övergripande orga-
nisationsfrågor och grundutbildning.22 Hela denna tid var en transitionsfas 
som mycket kom att peka mot det system vi har idag. För grundutbildningen 
kom 1977 års högskolereform att betyda mycket för hur den svenska hög-
skolan senare kom att utvecklas, jag kommer dock redogöra för denna under 
nästa rubrik eftersom den snarare kom att vara viktig för 80- och 90-talens 
högre utbildningspolitik. Fortsättningsvis ska jag istället behandla den 
svenska forskningspolitiken i relation till den organisation som kom att bli 
tongivande för forskningen och kanske särskilt för den samhällsvetenskapli-
ga forskningen, nämligen den så kallade sektorsforskningen. 

Bakgrunden till sektorsforskningen låg i den kritik mot det rådande forsk-
ningssystemet som formulerades i samband med den så kallade 68-rörelsen. 
Rörelsen kritiserade bland annat att den forskning som växt fram främst 
kommit till för att tillfredsställa kapitalets, det privata näringslivets, behov. 
Detta var även något som kom att påverka yngre personer i de etablerade 
politiska partierna, vilka också började ställa krav på en demokratisering av 
hur forskningspengarna skulle fördelas.23 Från politiskt håll beslutade man 
sig därför att införa ett system som innebar att stora forskningsresurser skulle 
samlas kring olika departement som i sin tur skulle fördela pengarna till oli-
ka områden. En mycket beskrivande definition av detta går att hitta i SOU 
1995:121 där en sammanfattning av den svenska forskningspolitiken över 
två decennier ges: 

Med termen ”sektorsforskning” avses forskning och utvecklingsarbete som 
tar sikte på frågor av betydelse för utvecklingen inom ett avgränsat samhälle-
ligt politikområde, och som finansieras via andra departement än utbild-
ningsdepartementet. Det kan gälla tydligt avgränsbara samhällssektorer som 
försvar, sjukvård, skolväsende etc., där de politiska och administrativa aktö-
rerna som departement, riksdagsutskott och myndigheter är entydigt koppla-
de till området. Men det kan också gälla områden som energi, miljö, jäm-
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ställdhet m.m., där en lika entydig koppling till politiska och administrativa 
strukturer inte är för handen.24 

Sektorsforskningen var grundad i en demokratisering av forskningspolitiken. 
Genom att knyta stora forskningsresurser till politiska områden skulle resur-
serna användas tillt forskning inom områden knutna till välfärdsstaten för att 
på så sätt också stärka densamma. I och med detta kunde man också förhind-
ra att det etablerades mer fristående institut som stod utanför universiteten, 
vilket var vanligare utomlands.25 Det bör också påpekas att sektorsforsk-
ningen vuxit fram och tillkommit inom områden vilka omgärdats av stor 
politisk debatt, såsom exempelvis inom socialpolitiken.26 Varje departement 
skulle enligt sektorsforskningsprincipen bedöma vad som var viktiga forsk-
ningsfrågor för att sedan uppdra åt vissa forskare att bedriva forskning på 
områdena. Detta var också en anledning till att det i Sverige inte inrättades 
någon särskild forskningsmyndighet. Istället fick utbildningsdepartementet 
ett övergripande ansvar att samordna verksamheten.27 

I relation till begreppet nytta går det att fråga sig hur denna kom att för-
ändras i och med sektorsforskningspolitiken? Vetenskapsforskaren Aant 
Elzinga ger ett tydligt svar på detta i artikeln ”Triangeldramat bakom forsk-
ningspolitiken”.28 Där menar han att forskningspolitiken i Sverige främst har 
tre olika aktörer vilka kämpar om makten över forskningens inriktning: 1. 
”Den akademiska oligarkin”, med vilken menas den traditionella akademin 
som vill bedriva forskning i dess traditionellt autonoma mening. 2. ”Den 
statliga byråkratin samt” 3. ”Marknadskrafterna” i form av näringslivet. 

Elzingas modell tar formen av en triangel där dessa intressen ställs i var 
sitt hörn. Det intressanta i analysen är att Elzinga beskriver hur det har skett 
en förskjutning över tid i fråga om makt för respektive hörn i den tilltänkta 
triangeln. Han menar att svensk forskning under första hälften av 1900-talet 
befann sig i en position där mycket makt låg i den så kallade ”akademiska 
oligarkins” händer. Dock kom det att från efterkrigstiden och framåt ske en 
maktförskjutning där staten fick ett ökat inflytande. I sammanhanget är det 
dock viktigt att komma ihåg den roll forskningen hade under efterkrigstiden 
där statsmakten hade ett förtroende för forskarnas egen initiativkraft att ge-
nerera forskningsidéer. Enligt Elzinga kom detta förtroende att i stort sett 
lämnas intakt fram till reformen gällande sektorsforskningen i slutet av 60-
talet. I och med sektorsforskningen skedde en förskjutning som kom att un-
derminera den ställning av självständighet som forskarna hade i relation till 
staten. Den sistnämnda aktören blev efter reformen också tongivande när det 
gällde att utarbeta problemställningar och att prioritera områden där kun-
skapsproduktionen behövde utvecklas. Detta kom att ske i en tid då man 
också, som tidigare skrevs i inledningen till denna rubrik, reformerade ut-
bildningssystemet till ett linjesystem. I och med detta anpassades utbildning-
en till behov som fanns inom den offentliga sektorn och näringslivet, vilket 
ytterligare ger fog för att tala om en förskjutning av makt från akademin till 
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staten.29 Detta konstaterande kan göras utan att lägga någon normativ dimen-
sion till analysen då det likväl också kan hävdas att en anpassning av univer-
sitetsutbildningarna var nödvändig i en tid av professionalisering av den 
offentliga sektorns administration. Den ideltypiska karaktär som präglar 
Elzingas analys får heller inte glömmas bort. De protester som fördes fram i 
och med 68-rörelsen om att akademin i allt för stor grad blivit beroende av 
näringslivets krav på forskningsinriktning ger också vid handen att denna 
intressegrupp, alltså näringslivets, vid denna tid faktiskt också kom att be-
stämma en del av forskningens agenda. Samtidigt tjänar just denna ideltypis-
ka analys detta kapitel väl då det handlar om att försöka återge en historisk 
bild som i korthet återger och förklarar den svenska forskningspolitikens 
historia i Sverige där begreppet ”nytta” sätts i fokus. 

Dock kan man i likhet med Elzinga se hur sektorsforskningen kom att ge 
en förskjutning i maktbalansen mot en mer statligt kontrollerad forskning 
vad gäller politiskt prioriterade områden, frågeställningar etcetera. Samtidigt 
fanns det trots sektorsforskningen en viss autonomi vid landets universitet 
med avseende på forskningsresurser. Dessa resurser kom främst att koncent-
reras till respektive fakultet och var i ordets mening resurser för fri forskning 
då de kunde användas till professurer och doktorandtjänster mm. inom fakul-
teten. Maktförskjutningen beskrivs även i SOU:n Riksdagen, regeringen och 
forskningen30 där det redogörs för en förskjutning av maktbalansen mellan 
staten och universiteten som sektorsforskningsprincipen kom att innebära. 

Om vi återigen ser till nyttobegreppets betydelse så är det tydligt att makt-
förskjutningen under denna period också kom att innebära en förskjutning av 
nyttan. I och med linjesystemets införande där externa krafter kom att vara 
mer engagerade i utbildningens utformning samt sektorsforskningen kring 
relevanta områden eller områden som var politiskt heta frågor betonades den 
samhälleliga nyttan: 

Det dynamiska momentet i sektorspolicybegreppet måste beaktas; sektors-
forskningen har vuxit fram inom områden som har haft hög politisk tempera-
tur och där forskningen har bedömts kunna ge bidrag som stödjer en, i den 
politiska processen definierad, eftersträvad utveckling. Olika sektoriella 
forskningsområden kan alltså vid olika tidpunkter prioriteras av t.ex. miljö-
frågor, brottsbekämpning, försvar m.m. kommer till naturligt uttryck också i 
skiftande bedömningar av hur stora resurser som skall avdelas för respektive 
sektors FoU och hur FoU-programmen skall inriktas.31 

I citatet ovan går det tydligt att utläsa en strategi hos sektorsforskningen som 
tydligt sträcker sig in i den akademiska autonomin och därigenom bland 
annat gör forskningen sysselsatt med att lösa politiska problem. Så långt går 
det att spåra en omorientering av nyttobegreppet hos forskningspolitiken där 
forskningen kom att vara staten behjälplig.32 I citatet ovan verkar det även 
som om tilltron till den fria forskningen försvagats då vetenskapens pro-
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blemområden började pekas ut av staten för att försäkra sig om en forskning 
vilken ägnade sig åt i detta perspektiv relevanta problem. 

Det finns fortfarande ett hörn i triangeln som inte är avhandlat, nämligen 
näringslivets. Elzinga beskriver hur detta hörn också har sin del i historien, 
dock något senare. Förskjutningen av makten mot detta hörn skedde i början 
av 80-talet och fortsatte så länge hans beskrivning sträcker sig, det vill säga 
till och med 1990. I följande kapitel ska nyttans historieskrivning ändra fo-
kus till just denna period men också fortsätta beskrivningen in i våra dagar 
för att se bland annat huruvida Elzingas beskrivning låter sig förlängas och 
bidra till en ökad förståelse av vår egen tids forskningspolitiska läge. 

3.4. Nyttan i den samtida forskningspolitiken 
Enligt många bedömare kom det att ske något under 80-talet som med konti-
nuitet fortsatt in i 2000-talet.33 Denna kontinuitet består till stor del av just 
den ökade orienteringen mot nytta i en ekonomisk mening. Med ekonomisk 
nytta avser jag här en nytta i instrumentell mening, meningen är således inte 
en mening i sig, utan ett syfte som i detta fall kan vara att skapa tillväxt. 
Under följande rubriker ska jag lyfta fram ett antal faktorer som alla kommit 
att bidra till en mer instrumentell syn på den vetenskapliga kunskapsproduk-
tionen. 

3.5.1. Den tredje uppgiften 
Den tredje uppgiften var den skyldighet som man ålade svenskt högskolevä-
sende år 1977 om att man måste informera allmänheten om den pågående 
forskningen. 1997 års högskolelag kom att utveckla detta åliggande genom 
att högskolans uppgift, förutom att bedriva undervisning och forskning, nu 
också blev att samarbeta med det omgivande samhället. 

Bakgrunden till förslaget kom bland annat att bygga på ett ifrågasättande 
av den linjära.34 Som jag tidigare nämnt var den linjära modellen en syn på 
relationen mellan forskning/universitet och externa intressenter som domine-
rade efterkrigstiden men som kommit att spela roll ända in i våra dagar. 
Denna modell utgår från att grundforskning vid universiteten ska leda fram 
till innovationer hos privata företag. Delarna i denna kedja blir enligt model-
len relativt isolerade. Nu började denna modell istället betraktas som förle-
gad och det ställdes krav på integration av modellens beståndsdelar: 

Allt mer uppenbart var att det inte går på ett enkelt sätt överföra kunskaper 
från den ena sfären till den andra för att där sättas i arbete. En ny samsyn bör-
jar växa fram om att framtiden kräver mer av närhet och utbyte mellan forsk-
are och företag, mellan högskola och omgivning.35 
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En i detta sammanhang tydlig teoretisk parallell i relation till citatet ovan blir 
den så kallade triple-helixmodellen formulerad av Etzkowitz som just be-
tecknar den moderna internationella vetenskapen som en interaktions-
/integrationsmodell där näringsliv, högskola och den offentliga sektorn har 
ett mycket tätt samarbete som inte kan förstås som en enkel kedja utan som 
en triangel inom vilken alla dessa aktörer mer eller mindre spelar en likvär-
dig roll. Den syftar också till att förstå vetenskapens församhälligande och 
inte minst forskningens roll i detta.36 

Göran Brulin kallar den nya samverkansmodellen för den horisontala. 
Med detta menas just att tanken på en samverkansmodell bestående av en 
hierarki övergetts och det istället fokuseras på samarbete från idé till resultat. 
Denna samverkansmodell menar Brulin är hämtad från USA samt Syd- och 
Mellaneuropa där det länge skett samarbeten utifrån integrerade nätverk, där 
universiteten bara spelar en roll vid sidan av andra aktörer. Det kanske mest 
kända exemplet här är Silicon Valley där det byggts upp en verksamhet vil-
ken bygger på integration och förtroende mellan de olika aktörerna.37 Ut-
vecklingen har även kommit att ge efterverkningar i en svensk kontext. I 
högskolornas strategiska placering ingår en retorik vilken tydligt talar om 
dessa som ”katalysatorer” eller, om man så vill, som ”motorer” i den regio-
nala utvecklingen. Även ur ett historiskt perspektiv har placeringen av hög-
skolor och universitet skett på ett medvetet sätt. Från allra första början pla-
cerades dessa nära kyrkan, nära centrum. När forskare i slutet av 1800-talet 
började utföra experiment, som ibland krävde tystnad och frånvaro av sta-
dens larm och buller, kom dessa att flytta ut från stadskärnorna, vilket inte 
minst Naturhistoriska riksmuseet och Vetenskapsakademien är tydliga ex-
empel på. Ett annat syfte var också specialisering och exklusivitet. 38 

Denna mer isolerande trend har i slutet 1900-talet kommit att brytas, inte 
minst på grund av den utveckling som kommit att ske i fråga om högskolans 
samhälleliga integration. Under uppbyggnaden av de regionala högskolorna 
placerades dessa inte sällan utanför städerna, inte minst av kostnadsskäl. 
Denna utveckling har dock kommit att förändras i takt med uppbyggandet av 
de så kallade företagsparkerna. Ett tydligt exempel är Kista Technology Park 
där KTH byggt ett campus. Ett annat är Teknikbyn i Västerås där högtekno-
logiska småföretag etableras för att samverka med andra företag. I denna 
utveckling spelar Mälardalens högskola en inte obetydlig roll. Bland annat 
finns det ett antal företag som sprungit ur och drivs av anställda forskare vid 
högskolan.39 

Det bör också nämnas att den tredje uppgiften att inte bara avser forsk-
ning. Ett kanske tydligare exempel på detta som också har att göra med Mä-
lardalens högskola tas upp i Göran Brulins bok om den tredje uppgiften. Här 
refererar författaren till det så kallade MTO-programmet (Människa Teknik 
Organisation) vilket var tänkt att utgöra en träffpunkt för lärare, forskare, 
studenter och praktiker i regionen. Ett av ledorden i detta tvärvetenskapliga 
utbildningsprogram var just nyttan. Här var det meningen att lärare och fors-
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kare tillsammans med praktiker skulle bilda nätverk vilka skulle ägna sig åt 
praktisk problemlösning.40 

Det är inte svårt att hitta exempel rörande effekterna av den så kallade 
tredje uppgiften, snarare är det svårt att inte se hur alltmer av den vetenskap-
liga verksamheten, både vad gäller utbildning och forskning, samlas under 
denna paroll. Även om jag nu ska lämna den direkta beskrivningen av denna 
för ett slag så återkommer den indirekt i varje beskrivning av nytta då den 
som sagt har kommit att genomsyra det svenska utbildningsväsendet. 

3.5.2. Den svenska högskolans avreglering 
I skriften Hur styrs den svenska högskolan? Varför ser styrsystemet ut som 
det gör?, utgiven av utbildningsdepartementet, pekar Ann Fritzell ut 1993 
års forskningspolitiska reform som central för hur den nuvarande svenska 
högskolan fungerar. Denna var i sammanhanget ett stort steg bort från den 
reform som kom till 1977. Enligt Ann Fritzell kom reformen 1993 att vara 
en reaktion mot den reform som kom 1977 och som under 1980-talet uppfat-
tades som allt mer omodern.41 Men vad innebar då den reform som kom 
1977? 

Bland annat kom all den svenska högre utbildningen att samlas under be-
greppet ”högskolan”. Detta kom att leda till att en mängd enheter, även vissa 
i kommunal regi, kom att innefattas i det allmänna begreppet ”högskolan”. 
Dessa var vid tiden enbart inriktade på undervisning och bedrev knappast 
någon forskning. Här skulle nu studenter utbildas inom yrkeslinjer, vilket 
gjorde att de humanistiska ämnena kom att få det svårare. Bland annat på 
grund av detta faktum kom reformen att möta en del motstånd inom högsko-
lesektorn. Samtidigt var det en reform som syftade till att ha fortsatt starka 
band i relationen mellan staten och det svenska högskoleväsendet.42 

Det var detta synsätt som under 80-talet allt mer kom att ifrågasättas för 
att slutligen leda till proposition 1992/1993:1 där underrubriken är mycket 
talande för innehållet: ”frihet för kvalitet”. Denna kritik kom att gå hand i 
hand med övriga krav på samhälleliga avregleringar som kom till uttryck 
under 1980-talets brytningstid då den svenska välfärdsmodellen kom att 
ifrågasättas till förmån för mer liberala alternativ.43 Detta visar sig inte minst 
i de tre centrala punkter som redovisas i början av propositionen: 

Strategin som redovisas i propositionen är att förändra det svenska universi-
tets- och högskolesystemet och består av följande tre delar: 1.Ökad frihet för 
skapande av incitament för utveckling och kvalitet inom statliga universitet 
och högskolor. 2.Införandet av fasta och entydiga regler för relationer mellan 
staten och fristående universitet och högskolor. 3.Förändrat, icke-statligt, hu-
vudmannaskap för vissa universitet och högskolor.44 
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Innan jag går vidare med en mindre redogörelse och analys av vissa delar i 
propositionen bör i sammanhanget nämnas att något kom att ske 1991, näm-
ligen ett regimskifte i den svenska politiken, från socialdemokratisk till bor-
gerlig regering. Vad detta kom att få för betydelse är svårt att i detta sam-
manhang uttyda, bland annat mot bakgrund av vad både Fritzell och Benner 
skriver i sina analyser av läget. Fritzell menar att regimskiftet inte var av stor 
betydelse eftersom de huvudsakliga idéerna i propositionen redan tidigare 
formulerats och utarbetats under ledning av den socialdemokratiska utbild-
ningsministern.45 Samma intryck ges i Benners bok Kontrovers och konsen-
sus dock med förbehållet att det från borgerligt håll fanns en ambition att 
göra irreversibla förändringar, vilket skulle göra det svårt för socialdemokra-
terna att senare vrida klockan tillbaka till ett mer för Sverige traditionellt 
centralstyrt system.46 En annan faktor som påverkade utvecklingen var den 
ekonomiska krisen som bland annat kom att kopplas ihop med en för dålig 
anpassning till det nya kunskapssamhällets krav på utbildning och forskning. 
Detta gjorde att det sattes nya förhoppningar till högskoleväsendet för att 
försöka ta sig ur ett allt mer pressat ekonomiskt läge med hjälp av en större 
andel utbildning och forskning.47 Genom att låta universitet och högskolor 
planera och ibland också utforma sina utbildningar själva ville regeringen 
öka konkurrensen mellan lärosätena och valfriheten för studenterna. Valfri-
heten skulle springa ur en mer marknadsanpassad modell än tidigare där 
konkurrensen framhävdes mellan högskolor och universitet som ett centralt 
element i den vidare utvecklingen.48 Det var också därför som det bestämdes 
att frigöra Högskolan i Jönköping och Chalmers tekniska högskola från sta-
ten genom att göra dem till privata stiftelser. En central tanke bakom detta 
var att de nämnda högskolorna skulle fungera som provokatörer och driva 
fram en utveckling vilken ännu mer skulle frigöra det svenska universitets-
väsendet från staten och göra dem mer individuella.49 Det var också därför 
Universitets- och högskoleämbetet avskaffades, som hade varit den centrala 
myndigheten för Sveriges universitet och högskolor. UHÄ kom att delas upp 
i fem stycken mindre myndigheter: Verket för högskoleservice, Kanslersäm-
betet, Rådet för forskning om högre utbildning och forskning, Rådet för 
forskning om grundläggande högskoleutbildning samt Överklagandenämn-
den för högskolan.50 

Frigörelseprocessen skulle också innebära ett mer autonomt ledarskap på 
de olika högskolorna. Nu fick de exempelvis möjligheten att själva på de 
olika högskolorna och universiteten inrätta egna professurer och utbild-
ningsprogram.51 Resurstilldelningssystemet reformerades även för grundut-
bildningen så att högskolorna kom att få resurser tilldelade efter antalet regi-
strerade studenter i relation till hur dessa sedan kom att genomföra sin ut-
bildning. Förut hade det istället kommit att ges resurser till av staten plane-
rade utbildningsplatser. Det prestationsbaserade systemet antogs maximera 
effektiviteten på lärosätena.52 Detta utgår återigen från en marknadsmodell 
där effektivitet i resursutnyttjande och utbildning skapas och utvecklas i 
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konkurrens med andra aktörer. Dock kom man tidigt att inse en fara i detta, 
den eventuellt försämrade kvaliteten. 

Den stora mängden utvärderingar kom till just under denna period som ett 
svar på den ökade decentraliseringen. I proposition 1992/1993:1 tas tidigt 
exempel upp från andra länder som har etablerade utvärderingsorgan beträf-
fande det högre utbildningssystemet. Detta betonas även i ett svenskt per-
spektiv: 

När universitets och högskolors autonomi ökar blir deras ansvar för kvalitet 
och effektivitet större. Metoder och modeller för denna kvalitetssäkring be-
höver byggas upp. Det innebär att ansvaret för utbildningens och forskning-
ens kvalitet inte bara måste tas av den enskilda läraren/forskaren utan av an-
svariga på olika nivåer och i sista hand av styrelserna.53 

Målet var under denna tid att lyfta Sverige ur den ekonomiska svackan som 
drabbat landet. Då gällde det att bli mer konkurrenskraftig och anpassad till 
andra internationella aktörer. Det var också under denna period i den svens-
ka forskningspolitiken som kopplingen mellan kunskap och tillväxt på allvar 
började göras gällande, där förståelsen av ökad tillväxt gjordes på grundval 
av ökad kunskap. 

3.5.3. Näringslivets ökade inflytande 
Elzinga menar som bekant att den svenska forskningspolitiken under 80-talet 
och framåt fått en närmare relation till näringslivet.54 Med detta menas att 
det skett en maktförskjutning från stat till näringsliv gällande högskolans 
inriktning. En sådan förskjutning blir tydlig i propositionen FoU och sam-
verkan i innovationssystemet55 där den svenska forskningspolitiken under 
90-talet summeras på följande sätt: 

Under 1990-talet har universitetens och högskolornas samverkan med externa 
aktörer utvecklats och ökat i snabb takt. Politiken har i hög grad varit inriktad 
på att betona lärosätenas ansvar för samverkan med det omgivande samhället 
och att bygga upp stödstrukturer kring högskolan för samverkan, framför allt 
med näringslivet.56 

På 80- och 90-talen kom den så kallade sektorsforskningen att avskaffas. 
Enligt Premfors var detta ett steg mot ”policy for science” istället för en 
”science for policy”. Det förstnämnda menar Premfors kom att karaktärisera 
perioden av sektorsforskning då denna till stor kom att hjälpa politiker och 
policymakare att komma med förslag samt fatta beslut i diverse politiska 
frågor. Det var alltså frågan om en forskningspolitik som var behovsoriente-
rad utifrån statlig efterfrågan. Med begreppet ”policy for science” menas 
istället en forskningspolitik, viken vi nu ska in gå på, där staten istället släp-
per visst grepp om forskningen och där styrningen, som Premfors skriver, är 
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”miljöfrämjande snarare än kontrollerande”.57 Detta är särskilt tydligt i pro-
positionen Forskning för framtiden där den forskningspolitiska ambitionen 
med att sätta upp ramar för verksamheten för ökad effektivitet beskrivs. Den 
egentliga styrningen inom systemet skall skötas av olika aktörer vilka också 
inkluderar staten, dock med ambitionen att vara en samarbetspartner snarare 
än ensam part.58 

Om vi återgår till citatet på föregående sida går det att se hur den politiska 
uppgiften under 90-talet varit att skapa förutsättningar för universitetsväsen-
det att samarbeta med det omliggande samhället. Hittills kan vi se hur den 
svenska forskningspolitiken på senare år styrt in mot en ”policy for science” 
snarare än en ”science for policy”, vilket den gjorde då sektorsforsknings-
principen var förhärskande.  

Det nuvarande forskningspolitiska systemet presenterades i propositionen 
Forskning för framtiden59 och innehöll förslag vilka kommit att bli konstitu-
erande för det system som finns idag. Bland annat föreslogs en sammanslag-
ning av ett antal mindre forskningsråd till ett stort råd, Vetenskapsrådet, som 
delar ut en stor andel av de svenska forskningsmedlen. Vetenskapsrådet in-
nefattar idag därför allt från medicinsk till humanistisk forskning. En anled-
ning till denna sammanslagning var ökade krav på tvärvetenskaplig forsk-
ning vilken inte enligt propositionen kunde utföras på ett effektivt sätt då det 
fanns en mängd mindre vetenskapliga råd mellan vilka det inte fanns något 
större samarbete.60 Det andra stora forskningsrådet av vikt för sociologiäm-
net som också kom att inrättas i och med reformen var Forskningsrådet för 
arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Detta forskningsråd är tänkt att främst 
stödja forskning som ägnar sig åt socialpolitiska frågeställningar och fråge-
ställningar relaterade till arbetsvetenskap. Även hos detta råd anger man 
tvärvetenskapligheten som en viktig faktor. En annan faktor är den nära rela-
tion som skulle skapas mellan forskare och externa intressenter så att den 
forskning som bedrivs direkt ska appellera till relevanta reella problem inom 
forskningsområdet.61 

En ytterligare aktör vilken kommit att stödja forskning inriktad mot ex-
terna intressenter är Verket för Innovationssystem, VINNOVA. Detta verk 
kom till för att stimulera forskning i samarbete mellan högskoleväsendet och 
näringslivet samt för att förvalta innovationer. I sammanhanget kan dock 
sägas att verket varit till största del inriktat på forskning av naturvetenskaplig 
karaktär som industrin sedan kan dra nytta av. Dock kommer pengarna viss 
samhällsvetenskap och humaniora till godo vilket företrädare för dessa in-
riktningar på senare tid i högre grad kommit att uppmärksamma. Verksam-
hetens mål tycks främst vara att stimulera tillväxt genom att verka för sam-
arbeten mellan olika aktörer, såsom exempelvis näringsliv och högskola. 
Detta skall inte enbart låta sig göras genom ett samarbete av traditionell art, 
vi kan påminna oss om den linjära modell vilken var rådande under efter-
krigstiden. Istället ska samarbeten komma till genom ”rörlighet” som verket 
stimulerar. Denna ”rörlighet” syftar till att enskilda personer ska kunna arbe-
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ta inom flera olika verksamheter. En forskare verksam vid ett universitet ska 
kunna arbeta vid ett privat företag där hennes/hans idéer, eller forsknings-
produkter, kan omsättas till kapital. Även det omvända ska prioriteras, det 
vill säga att en forskare inom en verksamhet stående utanför akademin för en 
tid anställs som gästlärare eller adjungerad professor. 62 Etzkowitz analys av 
situationen som en ”triple helix”63 är i detta sammanhang mycket talande 
och ger oss på så vis en fingervisning om hur samarbetet mellan stat, univer-
sitet och näringsliv sker i en alltmer interaktiv och aktiv anda än tidigare.  

3.5.4. Pris- och löneomräkningens proportionalitet 
Ytterligare en faktor som påverkar högskolornas inriktning mot nytta i en 
ekonomisk mening är pris- och löneomräkningen. Pris- och löneomräkning-
en är enkelt uttryckt de ökade anslag som offentliga verksamheter får varje 
år baserat på att bland annat löner och hyreskostnader stiger. Om inte dessa 
skulle kompenseras så skulle verksamheterna proportionellt sätt få mindre 
pengar än vad de fått föregående år. På senare år har många offentliga verk-
samheter, däribland den svenska högskolan, inte fått täckning för dessa öka-
de kostnader varje år. Dock måste det också framhållas att detta är ett pro-
blem som många offentliga verksamheter idag dras med. I exempelvis Poli-
sens budgetunderlag för 2006-2008 uttrycks en oro för att deras personalin-
tensiva verksamhet ska påverkas negativt av den proportionellt minskande 
täckningen för ökade personalkostnader.64 Om det sker ett glapp mellan 
minskande anslag och höjda löner måste givetvis denna utveckling kompen-
seras på något sätt. 

I relation till nyttobegreppet är obalansen i pris- och löneomräkningen 
viktig då den hjälper till att förstärka och därigenom förklara en del av det 
ökade samspelet mellan nyttan av forskning och undervisning samt ekono-
misk nytta. I huvudsak handlar det om att försöka utröna vad som krävs för 
att denna obalans ska kunna nå jämvikt. 

Pris- och löneomräkningen är på sätt och vis också intimt förknippat med 
begreppet ”akademisk kapitalism”. Denna har sitt ursprung i två olika förut-
sättningar: Dels är det rika universitet i USA som satsar på akademisk kapi-
talism i form av marknadsföring, holdingbolag, kommersialisering av forsk-
ningsresultat, framgångsrika bokförlag etcetera. Dels finns det också univer-
sitet och högskolor som inte har särskilt stora resurser och som för in en 
marknadsorientering i akademin för att inbringa mer inkomster.65 

Det sistnämnda är i många fall direkt kopplat till den svenska högskolan 
idag där marknadsföring av utbildningar för att locka studenter samt upp-
dragsutbildning blivit viktiga komponenter. Om vi dessutom ser till vad man 
formulerat i den sistnämnda forskningspropositionen angående kommersiali-
seringen av forskningsresultaten dyker en tydligare bild av detta upp. Hög-
skolan måste skapa fler egna resurser, vilket detta också är ett resultat av.  
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I 1993 års högskolereform presenterades ett nytt finansieringssystem som 
jämfört med tidigare system kom att vara prestationsbaserat.66 Detta kom 
även att ingå i en mer allmän trend inom den offentliga sektorn med beställa-
re och utförare som kommit att införas på ett flertal områden inte minst inom 
landets landsting och kommuner. I det nya styrsystemet kom staten att upp-
dra åt varje lärosäte att utbilda ett visst antal studenter inom skilda ämnes-
områden. Man kom även att tilldela de olika områdena olika resurser bero-
ende på vilken utbildning det handlade om, vilket gjorde att man fick mer 
resurser tilldelade om man utbildade en civilingenjör istället för en humanist 
eller samhällsvetare. Intressant är också att man fick en preliminär ersättning 
från staten som sedan justerades utifrån prestation vad gäller examinatio-
nen.67 År 1997 kom nya bestämmelser som fortfarande gäller, vilka gjorde 
gällande att varje lärosäte fick en miniminivå för hur många de skulle utbil-
da. Detta kom även att gälla vissa enskilda utbildningsområden inom univer-
siteten och högskolorna. En annan skillnad mellan 1993 och 1997 års refor-
mer är att den senare återgått till en form av centralstyre. År 1993 var det 
studenterna som skulle efterfråga vissa utbildningar. I detta resonemang 
förutsattes att studenterna efter genomförd utbildning ville ha ett arbete var-
för de därför skulle välja för arbetsmarknaden attraktiva utbildningar. På 
detta sätt skulle studenternas efterfrågan, även utan statsplanering, konverge-
ra med den efterfrågan som fanns hos arbetsgivarna.68 Dock skedde från och 
med 1997 en förändring som gjorde att utbildningen från statsmaktens håll 
planeras på 3-års basis. I denna modell sätts även kvantitativa mål upp där 
bland annat examina inom särskilda utbildningsområden anges. I systemet 
baseras antalet platser till en prognos inom vilka olika områden det behövs 
eller kommer att behövas arbetskraft. Ersättning utgår efter helårsstudieplat-
ser vilka ska täcka kostnader för lärare och lokaler69 

Båda dessa reformer har enligt många bedömare kommit att leda till en 
urholkning av grundutbildningen då pris- och löneomräkningen inte propor-
tionellt sett har ökat i samma takt som för löner och lokalkostnader.70 Detta 
har gjort att utvecklingen mot en alltmer kommersialiserad högskola drivits 
på av högskolorna själva som ett led i denna utveckling. 

3.5.5. 2004/05 års forskningspolitiska proposition 

Som ett led i sitt arbete med att utveckla och främja kommersialisering av 
forskningsresultat bör lärosätena upprätta handlingsplaner för kommersialise-
ring. Handlingsplanernas syfte är att skapa professionella och hållbara struk-
turer med både forskare och yttre aktörer såsom finansiärer, holdingbolag, 
teknikbrostiftelser m.fl. I de förstärkningar som universitet och högskolor bör 
tillföras, ingår att lärosätena ska fortsätta uppbyggnaden av strukturer för 
kommersialisering.71 
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Ovanstående citat är hämtat från den senaste forskningspolitiska propositio-
nen och är ett tydligt exempel på en politisk vilja om marknadsanpassning. I 
propositionen anges att landets högskolor och universitet ska tillföras en 
ökning av forskningsanslagen på 520 miljoner kronor.72 Dessa pengar ska 
främst rikta sig mot doktorandtjänster, professurer och andra inomakademis-
ka tjänster. Samtidigt ska dessa pengar ingå i en strategi som strävar åt en 
ökad kommersialisering. Ett sådant resonemang skapar givetvis en tvetydig-
het vad gäller den akademiska oligarkins frihetsgrad. Å ena sidan ska tillför-
seln av pengar säkra den fria forskningen vid lärosätena, de 520 miljonerna 
ska borga för att högskolan också ska kunna välja sin egen forskningsinrikt-
ning. Genom pengarna ska de forskare som får del av medlen kunna forska 
på områden och kring problem utan att behöva söka pengar hos forsknings-
råd och andra liknande aktörer med en viss inriktning.73 Kort sagt handlar 
det om medel vilka ska verka för en fri, eller i alla fall friare forskning. Å 
andra sidan säger man i citatet på föregående sida att dessa pengar bland 
annat ska användas för att öka kommersialiseringen. Detta skulle kunna tol-
kas som att man ska öppna det vetenskapliga fältet för andra aktörer än den 
akademiska oligarkin. 

Tidigare har forskningsrådens ökade uppdrag att verka som knutpunkter 
för mötet mellan externa intressenter och forskare nämnts. I den senaste 
forskningspolitiska propositionen går man ett steg längre och uttrycker föl-
jande angående FAS och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande (Formas): 

För framför allt VINNOVA men även för FAS och Formas, gäller dessutom 
att de gjorda insatserna måste tillföra ett mervärde för det omgivande samhäl-
let som sträcker sig utöver det egenvärde som ligger i kunskapstillväxt utifrån 
rent inomvetenskapliga kriterier. Kravet på samhällsrelevans kräver en för-
måga hos dessa myndigheter att förena vetenskapliga kvalitetskriterier med 
relevansbedömningar som är förankrade i problem och utvecklingsbehov hos 
berörda samhällssektorer.74 

Här kan en strävan av att öppna det vetenskapliga fältet för andra aktörer än 
de akademiska tydligt spåras. Samtidigt finns återigen en dubbelhet baserad 
på det uppdrag som ges till forskningsråden. Å ena sidan eftersträvas ”veten-
skapliga kvalitetskriterier” och å andra sidan en vetenskap vilken öppnar 
sina gränser i förhållande till samhället. Detta förhållande är för denna av-
handlings vidkommande oerhört intressant och återstoden av avhandlingen 
kommer på många sätt att beröra denna dubbelhet som vid en första anblick 
inte nödvändigtvis behöver framstå som problematisk. Men som blir det inte 
minst i relation till teorin om kulturella produktionsfält som togs upp i början 
av avhandlingen. 

I den hittillsvarande beskrivningen av forskningen och den högre utbild-
ningen i Sverige hoppas jag ha gett läsaren en viss inblick i hur maktförhål-
landena sett ut. Den utveckling som beskrivits där ekonomin och politiken 
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kommit att förenas under 80- och 90-talen är också något som stämmer väl 
överens med den teoribildning vi sett på området. Om vi ansluter oss till 
Elzingas analys av utvecklingen där forskningspolitiken alltmer kommit att 
inriktas mot den ekonomiska nyttan, går det givetvis att se klara paralleller 
till exempelvis ”mode 2” och ”akademisk kapitalism”.  

Under nästa rubrik ska vi problematisera den forskningspolitiska historien 
något. Istället för att betrakta denna som periodiserad ska vi istället se hur 
dubbelheten, pendlandet mellan å ena sidan det inom- respektive utomveten-
skapliga, blir centralt för förståelsen av svensk forskningspolitik.  
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4. Spänning som kontinuitet 

I den översiktliga beskrivningen av svensk forskningspolitik som givits i 
föregående kapitel finns uppenbart fog för att periodisera den svenska forsk-
ningspolitiken. Med hjälp av bland annat Aant Elzinga har vi kunnat se hur 
vetenskapen under olika perioder kommit att påverkas av dels forskarna 
själva, men också av politiken och näringslivet. I följande kapitel ska jag 
peka mot något annat, nämligen hur utformningen av politiken trots detta i 
viss utsträckning kommit att visa på en viss kontinuitet. Denna består främst 
av spänningarna mellan det utom- samt inomvetenskapliga som trots skif-
tande perioder kommit att bestå inom politiken. Analysen har möjliggjorts 
genom en närläsning av centrala forskningspolitiska dokument från varje 
period. Ur dessa texter har vissa citat hämtats för att illustrera spänningen 
mellan det inom- och utomvetenskapliga perspektivet som denna undersök-
ning kommer visa genomsyrar alla centrala politiska dokument under perio-
derna. 

Innan jag börjar denna analys som syftar till att problematisera uppfatt-
ningen om vetenskapens ekonomisering finns det anledning att uppehålla 
mig vid begreppen inomvetenskaplig och utomvetenskaplig. Med inomve-
tenskaplig nytta avses här en nytta som är direkt förknippad med vetenska-
pen själv. Där den vetenskapliga kunskapen blir till ett mål i sig, och inte till 
ett medel där denna är tänkt att generera exempelvis ekonomisk tillväxt, dvs. 
nytta i en ekonomisk/politisk mening. En forskningspolitik med betoning på 
den inomvetenskapliga nyttan är en forskningspolitik som inte avser att reg-
lera den vetenskapliga verksamheten i någon större utsträckning. Med detta 
menas dock inte en forskningspolitik som är helt avreglerad eftersom en 
sådan per automatik måste anpassa sig till ekonomisk nytta för att expande-
ra. Forskningen i sig generar inga pengar då den inte är nyttig i ekonomisk 
mening, eftersom just detta är själva ekonomiska nyttan. Istället kräver en 
forskningspolitik inriktad på inomvetenskaplig nytta att faktiska medel till-
delas sådan forskning som inte är tänkt att genererar ekonomisk nytta. Där-
med inte sagt att betoning på inomvetenskaplig nytta tillintetgör möjligheter 
till ekonomiska vinster. Även sådan kan givetvis komma till lösningar som 
leder till kommersialiserbara produkter. Men detta har då skett utan att man 
på förhand betraktat forskningen i instrumentella termer, utan snarare betrak-
tat kunskapen som viktig för dess egen skull. 

Motsatsen, utomvetenskaplig nytta, definierar istället vetenskapen som ett 
medel för tillväxt. Utomvetenskaplig nytta är därför sådan nytta som forsk-
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ningen kan åstadkomma utanför sin egen sfär som exempelvis ekonomisk 
tillväxt. Huruvida denna forskning sedan också bidrar till en inomvetenskap-
lig utveckling ifråga om teorier och metoder är av sekundär betydelse. 

Beskrivningen av dessa två ytterligheter kan med fördel förstås utifrån 
beskrivningen av ”mode 1” och ”mode 2” som vi stött på i tidigare kapitel 
samt i de modeller, den linjära samt ”triple-helix”, som betecknar interaktio-
nen mellan forskningen och dess externa intressenter. Utifrån den linjära 
modellen bedrivs forskning först i ett inomvetenskapligt sammanhang för att 
sedan, om möjligheten finns, kunna användas av externa intressenter. Det 
blir alltså fråga om grundforskning som, om den visar sig ha kommersiell 
potential, övergår till forskning som är relaterad till nytta utanför vetenska-
pens sfär. Här finns dock en viktig åtskillnad att göra mellan den linjära mo-
dellen och ”triple-helix”. I den linjära modellen bedrivs grundforskning i ett 
tidigt stadium vilken inte på förhand har någon nyttopotential utanför aka-
demin. Det är fråga om forskning med inomvetenskaplig relevans som dock 
kan leda till forskning av utomvetenskaplig nytta. 

Triple-helixmodellen och ”mode 2” utgår enligt teorierna däremot från att 
forskningen på ett bestämt sätt är orienterad mot den utomvetenskapliga 
nyttan redan på planeringsstadiet. Interaktionen mellan vetenskapen och det 
omgivande samhället definierar på så sätt tillsammans med forskaren den 
problemställning som rör forskningen. I det följande ska vi ur detta resone-
mang skapa en historieskrivning som rör sig mellan dessa ytterligheter. Detta 
är tänkt att visa på en komplexitet som rör sig bortom de periodiseringar som 
vi tagit del av under föregående kapitel. 

4.1. Spänningar i efterkrigstidens forskningspolitik 
I ett betänkande från år 1946 angående de s.k. socialvetenskapernas ställning 
argumenteras på följande sätt behovet av expanderande samhällsvetenskap: 

Det moderna samhället har sålunda ett uppenbart behov av socialvetenskaplig 
forskning. Den komplicerade strukturen hos detta samhälle medför att…1 

I citatet finns en klar uppfattning om att samhällsvetenskapen bör vara poli-
tiken behjälplig i uppbyggandet av den svenska välfärdsstaten. Vetenskapens 
nytta är direkt relaterad till en utomvetenskaplig kontext, nämligen samhäl-
let, eller om man så vill, till politiken. Detta stärks av en annan utsaga från 
samma betänkande: 

Socialvetenskaperna står av naturliga skäl i en mer direkt relation till stat och 
samhällsliv än några andra vetenskaper. Å ena sidan kräver den socialveten-
skapliga forskningen ofta ett intimt samarbete mellan samhällets olika organ, 
å andra sidan har samhället ett starkt behov av att anlita forskningen i sin 
tjänst.2 
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Om citatet ovan skulle läsas som en isolerad mängd text skulle det knappast 
gå att argumentera för att vetenskapen, och speciellt samhällsvetenskapen, 
levde en relativt autonom tillvaro under efterkrigstiden. Argumentationen i 
texten pekar istället mot att man sätter likhetstecken mellan nyttan i sam-
hällsvetenskapen och i politiken, dvs. att forskningens utomvetenskapliga 
nytta sätts i fokus. Denna nytta är i texten genererad utifrån två aktörer, 
forskningen och samhället: Forskningen behöver samarbeta med samhälleli-
ga aktörer för sin egen skull. Ur samhällets synpunkt är det också viktigt att 
använda sig av forskningen, att låta sig utredas. 

Det finns alltså starka skäl att använda sig av samhällsvetenskaplig forsk-
ning där båda parterna, vetenskapen och samhället, sägs tjäna på att samver-
ka. Dock uttrycks samtidigt oro för att det socialvetenskapliga forskningsråd 
som är under uppbyggnad ska bli alltför påverkat av politiken: 

Ett väsentligt element i kritiken kvarstår dock, nämligen faran för att ett sam-
hällsvetenskapligt forskningsråd skall använda sitt inflytande över anslagen 
för att söka dirigera och framförallt efter politiska hänsyn leda forskningen. 
Att denna fara är större inom socialvetenskaperna än inom andra vetenskapli-
ga områden är uppenbart. Självfallet är också att allt bör göras för att förhind-
ra en dylik utveckling. Genom att ge de vetenskapliga representanterna i rå-
det en betryggande majoritet och genom en lämplig avgränsning av rådets 
uppgifter torde dock riskerna för en politisering av dess verksamhet under 
nuvarande förhållanden inskränkas till ett minimum.3 

Här finner vi något väldigt paradoxalt, nämligen att utsagan ovan istället 
pekar mot en vilja till autonomi från politiken. Samtidigt har inriktningen på 
de tidigare utsagorna från samma period varit de totalt motsatta, en veten-
skap legitimerad av dess nyttighet i förhållande till samhället och därmed 
politiken.  

Motivet för samhällsvetenskapens expansion och därmed inrättande av ett 
forskningsråd innehåller ambivalenta inslag som pekar mot utomvetenskap-
lig nytta i form av politiken och samhället, samtidigt som det finns spår av 
en inomvetenskaplig nytta då det finns farhågor för att sammansättningen i 
forskningsrådet ska vara sådant att det påverkar forskningen och låter politi-
ker bestämma forskningens innehåll. Å ena sidan vill vetenskapens företrä-
dare närma sig samhället, å andra sidan inte då detta kan påverka den veten-
skapliga autonomin. 

Två andra paradoxala yttranden är hämtade från den statliga utredningen 
”Forskningens villkor och behov”4 och 1959 års forskningsproposition5 som 
delvis bygger på den föregående utredningen. Här hänvisas i texten till två 
olika uppgifter för forskningen: 

Universitetens och högskolornas uppgift i forskningen gäller emellertid icke 
blott forskarrekrytering och utbildning av unga forskare. De är också centra 
för en självständig och fri forskning av den största betydelse för vårt samhäl-
les utveckling.6 
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I detta citat talas det om en självständig och fri forskning som äger rum inom 
universitetet. Alltså en forskning i samklang med en inomvetenskaplig nytta, 
men där detta ger följdverkningar till det övriga samhället i samklang med 
den linjära modellen som tagits upp. Poängen är i vart fall att en autonomi i 
förhållande till samhället förordas då detta är tänkt att generera den bästa 
forskningen. Dock står det i forskningsproposition från år 1959 att läsa föl-
jande: 

Det kommer sannolikt att fordras ett allt intensivare samarbete mellan forska-
re inom vitt skilda discipliner när man i framtiden med forskningens hjälp vill 
angripa ett stort och viktigt problem. Här kan som exempel kriminalitetens 
orsaker, ett betydelsefullt problem, vilket såsom framhållits i annat samman-
hang lämpligen borde kunna inom ramen för forskningsrådens verksamhet 
angripas på bred front på basis av ett av råden gemensamt utarbetat forsk-
ningsprogram.7 

Här närmar vi oss utan tvekan två olika slags perspektiv på forskning. I det 
senare fallet finns det i propositionen ett förslag på ett ur politisk synpunkt 
viktigt forskningsområde som det i framtiden anses viktigt att bedriva forsk-
ning på. Detta görs bland annat genom att direkt peka ut området och beskri-
va hur det bör angripas, genom ett gemensamt forskningsprogram. Resone-
manget kan tyckas något märkligt då det tidigare i samma dokument vurmats 
för den självständiga forskningen som en mycket viktig fråga. Här pekas 
snarare från politiskt håll ut ett forskningsområde som anses viktigt. Detta är 
utan tvekan att framhäva en samhällelig nytta där vetenskapen bör vara sam-
hället behjälplig med forskning. 

4.2. Spänningar i 60- och 70-talens forskningspolitik 
Precis som i beskrivningen av efterkrigstidens forskningspolitik ska vi åter-
igen konfrontera teser med antiteser. Syftet med detta är att visa på hur det 
trots förändringar i den förda forskningspolitiken trots allt föreligger ett kon-
stant spänningsförhållande mellan det inom- och utomvetenskapliga. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan det utomvetenskapliga och inomvetenskap-
liga ska så här långt i avhandlingen främst tolkas utifrån vem som genererar 
forskningen, om det bör vara samhället som beställer forskningen eller fors-
karna som själva bestämmer vad som är relevant att forska om. I ett sådant 
sammanhang blir den eventuella nyttan av tveeggad natur. En inomveten-
skaplig nytta gagnar den inomvetenskapliga utvecklingen i fråga om teorier 
och metoder, medan den utomvetenskapliga nyttan gagnar politiken i fråga 
om underlag och kanske till och med bekräftelse för olika politiska åtgärder. 
Detta går bland annat att klart se i den forskningspolitiska proposition som 
presenterades 1978/79 där följande sägs i anslutning till forskningens nytto-
potential: 
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Forskningen bör givetvis inte för sin förnyelse vara hänvisad enbart till de 
enskilda anställdas uppslagsrikedom utan också utnyttja möjligheterna att få 
idéer och impulser från andra än dem som är direkt verksamma inom forsk-
ningen. Jag vill i sammanhanget peka på att både högskoleorganen och orga-
nen inom forskningsrådsorganisationen de senaste åren fått ändrad samman-
sättning. Bl.a. denna samverkan med företrädare för olika intressen i sam-
hälls- och arbetslivet bör kunna ge utgångspunkter för en förnyelse också av 
forskningen.8 

I resonemanget ovan ges en beskrivning av hur forskningen i allmänhet ge-
nom ökat inflytande från samhällsföreträdare ska bli mer samhällsrelevant. 
Det är alltså frågan om en nyttoorientering mot själva kärnpunkten i sektors-
forskningsprincipen där forskning ska orienteras mot sektoriella intressen, 
den samhälleliga nyttan. Här kan nyttan snarast förstås som en samhällelig 
impuls till vetenskapliga samhället. Där det vetenskapliga samhället sedan 
utför forskning vilken är nyttig utifrån en beställarkontext. I citatet talas även 
om ”en förnyelse också av forskningen”, utifrån just det faktum att samhälle-
liga företrädare ges större makt över forskningen än vad de förut haft.  

Tidigare i samma proposition förekommer dock en diskussion av ett helt 
annat slag. Där diskuteras istället vikten av den autonoma forskningen vad 
gäller utvecklandet av ny kunskap. Således framföres ett omvänt resone-
mang där beställaren sätts åt sidan och där vetenskapen blir viktig då det 
gäller att själv definiera vad som är viktig och i sitt eget sammanhang central 
forskning: 

Jag vill här erinra mig om att jag nyss har framhållit att en av högskolans vik-
tigaste uppgifter är att utveckla ny kunskap. Detta är med mitt synsätt, såvitt 
vad gäller kunskap som utvecklas genom forskning, ett område där de inom-
vetenskapliga aspekterna måste få stor tyngd. Inflytandet över forskningen 
bör därför på detta område sättas in framförallt på mera övergripande nivåer 
än när det gäller sektorsforskningen.9 

Relaterat till föregående citat finns ovan en diskussion som snarast är inrik-
tad på de inomvetenskapliga aspekterna av forskningen. I resonemanget 
finns en vilja att inte styra viss forskning som syftar till att skapa ”ny kun-
skap”, vilket kan likställas med grundforskning. I samband med detta anspe-
las på forskningens frihet då de ”inomvetenskapliga aspekterna bör få stor 
tyngd”. Dvs. att forskarna själva bör utveckla problemområden och på så vis 
nära sig själva med kunskap. Samtidigt skapas en polariserad bild där sek-
torsforskningen ska stå i nära relation till samhället, medan grundforskning-
en ska stå mer fri i förhållande till detsamma. Vetenskapen blir på så sätt 
bestående av två grenar där den ena är tänkt att vara samhället till gagn och 
den andra med att bidraga till inomvetenskaplig förnyelse. De två grenarna 
skulle närmast kunna sammanfattas som å ena sidan ”forskning för samhäl-
lets skull” och å andra sidan ”forskning för sin egen skull”. Här bygger det 
sistnämnda på grundforskning vilken i ett kortare perspektiv inte är direkt 
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bunden till en samhällelig kontext utan snarare står vid sidan av krav på 
forskningens nytta. Denna bild förstärks vid ett närmare studium av forsk-
ningsrådsutredningen vilken låg som grund till propositionen. Här sägs föl-
jande angående den s.k. kritiska forskningen: 

Detta slags forskning behövs i ett utvecklat och fritt samhälle som korrektiv 
och provokativ men är nästan definitionsmässigt hemlös när det gäller stöd 
från samhället. De forskningsinitierade organen måste dock ha ett ansvar att 
lösgöra medel för sådana insatser. Under alla förhållanden gäller att ta den 
”kritiska forskningen” på allvar och ständigt vara beredd att ompröva både 
gällande vetenskapliga konventioner och samhällets prioriteter.10 

I citatet ovan gäller en omvänd förståelse av den samhälleliga nyttan i rela-
tion till vad som skrivits tidigare. Här benämns den samhällskritiska forsk-
ningen som mycket viktig då det gäller att ifrågasätta gällande sanningar. 
Här ska den kritiska forskningen förstås som en underkategori till den kon-
textlösa forskningen. Den är visserligen empirisk och har på så sätt nära 
band till det samhälleliga. Dock finns det samtidigt ett avstånd, som just är 
kritiken, mellan den kritiska forskningen och dess kontext. Den är på så sätt 
inte bunden till politiska krav på vetenskaplig nytta. Snarare verkar den för 
en omvänd nytta där den försöker bygga nytt genom att rasera det gamla, 
inte bygga nytt genom att bygga på det etablerade. Vad gäller dess teoretiska 
variant står även denna utanför den samhälleliga nyttan. Att föra teoretiska 
diskussioner med avsikt att kritisera det som tagits för givet inom vetenska-
pen kan inte definieras som annat än det mest kontextlösa i förhållande till 
det övriga samhället. 

Om den kritiska forskningen till viss del står längst ifrån det etablerades 
nytta existerar sektorsforskningen mitt i nyttan. Som vi tidigare sett i de 
forskningspolitiska resonemangen tenderar vetenskapen att just finna sitt 
värde i att vara just nyttig i förhållande till samhällets syn på nyttig forsk-
ning. Att detta polära förhållande existerar är knappast något som bör betrak-
tas som en insikt i detta sammanhang. Istället har det från politiskt håll fun-
nits en ambition att föra en forskningspolitik som innehåller spänningar mel-
lan grund- och tillämpad forskning vilket vi kan se i en statlig utredning från 
år 1975: 

Det fruktbara spänningsförhållande som kan råda mellan forskningens sam-
hällsrelevans och dess inomvetenskapliga betydelse bör enligt utredningens 
uppfattning återverka även på de organisatoriska formerna för forskningsfi-
nansiering.11 

I ovanstående citat tycks det snarast finnas en ambition att upprätta ett spän-
ningsförhållande utifrån syn på detta som ”fruktbart”. Oavsett om spänning-
en i vissa fall tycks avsiktlig och i vissa fall oavsiktlig är det för denna av-
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handlings del ointressant. Av vikt för den fortsatta diskussionen är istället 
förekomsten av ett spänningsförhållande. 

4.3. Spänningar i den samtida forskningspolitiken 
I forskningsproposition Forskning och förnyelse från år 2000/01 finns föl-
jande utsaga: 

Staten har ett övergripande ansvar för att det svenska samhället utvecklar och 
tar tillvara ny kunskap. Staten har ett särskilt ansvar för att bevara forskning-
ens frihet och att stödja vital grundforskning och forskarutbildning.12 

Återigen finner vi en argumentation vilken syftar på inomvetenskaplig nytta 
och därmed på forskarens autonomi. Detta byggs upp av samma slags argu-
mentation för inomvetenskaplig nytta som vi tidigare bekantat oss med un-
der efterkrigstiden och på 60- och 70-talen. På samma sätt som med tidigare 
texter motsägs argumenten senare i samma text: 

Från närings- och forskningspolitisk synpunkt är det naturligtvis angeläget att 
så många uppfinningar som möjligt som härstammar från forskningen vid 
universitet och högskolor exploateras. Därigenom kan sysselsättning och till-
växt främjas. (…) De exploateringshinder som finns utanför universiteten och 
högskolorna bör i möjligaste mån undanröjas genom en kombination av nä-
rings- och forskningspolitiska insatser. Motsvarande hinder inom högskole-
sektorn bör begränsas genom en tydlig forskningspolitisk strategi som både 
betonar lärosätenas ansvar gentemot forskarna när det gäller rådgivning och 
stöd i fråga om patentering av forskningsresultat med kommersiell potential 
men också forskarnas ansvar att på olika sätt medverka till nyttiggörandet av 
forskningsresultaten.13 

Det föreligger en motsättning i texten då det i det första citatet hävdas att 
staten har ett ansvar för bevarandet av forskningens frihet. I det andra citatet, 
senare i dokumentet, är argumentationen istället inriktad på forskarnas eget 
ansvar att ”på olika sätt medverka till nyttiggörandet av forskningsresulta-
ten”. Ifall ”forskningens frihet” syftar på en vetenskap skild från samhälleli-
ga särintressen syftar det sistnämnda citatet på en inskränkning av just detta. 
Här blir motsättningen tydlig då forskning där forskaren personligen ges 
ansvar för nyttiggörandet av sin forskning inte är förenlig med idealet om 
forskningens frihet. 

Samma resonemang som ovan angående forskningens frihet återfinns i in-
ledningen till 2004/05 års forskningsproposition: 

Svårigheter att i förväg bedöma den framtida nyttan av forskningsresultaten 
gör att långsiktig grundforskning inte kan bedrivas i rimlig omfattning utan 
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offentlig finansiering. Staten har, i enlighet med riksdagens beslut, ett särskilt 
ansvar att garantera forskningens frihet (…)14 

Här argumenteras återigen för visionen om att staten har ansvaret att ”garan-
tera forskningens frihet”. Det talas också om svårigheterna att bedöma den 
framtida nyttan med grundforskning. Med nytta avses i detta sammanhang 
en samhällelig sådan eftersom grundforskningens inomvetenskapliga nytta 
vad gäller teoriutveckling etc. är uppenbar. Dock är det givetvis svårt att 
förutspå framtida tillämpningar av forskningen. Här ges återigen grund-
forskningen en karaktär av kontextlöshet, där den samhälleliga nyttan är 
intimt förknippad med just kontexten. Om vi återgår till spänningsförhållan-
det ligger spänningen i samhällelig förankring/tillämpbarhet och svårigheter 
att tillämpa något eftersom det inte är skapat för att passa in i något sam-
manhang, det är istället bara en upptäckt som man eventuellt någon gång i 
framtiden kan göra bruk av utanför vetenskapen själv. Nyttan är även i detta 
fall knuten till tillämpning där forskningen måste hitta sitt användningsom-
råde i samhället exempelvis genom att generera ekonomisk vinst. Att det 
också finns en vilja från politiskt håll att kontextualisera forskningen visar 
nästa citat på som återfinns längre fram i den proposition som presenterades 
tidigare: 

Av stor vikt är också att dialogen mellan forskare och avnämare stärks. Kun-
skapsöverföringen betraktas ofta som en envägskommunikation från forskare 
till avnämare. Men forskningen berikas lika mycket av kunskap från andra 
delar av samhället och blir därigenom mer relevant för samhället i stort.15 

Här har vi ett exempel på hur kontextbundenheten gör forskningen nyttigare 
i samhällets ögon där dialogen, utbytet mellan olika aktörer, däribland forsk-
are ska göra forskningen mer relevant för samhället. Detta utgör den andra 
ytterligheten av just nyttan där kontextlösheten är den ena och förankringen i 
kontexten, samhället, den andra. Men där båda utgör varsitt ben i den sven-
ska forskningspolitiken. 

Dock finns ett visst avsteg från denna spänningsfyllda relation att finna i 
2004/05 års forskningsproposition där man skriver följande angående skill-
naden mellan tillämpad forskning och grundforskning.  

Regeringen anser att motsättningen mellan inomvetenskapligt motiverad 
forskning/grundforskning och behovsmotiverad forskning är olycklig. Steget 
från grundforskning till tillämpning i näringslivet och samhället blir allt kort-
are och därmed försvinner alltmer gränsen mellan grundforskning och be-
hovsmotiverad forskning.16 

I fallet ovan tycks det finnas en vilja att i ökad utsträckning kontextualisera 
grundforskning. Om steget mellan grundforskning och tillämpad forskning, 
den kontextualiserade forskningen, alltmer försvinner kan en viss vridning 
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mot nytta i en mer samhällelig betydelse antas, där också spänningen mellan 
grundforskning och tillämpad forskning löses upp till en harmonisk helhet. 
Detta är givetvis en diskussion för framtiden då detta rör visionsskapande, 
vilket kommer att sätta sina avtryck först då. 

4.4. Spänningens forskarideal 
I vad mån kan man ur detta material skapa sig en bild av hur en tilltänkt ide-
al forskare kan se ut? Den tidigare periodiserade bilden av historien ger en 
bild av forskaren som kommit att övergå från en forskare som arbetar för en 
inomvetenskaplig nytta till en forskare som kommit att bli mer interaktiv och 
framförallt mer lyhörd på samhälleliga krav. Alltså en bild där forskaren på 
senare tid kommit att bli mer nyttig också som en konsekvens av politiska 
påtryckningar där denna utveckling setts som en nödvändig del av utveck-
landet av samhällsekonomin. Om vi illustrerar den periodiserade historie-
skrivningen i relation till nytta skulle den se ut på följande sätt: 

 
Inomvetenskapligt nyttig � Politiskt nyttig � Ekonomiskt nyttig 

Figur 2. 

Den första typen av nytta, inomvetenskaplig nytta, betecknar forskaren som 
arbetar i enlighet med ”mode 1” där teorins upphovsmän drar skarpa kon-
traster mellan vetenskapen och samhället. Det var samma period som i El-
zingas analys, där den akademiska oligarkin åtnjöt en relativ autonomi i för-
hållande till samhället. De två senare perioderna är koncentrerade på den 
externa nyttan där sektorsforskningen under 60- och 70-talen får beteckna 
den politiska nyttan och där näringslivets ökade inflytande får beteckna bil-
den av 80-talet och framåt. De två senare perioderna stämmer väl överens 
med beskrivningen av ”mode 2” där olika samverkansformer mellan akade-
mi och externa intressenter blir allt vanligare. 

Denna bild av den ideala forskaren kompliceras något av den beskrivning 
vi sett i detta kapitel där ingen entydig bild ges av vad den ideala forskaren 
ska ägna sig åt. Å ena sidan är den inomvetenskapliga forskningen viktig, 
men å andra sidan är också forskning som riktar sig åt extern nytta minst lika 
viktig. Denna åtskillnad finns dessutom under varje forskningspolitisk period 
som vi hittills studerat. Detta kan beskrivas enligt följande illustration: 

 
Inomvetenskapligt relevant � Utomvetenskapligt relevant 

Figur 3. 
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I den mer spänningsfyllda historieskrivningen skulle den eventuella forsk-
aren vara en mycket ambivalent person som pendlar mellan inom- och ut-
omvetenskaplig nytta. Senare i avhandlingen ska jag visa på hur dessa stor-
heter utesluter varandra, vilket leder till att båda inte kan finnas på samma 
gång hos en forskare i lika hög utsträckning. Detta kommer jag visa har rele-
vans för ambivalenta förhållningssätt hos enskilda forskare. 

I och med detta kapitel lämnar vi analysen av politiken och koncentrerar 
oss härnäst på forskarna själva.  
                               
1 SOU 1946:74. s.19 
2 SOU 1946:74 s.146 
3 SOU 1946:74 s.138-139 
4 SOU 1958:32 Forskningens villkor och behov 
5 Prop. 1959:105 
6 SOU 1958:32 s.19 
7 SOU 1959:105 s.211 
8 Prop. 1978/79:119 Om vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning s.70 
9 Prop. 1978/79:119 s.17 
10 SOU 1975:26 Forskningsråd s.35 
11 SOU 1975:26 
12 Prop. 2000/01:3 Forskning och förnyelse s.11 
13 Prop. 2000/01:3 s.194 
14 Prop. 2004/05:80 s.9 
15 Prop. 2004/05:80 s.10 
16 Prop. 2004/05:80 s.10 
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5. Praktisk metod 

Den hittillsvarande beskrivningen har främst rört frågor av forskningspoli-
tisk karaktär. I relation till den tidigare diskussionen om Mills sociologiska 
vision ska vi med detta kapitel lämna den strukturella politiska nivån för att 
istället ändra fokus till forskarnas egen vardag och deras förståelse av denna. 
Kapitlet syftar till att ge svar på frågor om praktiska frågor angående urval 
etc. för de forskare som deltagit i intervjustudien som nästa del av avhand-
lingen är grundad i.  

5.1. Urval 
De forskare som intervjuats för denna avhandling är alla sociologer verk-
samma vid svenska universitet och högskolor. Det finns tre skäl till varför 
denna grupp är särskilt intressant i en studie av normer och ambivalens inom 
akademin. För det första är sociologi en vetenskap som, i relation till tidigare 
diskussion, tillfredställer krav på både inom- respektive utomvetenskaplig 
nytta. Den svenska sociologin har som vi kommer att se i nästföljande kapi-
tel en historia av att arbeta nära externa intressenter, och efterkrigstidens 
sociologi kom nästan helt att bygga på en intim relation mellan stat och ve-
tenskap. Samtidigt har delar av den svenska sociologin ägnats åt teoretiska 
problem av inomvetenskaplig karaktär, där nyttan inte kommit att präglas av 
externa relationer. För det andra är sociologer på grund av sin historia sär-
skilt intressanta att studera. Detta beror på den utveckling den svenska socio-
login haft som startade som en utredningsverksamhet för det framväxande 
välfärdssamhället, för att senare under 60- och 70-talen bli mer kritiskt inrik-
tad i förhållande till den svenska utredningsapparaten och externa engage-
mang i allmänhet. Detta har lett till att många sociologer som startade sin 
akademiska bana på 60- och 70-talen kommit att fostras just i denna kritiska 
anda. När det i våra dagar inom forskningspolitiken, kommit att bli ett ökat 
fokus på värden, vilka står stick i stäv med en sådan kritisk hållning, fram-
står det som särskilt intressant att just studera medlemmar av denna sam-
hällsvetenskapliga disciplin. För det tredje är det intressant att i detta sam-
manhang lyfta fram en samhällsvetenskaplig disciplin. De flesta studier som 
görs om forskare och forskning berör naturvetenskapen.1 Det blir således 
intressant och viktigt att i detta sammanhang fokusera på samhällsvetenskap-
liga forskare. 
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För detta syfte jag valt att intervjua 15 sociologer som alla disputerat och 
arbetar vid universitet och högskolor runt om i Sverige. Dessa har valts ut så 
att det skett en spridning av både ålder och kön. Urvalet har också styrts av 
var de olika respondenterna befinner sig i sin karriär. Det finns därför en 
spridning från timanställda nyligen disputerade lektorer till väletablerade 
professorer som har gjort avtryck och spelat roll för den svenska sociologins 
utveckling. Alla har dock vid intervjutillfällena varit anställda och därige-
nom yrkesverksamma personer. 

Som vi sett i beskrivningen av hur den svenska högskolan har utvecklats 
kan man se att det finns en viss skillnad mellan universitet och högskolor. 
Dels finns det formella skillnader, som hur de är finansierade. Men det finns 
också en rad informella skillnader som status, akademiska traditioner etc.2 
Detta gör att det finns anledning att också sprida urvalet över olika typer av 
lärosäten med högre utbildning. Innan jag beskriver dessa typer lite nog-
grannare finns det anledning att göra en lista på vad som kan associeras med 
antingen en högskola eller ett universitet: 

 
Högskola Universitet 

Undervisning Forskning 
Forskning i samarbete med regionen Forskning på ”fria” fakultetsmedel 

Arbetarklasstudenter Medelklasstudenter 
Lägre status Högre status 

Få traditioner Många traditioner 
Mindre orter Större orter 

Fil. kand Fil. dr 

Figur 4. 

Denna lista är artificiell i en mening då den är skapad av mig nu vid detta 
tillfälle för att uppmärksamma läsaren på några skillnader som kan föreligga 
mellan universitet och högskolor i Sverige. Det är också så som alltid med 
associationer av detta slag, de fungerar som en slags idealtyp. Exempelvis så 
finns i listan en uppdelning mellan högre och lägre status. Denna bild speglar 
institutionens status som sådan, alltså ett universitet som sådant åtnjuter i 
allmänhet högre status än en högskola. Samtidigt kan det finnas enskilda 
personer vid en högskola som på nationell basis åtnjuter mer respekt än 
många av sina kollegor som arbetar vid ett universitet med hög status. Den-
na, om man så vill, individualism som sammankopplar individen med sin 
gärning och inte med sin organisation gör givetvis att uppdelningen i detta 
fall inte blir så självklar. Samtidigt har jag tagit hänsyn till detta vid valet av 
respondenter. Den aktuella ställningen har varit en viktig faktor, men också 
hur länge man varit verksam som lärare/forskare. Samtidigt är statusen del-
vis kopplad till den institution där man verkar. Då det finns en stor konkur-
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rens om tjänsterna, särskilt professurerna, blir den högst rankade i ansök-
ningarna också någon som självklart åtnjuter viss status. Statusen är således 
både knuten till plats, ställning och person. 

Om vi nu bortser från eventuell status kopplad till eventuella personer och 
istället koncentrerar oss på varifrån de tillfrågade respondenterna finns så har 
jag gjort följande uppdelning: 

 
� Nationellt universitet: Med detta menas universitet med långa 

akademiska traditioner av undervisning och forskning. Student-
rekryteringen har också kommit att omfatta studenter från hela 
landet. Exempel på nationella universitet är Uppsala universitet 
och Lunds universitet. 

 
� Regionalt universitet: Universitet som från början varit högsko-

lor men sedermera fått universitetsstatus från 80-talet fram tills 
nu. Här finns inte lika starka traditioner av undervisning och 
forskning som på nationella universitet. Dessutom har universite-
ten kommit till för att stärka regionerna i vilka de befinner sig, 
därav namnet. Det sistnämnda faktumet är också något som speg-
lar sig i både undervisning och forskning. Exempel på regionala 
universitet är Örebro universitet och Växjö universitet. 

 
� Regional högskola: Sveriges regionala högskolor är själva sin-

nebilden av idén med det så kallade kunskapssamhället och en 
starkt bidragande anledning till varför en så stor del av befolk-
ningen idag skaffar sig en akademisk utbildning. Här finns få 
akademiska traditioner och en betydande del av verksamheten be-
står i att undervisa. Den forskning som bedrivs är i många fall 
starkt lierad med lokala intressen. Exempel på regionala högsko-
lor är Högskolan i Skövde och Högskolan på Gotland. 

Uppdelningen ovan speglar tre typer av institutioner för högre utbildning 
med både likheter och olikheter. Bland likheterna ligger förstås uppdraget 
om utbildning, forskning och den tredje uppgiften. Dock har dessa lite olika 
betoning på de olika lärosätena. Vid ett universitet finns det exempelvis fa-
kultetsmedel vilket möjliggör forskarassistenttjänster och forskning som ur 
ett avnämarperspektiv inte behöver vara nyttig. Även ämnen som inte är 
direkt kopplade till nytta, exempelvis ovanliga språk, finns representerade i 
huvudsak vid de traditionella universiteten. För en regional högskola, där 
inte fakultetsmedel finns, sker i många fall nära samarbeten med det omlig-
gande samhället för att om möjligt bygga upp forskningsmiljön. Detta bidrar 
då till att forskningen blir mer nyttig ur ett samhälleligt perspektiv. Således 
är fokus mer på undervisning och på den tredje uppgiften vid en regional 
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högskola medan det vid ett universitet finns mer resurser för att bedriva 
forskning. 

Denna uppdelning är givetvis inte absolut. Särskilt vid ett universitet finns 
discipliner som väldigt sällan blir tilldelade forskningsmedel, medan det vid 
en högskola kan finnas ämnen som faktiskt får mycket medel tilldelade. Ge-
nom att på detta sätt söka informanter vid olika slags lärosäten finns en för-
hoppning att kunna illustrera vissa skillnader i fråga om identitet som kan 
tänkas finnas då en forskare arbetar vid en regional högskola respektive ett 
universitet. Detta är av stor vikt för denna avhandling då en sådan åtskillnad 
kan hjälpa oss att konkretisera vissa av de normer som styr den akademiska 
verksamheten. En uppdelning mellan olika typer av lärosäten blir också vik-
tig för förståelsen av på vilket sätt identiteten i olika grad kan vara integrerad 
i den verksamhet som bedrivs. 

Av de sammanlagt 15 respondenter som intervjuats arbetar 5 vid regiona-
la högskolor, 4 arbetar vid regionala universitet samt 6 är verksamma vid 
traditionella universitet. Av dessa är 7 kvinnor och 8 är män. Analysen av 
materialet kommer inte att basera sig på kön och av anonymitetsskäl har jag 
därför valt att inte nämna vilket kön de olika respondenterna har i analysen 
av det empiriska materialet. Av de intervjuade är dessutom 6 professorer, 5 
är docenter och 4 har disputerat men var vid tillfället för intervjuerna ännu 
inte meriterade nog för att inneha de två förstnämnda titlarna. Även ålders-
spridningen på respondenterna är till stor del relaterad till de tre tidigare 
nämnda kategorierna där professorerna har den högsta åldern, följda av do-
centerna medan de yngsta är de relativt nydisputerade.  

5.2. Intervjuernas genomförande 
Det finns något helt klart problematiskt över de intervjuer som genomförts i 
denna avhandling. Inte därför att det finns anledning att tro att de skiljer sig 
nämnvärt från andra relativt öppna kvalitativa intervjuer. Problemet ligger 
snarare i att jag och mina informanter befinner oss inom samma fält, i sam-
ma vetenskapliga disciplin. I en tidigare svensk studie där författarna inter-
vjuade just sociologer jämför de denna problematik med att en läkare under-
söker en annan läkare. I mitt fall blir denna fråga extra problematisk då detta 
är en doktorsavhandling och jag vid tiden för intervjuerna inte är disputerad. 
Den tidigare jämförelsen mellan en läkare som undersöker en annan läkare 
bleknar därmed lite och blir till en situation där jag som underläkare ska 
undersöka en rad läkare av vilka många sedan länge har praktiserat medicin 
och till och med är överläkare eller klinikchefer. Relationen mellan mig och 
de informanter som deltagit i studien har inte varit behäftad med de vanliga 
problemen i dessa sammanhang där intervjuarens, forskarens, makt proble-
matiseras i intervjusituationen. Förhållandet har snarare kommit att bli det 
motsatta. Inte så att informanterna på ett medvetet plan har bemötts med 
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någon överdriven respekt. Dock har vissa av informanterna varit svävande 
och ibland rört sig runt många av mina frågor. Detta har kommit att leda till 
att jag ibland fått vara extra uppmärksam på att inte informanten tagit över 
intervjun och börjat tala om saker som hamnat långt utanför denna avhand-
lings frågeställning och syfte. Det har inte varit ett stort problem, men det 
har förekommit situationer där detta skett och jag på ett indirekt sätt försökt 
styra tillbaka informanten till att diskutera frågor som rör just avhandlingen. 
Ibland har detta varit svårt, för att inte säga omöjligt, men det hör till undan-
tagsfallen. 

Varje intervju varade cirka 1-2 timmar. De spelades in på band och tran-
skriberades i efterhand till text av mig. Syftet med intervjuerna har varit att 
undersöka hur man ser på och upplever sin egen roll som forskare och lärare 
inom akademin och hur denna eventuellt förändrats. Intervjuerna har också 
kommit att ändra fokus i och med att nya intervjuer gjorts. Från att röra rela-
tivt allmänna frågor om identitet har fokus under tiden för intervjuerna 
kommit att flyttas mot ambivalens i förhållande till den egna rollen som 
forskare och lärare. Att intervjuerna till en början skulle vara explorativa var 
ett medvetet val, särskilt då detta forskningsområde är relativt outforskat. 
Dock finns det anledning att nämna vilka områden som intervjuerna slutli-
gen kom att kretsa kring: 

 
� Erfarenheter av att arbeta i olika miljöer: Under detta tema 

diskuterades informanternas erfarenheter av att arbeta inom olika 
miljöer såväl inom som utanför akademin. Genom detta belystes 
olika normsystem som finns på olika arbetsplatser och hur man 
upplevde dessa i förhållande till sin egen identitet som forskare 
och lärare. 

 
� Synen på sig själv som forskare och lärare: Här diskuterades 

frågor om hur synen den egna verksamheten påverkat relationen 
till arbetet. Här fördes även en diskussion angående förekomsten 
av traditionella respektive otraditionella forskare och hur man 
placerar in sig själv. 

 
� Akademins förändring: Upplever man som forskare överhuvud-

taget att akademin kommit att förändras på något sätt under sin 
yrkesverksamma tid? Om man upplever att en förändring har 
skett, hur ser denna då ut? 

 
� Värderingar inom akademin: Vilka värderingar anser man 

finns inom akademin? Är dessa på något sätt specifika för den 
akademiska verksamheten eller är de allmängiltiga i den mening-
en att de finns representerade inom en rad olika fält? 
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De teman som beskrivs ovan bär givetvis vissa likheter. Bland annat står den 
egna identiteten som jag kommer att visa på senare i nära relation till om 
man upplever att det skett stora förändringar inom akademin. Detsamma 
gäller också erfarenheten av att arbeta inom olika miljöer både inom och 
utanför akademin, där man utan någon större ansträngning kan se likheter till 
frågan om värderationalitet. Tilläggas bör också att detta är teman, de är 
sålunda inte direkta frågor. De frågor som ställts i anslutning till dessa teman 
har varit av den art att de belyst de ovannämnda områdena. Det var också 
efter 4-5 intervjuer som det empiriska materialet kom att anta en struktur. 
Strukturen fanns visserligen innan också, men efter några inledande inter-
vjuer gick det att se ett mönster i materialet. Det kom att leda till en viss 
åtstramning i de följande intervjuerna, men det var uppenbart att de ovanstå-
ende punkterna gav en stor vägledning i det fortsatta arbetet. 

Att slutligen bygga upp intervjuerna kring olika teman gav även möjlig-
heter att efter ett tag finna likheter och olikheter med de tidigare genomförda 
intervjuerna. Detta gav som följd att de olikheter som fanns mellan intervju-
personerna också visade sig vara likheter när det kom till det ambivalenta 
förhållande informanterna hade till sin egen praxis. I de senare intervjuerna 
var det dock inte frågan om att testa hypoteser på ett direkt sätt. Denna inter-
vjutyp tas bland annat upp av Steinar Kvale som gör en tydlig åtskillnad 
mellan den explorativa och den hypotesprövande kvalitativa intervjun. Där 
står den explorativa intervjun för ett samtal som är helt öppet, medan den 
hypotesprövande intervjun är låst i sin form.3 Då intervjuerna till denna av-
handling genomfördes förekom det ofta att dessa två olika former kom att 
blandas i intervjusituationerna. Med det menas att samma intervju kunde 
innehålla element av öppenhet i förhållande till nya infallsvinklar och erfa-
renheter från tidigare intervjuer prövades på nya informanter. Dessa två ele-
ment kom också att framträda olika mycket med tiden. 

5.3. Etiska spörsmål 
Det finns nog ingen yrkesgrupp vid sidan av etnologer som så väl känner till 
kvalitativa intervjuer såsom sociologer. Ur denna aspekt kan det inte tyckas 
särskilt problematiskt att intervjua just denna grupp. Som sociolog finns 
både medvetenheten kring hur man tolkar ett empiriskt material och hur 
detta sedan kommer att användas. Denna aspekt kan därför inte bedömas 
som särskilt relevant för just denna undersökning. 

Däremot finns ett annat etiskt dilemma som i detta sammanhang är påtag-
ligt, nämligen konfidentialitetskravet. Det finns en begränsad mängd socio-
loger i Sverige idag som arbetar vid universitet och högskolor. Dessutom har 
forskarutbildningen varit organiserad på så vis att den bara ges vid ett be-
gränsat antal orter. Detta gör givetvis att den svenska sociologin är ett mikro-
samhälle där ”alla känner alla”. Det är sällan man som sociolog hör ett namn 
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på en person som arbetar vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet 
som man inte känner till, i alla fall till namnet, sen tidigare. Detta gör givet-
vis att det i denna studie blir ytterst viktigt att anonymisera de fragment av 
intervjuer som senare kommer att redovisas. 

I Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning är detta formulerat som en regel på följande 
vis: 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrap-
porteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utom-
stående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan vara etiskt känsliga. Detta 
innebär att det ska vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt upp-
gifterna.4 

Som jag kommer till ska denna regel tillämpas i denna avhandling då inter-
vjufragment används för att ge vissa exempel. Dock har regeln ibland varit 
svår att upprätthålla då intervjuerna genomförts. Intervjuerna som utförts 
under tiden hösten 2004 till våren 2006 har genomförts på caféer, på respon-
denternas respektive arbetsplatser samt på min egen arbetsplats i Uppsala. 
Då intervjuer genomförts på platser som caféer har igenkänningsrisken varit 
minimal. När intervjuerna genomförts i Uppsala så har jag bokat lämpliga 
lokaler som inte ligger i direkt anslutning till institutionen för att minimera 
eventuella risker för respondenterna att bli igenkända. Det största problemet 
har uppstått när respondenterna intervjuats på sina egna arbetsplatser. Detta 
på grund av att vissa intervjuer ibland har genomförts på samma institution 
men med olika personer vid olika tillfällen. Detta har ökat risken för att en 
respondent som tidigare intervjuats ska känna igen mig och därmed också 
den respondent jag vid det senare tillfället ska intervjua när jag besöker 
samma arbetsplats igen. Detta är något jag har varit medveten om innan in-
tervjuerna gjordes. Samtliga respondenter informerades därför innan om att 
detta kunde hända så att de hade möjlighet att boka ett rum lite mer avsides i 
förhållande till deras arbetsplats. 

Som jag tidigare nämnde utgörs svensk sociologi av en väldigt begränsad 
yrkesgrupp där alla känner alla. För att vara säker på att inga intervjufrag-
ment eller andra beskrivningar av respondenterna kan leda till identifikation 
kommer några åtgärder att vidtas. Dessa kommer bland annat leda till att 
enbart titel, typ av lärosäte5 samt ungefärlig tid inom akademin kommer att 
redovisas. Utöver detta kommer intervjuerna att redovisas som nummer 1-
15. Genom att göra detta kommer det med största säkerhet inte att gå att 
identifiera någon av respondenterna och således upprätthålls kravet på kon-
fidentialitet såsom det är redovisat i Vetenskapsrådets Forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.6 Även om det i 
Vetenskapsrådets skrift finns andra regler som i denna avhandling kommer 
att upprätthållas, bedömer jag att konfidentialiteten är av särskild vikt i detta 
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fall. Med detta avslutas avsnittet om praktisk metod och avhandlingen går i 
nästföljande kapitel in på direkta empiriska beskrivningar. 
                               
1 Se exempelvis Andrew Pickering (red.), Science as practice and culture (USA: 

The university of Chicago press, 1992) som är en antologi där de största namnen 
inom den nya vetenskapssociologin presenteras. Här förekommer enbart studier 
av naturvetenskapen. 

2 De konkreta exempel som här ges på akademiska institutioner återger inte var 
någonstans intervjuerna är gjorda, utan tjänar endast som exempel. 
3 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 1997.) 
s.94-95 
4 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Vetenskapsrådet. s.12 
5 Typ av lärosäte är detsamma som nationellt universitet, regionalt universitet samt 
regional högskola. 
6 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Vetenskapsrådet. s.12 
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6. Perspektiv på svensk sociologi 

Eftersom den svenska sociologin är en relativt begränsad sfär finns det pro-
blem gällande redovisningen av empirin till denna avhandling. Det hade 
bland annat varit intressant för läsaren om jag haft möjlighet att utförligt ge 
exempel på några sociologers liv vid universitet och i forskning. I en sådan 
redogörelse hade jag exempelvis med hjälp av intervjuutdrag kunnat berätta 
om hur de kommit att studera sociologi samt vad de sedan gjort och inte 
minst sysslar med i sina nuvarande positioner. En beskrivning av ett antal i 
det empiriska materialet typiska svenska sociologer hade berikat analysen. 
Samtidigt skulle en sådan redogörelse med största sannolikhet också avslöja 
identiteten på de sociologer som finns representerade i undersökningen. En 
dylik redovisning kan med hänsyn till respondenterna inte göras. Alternati-
vet blir att istället skriva en kollektiv historia som samtidigt belyser vissa 
individuella uppfattningar hos sociologerna om sin situation. Den svenska 
sociologins historia finns beskriven fram till i slutet av 80-talet. Så långt 
kommer jag att använda mig av litteratur för att återge utvecklingen av soci-
ologin. Därefter kommer jag i detta kapitel att använda mig av respondenter-
na för att se vilken utveckling sociologin har tagit på senare år. 

I fokus för denna analys finns konflikter rörande hur den vetenskapliga 
verksamheten bör betraktas och som vi kommer att se finns dessa både att 
finna ur ett längre historiskt perspektiv såväl som i nutid. Förutom att lyfta 
fram vissa konflikter syftar kapitlet till att ge en allmän introduktion till ak-
törsnivån, vilken fortsättningsvis kommer att dominera innehållet i avhand-
lingen. 

6.1. Etableringen av den svenska sociologin 
Den första professuren i sociologi inrättades år 1947 vid Uppsala universitet. 
Innan dess fanns i Sverige tre huvudpersoner vilka ägnade sig åt verksamhet 
som vi idag skulle betrakta som sociologisk: Erik Gustav Geijer, Ernst Her-
man Thörnberg och Gustav Steffen. Geijer (1783-1847) kom, förutom sitt 
historiska författarskap som han är mest känd för, att utveckla en egen soci-
alpsykologi.1 Thörnberg (1873-1961) var autodidakten som ägnade sig åt 
folkrörelseforskning och som Torgny Segerstedt kom att promovera till he-
dersdoktor2. Gustav Steffen (1864-1929) är dock den mest intressanta av 
dem då han innehade en delad professur i nationalekonomi och sociologi vid 
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Göteborgs universitet mellan åren 1903 och 1929. Dock togs professuren i 
sociologi bort år 1929 och i och med detta försvann den sociologi som Stef-
fen företrädde.3 Anna Larsson skriver följande om Steffen i sin avhandling 
angående inrättandet av ämnet sociologi i den svenska akademin: 

Steffens professur bör enligt min mening ses som ett av flera försök att eta-
blera sociologi som akademiskt ämne. I sin tid får det anses som framgångs-
rikt; ämnet (sociologin, min anmärkn.) fick en professor i kombination med 
nationalekonomi och Steffen var produktiv och uppfyllde väl sin roll. Ur ett 
längre tidsperspektiv måste man ändå konstatera att sociologiämnet inte blev 
varaktigt etablerat i den akademiska världen i och med Steffen. Han fick inga 
omedelbara efterföljare.4 

Den isolerade verksamhet som kännetecknar den förhistoriska svenska soci-
ologin gör att jag fortsättningsvis väljer att beskriva den svenska sociologin 
från och med inrättandet av den första professuren i sociologi där tjänsten till 
fullo var inriktad på sociologi. 

En mycket central gestalt i svensk sociologi under efterkrigstiden var 
Torgny Segerstedt då hans ställning inom den svenska sociologin är unik. 
Segerstedt satt med i den kommitté som 1946 beslutade att införa en profes-
sur i sociologi. På så sätt kom han även att på förhand bestämma den sven-
ska sociologins framtida inriktning. Han tillträdde professuren i Uppsala 
1947 och p.g.a. att han var den enda professorn i ämnet hade han möjlighet 
att senare påverka vilka som skulle få professurerna både i Sverige och till 
viss del också i Norden. Segerstedt var dessutom ledamot i det samhällsve-
tenskapliga forskningsrådet vilket gav honom möjligheten att påverka vilka 
som skulle tilldelas forskningsanslag.5 

Men vari bestod den slags sociologi som Segerstedt kom att företräda och 
som kom att dominera den tidiga svenska akademiska sociologin? Ett intres-
sant citat som finns återgivet i Anna Larssons avhandling6 och i Gullbergs 
skrift7 och som är formulerat av den socialvetenskapliga forskningskommit-
tén Segerstedt satt med i säger följande om den kommande sociologins in-
riktning: 

Någon tvekan torde icke råda om att, när man i Sverige talat om behovet att 
införa sociologien som en vetenskaplig disciplin, har man härmed avsett en 
empirisk vetenskap med uppgift att utforska de moderna samhällsförhållan-
dena.8 

I citatet betonas betydelsen av införandet av en empiriskt inriktad sociologi. 
Detta betydde också i senare resonemang angående den framtida svenska 
sociologins inriktning att den amerikanska empiriskt kvantitativa inriktade 
sociologin ställdes mot den syd- och mellaneuropeiska som betraktades som 
alltför spekulativ och inriktad på teori. Men var detta verkligen en sann bild 
av hur den dåtida sociologin såg ut enligt den socialvetenskapliga forsk-
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ningskommittén? Enligt Anna Larsson var den europeiska sociologin mer 
mångfacetterad än att man rimligtvis kunde tala om den som en enda. Istället 
var den tillräckligt differentierad för att tala om en slags italiensk sociologi, 
en slags tysk sociologi etc.9 Detsamma gällde för den amerikanska sociolo-
gin. Hans L. Zetterberg tar i en artikel från 1966 upp den långa tradition av 
mångfald som han anser att den amerikanska sociologin har, där nämns t.ex. 
namn som Merton, Parsons, Goffman etc.10 Men varför kom man ändå, fel-
aktigt, att använda sig av denna polariserade bild? Larsson hävdar i sin av-
handling att så skedde av enkelhetsskäl. Det var lättare att argumentera för 
den amerikanska sociologin då den ställdes mot den europeiska på detta 
förenklade sätt. När de olika polerna sedan debatterades så tillskrevs den 
”europeiska” mer spekulativa teoretiska sociologin negativa sidor medan den 
”amerikanska” empiriska sociologin tillskrevs en rad positiva egenskaper. 11 
Att den lilla sociologitradition som redan fanns i Sverige inte utvecklades 
kan enligt Larsson bero på två saker. För det första var sociologiämnet tänkt 
att generera forskningsanslag. Anslagen skulle bland annat motiveras med 
att sociologin skulle undersöka outforskade områden. För det andra var Se-
gerstedt skolad till filosof och den svenska filosofin vid denna tid hade en 
starkt positivistisk inriktning. När sociologin sedan skulle utkristalliseras ur 
den praktiska filosofin följde det naturligt att denna skulle fortsätta bära det 
positivistiska arvet.12 En annan forskare som har belyst varför sociologin 
fick sin positivistiska inriktning redan från början är Gullberg som, förutom 
arvet från den positivistiska filosofin, också nämner orsaker som att sam-
hällsrelevansen var viktig då de myndigheter man gjorde undersökningar till 
inte var intresserade av avancerade teorier. Han nämner också den stora vikt 
som vid tiden gavs åt naturvetenskaperna och att efterlikna dessa skulle höja 
ämnets vetenskapliga status.13 Bo Andersson som befann sig mitt i efter-
krigstidens svenska sociologi hävdar just den stora betydelsen av samhällsre-
levans för den tidiga sociologins inriktning.14 Även professor Gunnar Boalt 
beskriver den stora efterfrågan som fanns på sociologin från offentlig för-
valtning och företag när den inrättades och att den svenska sociologin anpas-
sade sig efter dessa institutioners krav.15 

Sammanfattningsvis kom den tidiga svenska sociologin att präglas av ett 
nära förhållande till staten. Den var också starkt empiriskt orienterad och 
påverkad av den dåtida positivistiska filosofin.  

I början av 50-talet började sociologiprofessurer att tillsättas också i övri-
ga delar av landet. Uppsala var som tidigare beskrivits väldigt empiriskt och 
”amerikanskt” inriktat, något som inte minst visar sig i den kurslitteratur 
som fanns. Här var den amerikanska kvantitativa dominansen närmast total. 
Den enda svenska författare som finns representerad med två böcker var 
Georg Lundberg, en svenskättad amerikansk sociolog, mycket inflytelserik 
på den tidiga svenska sociologin och till och med mer positivistiskt inriktad 
än Segerstedt själv.16 I Lund var sociologin också empiriskt inriktad men 
kurslitteraturen där uppvisar lite mer variation än i Uppsala, även om mycket 
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litteratur var densamma. Det inflytande Segerstedt hade inom den svenska 
sociologin märks inte minst i att den första avhandlingen som producerades 
vid Lunds sociologiska institution som byggde på en studie om vuxenstuden-
ter som Segerstedt själv varit initiativtagare till. Göteborgs universitet fick en 
egen professur först år 1959 och litteraturlistan från 50-talet innehåller en 
lång rad amerikanska verk. Sociologin i Stockholm kom tidigt att få en starkt 
positivistisk prägel. Inte minst genom att den positivistiska sociologen 
Lundberg tillbringade ett par månader där. 17  

Den svenska sociologin kom i sitt tidiga skede att präglas av en likfor-
mighet grundad i ett för tiden vanligt positivistiskt tänkande där relationen 
till de institutioner som sociologer bedrev forskning i samarbete med inte 
problematiserades. Detta tänkande kom dock att brytas och till slut förkastas. 

6.2. Den svenska sociologins kris 
Den ensidiga inriktningen på empiri och det okomplicerade förhållande till 
myndigheter och organisationer som den tidiga svenska sociologin kom att 
karaktäriseras av ifrågasattes i mitten av 60-talet av en ny generation svenska 
sociologer. Professor Ulf Himmelstrand anser att detta var relaterat till en 
ökad medvetenhet om globala och nationella orättvisor som uppmärksam-
mades i det svenska samhället: 

För mig sammanfaller sociologikrisen med den allt mindre passformen mel-
lan det som hände ute i världen från början av 60-talet och framåt – så små-
ningom också här hemma hos oss – och det som stod i våra sociologiska lä-
roböcker, varav flertalet då importerades från USA. Vissa brister i passfor-
men mellan idealtypiskt förenklade konstruktioner och verkligheten har vis-
serligen alltid funnits i varje vetenskap. Men ungefär i mitten på 60-talet så 
började verkligheten, inte minst genom massmedias bevakning, visa upp 
framträdande inslag, som överhuvudtaget inte fanns företrädda ens i förenk-
lad form i sociologins idealtypiska huvudfåra.18 

Vid universiteten ökade antalet studenter som ville studera sociologi mycket 
kraftigt. Exempelvis fanns det runt år 1970 vid den sociologiska institutionen 
vid Stockholms universitet cirka 2 500 studenter. Detta gjorde att undervis-
ningsbördan för lärare ökade dramatiskt. Att undervisa mellan klockan 9-21 
varje vardag och hålla samma föreläsning flera gånger i veckan hörde inte 
till ovanligheterna.19 De nya studenter som kom att läsa sociologi var många 
djupt präglade av sin tid och socialistiskt inriktade. Studenterna ställde krav 
på att få marxistisk kurslitteratur och var kritiska till fokuseringen på empi-
risk forskning.20 Svenska sociologer började också på 60- och 70-talen att i 
ökad utsträckning intressera sig för dem som kom att bli den moderna socio-
logins klassiker: Karl Marx, Emile Durkheim och Max Weber. Speciellt ska 
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nämnas att läsningen av Marx ökade lavinartat under denna period, även om 
också läsningen av Durkheim och Weber ökade.21  

Gullberg pekar på två avgörande debatter som tillsammans rådde under 
tiden och som kom att utgöra den svenska sociologins kris: mjukdatadebat-
ten och värderingsdebatten.22 Nedan ska jag kort redogöra för dessa två de-
batter och redovisa vissa artiklar ur tidskriften ”Sociologisk forskning” för 
att undersöka syftet med artiklarna vid tiden för debatterna. Det går givetvis 
att hitta andra arenor där debatten till viss del också bedrivits. Dock gör tid-
skriftens centrala roll som förbundsorgan inom den svenska sociologkåren 
vid denna tidpunkt att det går att fånga viktiga frågor vid en genomgång av 
artiklarna. Detta hävdas även av Janne Jonsson och Michael Tåhlin i deras 
studie av artiklar i ”Sociologisk forskning”.23 

Något som kom att diskuteras på 60-talet var det ensidiga användandet av 
kvantitativ metod. Debatten tog egentligen sin början då begreppen ”mjuk-
data” och ”hårddata” infördes. Den som först kom att göra detta var profes-
sor Zetterberg.24 Detta skedde i hans artikel ”Traditioner och möjligheter i 
nordisk sociologi”.25 I artikeln tar Zetterberg upp mångfalden av olika socio-
logiskolor i USA och menar att den nordiska sociologin bara kommit att 
rikta in sig på en enda, nämligen den empiriskt kvantitativa.  

Johan Asplund lade sig tidigt i debatten och i en artikel menar han att den 
i Norge verksamma sociologen Wilhelm Aubert, som inte använder sig av 
tabeller och diagram, skulle ha fått ett mer negativt mottagande om han pub-
licerat sitt verk The hidden society några år tidigare. Genom att verket ändå 
fick ett någorlunda positivt mottagande vid tiden för publiceringen år 1965, 
tyder enligt Asplund på att man då var mer öppen för den så kallade mjukda-
tasociologin.26 Det började enligt Asplund växa fram en större tilltro till 
mjukdatasociologin, något som tio år tidigare i Sverige varit otänkbart. Det 
kom även år 1966 att i Uppsala hållas ett seminarium om mjukdatasociolo-
gins möjligheter.27 Som ett resultat av detta publicerades rad artiklar i ”Soci-
ologisk forskning”.28 Den dåvarande redaktören Johan Asplund uttrycker en 
viss försiktighet då han genom publiceringen av dessa artiklar inte vill miss-
kreditera hårddatasociologin. Istället är avsikten att belysa alternativa meto-
der inom sociologin samt öppna för en diskussion.29 Detta kan ses som ett 
uttryck av de yngre sociologerna som inte ville stöta sig med de mer etable-
rade sociologerna. 

Diskussionen fortsatte dock både i tidskrifter och vid institutioner. Efter 
ett en tid utvecklades en extrem ståndpunkt då vissa ansåg att det bara var 
genom mjukdata som en teori kunde skapas och som kunde återge verklighe-
ten på ett korrekt sätt. Dock menar Gullberg att slutprodukten av diskussio-
nen var ett ifrågasättande av den kvantitativa metoden som det enda medlet 
för att nå kunskap om samhället. Diskussionen kom alltså att öppna för ett 
mer positivt förhållningssätt till kvalitativa metoder inom svensk sociologi.30 

En debatt som kom att bli intensivare, aggressivare och kanske än mer in-
fekterad var värderingsdebatten. Denna debatt var liksom den förra en reak-



 91

tion på de positivistiska tankegångar som dominerat den tidiga svenska soci-
ologin. Den uppkom också i en tid då den marxistiska ideologin var på mo-
det i högre grad än någonsin tidigare eller senare. Bland annat ifrågasattes 
den brist på självkritik och självreflexion som vissa menade fanns inom den 
tidiga sociologin. Detta skedde såväl av studenter som av en ny generation 
sociologer.31 Inom den nya generationen av mer kritiska sociologer kan 
nämnas namn som Joachim Israel och Göran Therborn. Gullberg samman-
fattar kritiken på följande sätt: 

Värderingar influerade inte endast sociologisk forskning utan samhällsveten-
skapen överhuvud, menade man. Det man sköt in sig på hos den positivistiskt 
influerade samhällsvetenskapen (sociologin) var pretentionerna på att ha löst 
problemet med hur objektiv kunskap ska kunna nås. Intersubjektiv överens-
stämmelse mellan olika forskare anges ofta som kriterium på objektiva forsk-
ningsresultat. Detta kritiserades med rätta som ett otillräckligt krav. Att två 
forskare kommer fram till samma resultat behöver inte vara en följd av att 
båda riktigt ”återgivit” verkligheten, utan kan lika gärna bero på att de upp-
fostrats i samma tradition, använder samma tankesätt etc.32 

Innan jag går vidare med min beskrivning vill jag påpeka att det kan verka 
lite vanskligt att använda sig av Gullberg som källa i dessa debatter. Gull-
berg deltog själv i debatten och förde en mycket hård kritik mot den etable-
rade sociologin, inte minst i sina artiklar tillsammans med Göran Fredriks-
son; ”’Värdeneutralitet’ och ’värderingsrelevans’; en replik till Johan Asp-
lund”33 samt ”Till försvaret av den akademiska kannibalismen”.34 Detta till 
trots så berömmer självaste Torgny Segerstedt35 Gullbergs sociologihistoris-
ka skrift för dess saklighet och objektivitet.36 Detta gör att jag ändå, trots 
Gullbergs hätska deltagande i debatten, kommer att fortsätta referera till 
skriften. 

Joachim Israel kom tidigt att bli en förespråkare för den generationen so-
ciologer. Han förde också fram sitt kritiska resonemang om den vetenskaps-
teoretiska naiviteten han menade fanns i den svenska sociologin vid ett nor-
diskt sociologmöte år 1967. I efterhand ansåg han att dessa nya åsikter inte 
blev särskilt väl bemötta.37 Dock kom Israel och andra att förespråka en form 
av reflexiv pluralism inom den svenska sociologin i senare artiklar i ”Socio-
logisk forskning”. De ville att den nya sociologin skulle ställa sig kritisk till 
vedertagna metoder och inte minst värderingar, samtidigt som den svenska 
sociologin skulle arbeta med en större variation av metoder och teorier.38 De 
marxistiska strömningarna ledde också till att många sociologer nu kom att 
betrakta samhällsvetenskapen som en del av den borgerliga hegemonin. 
Dock var långt ifrån alla sociologer marxister, varför kritiken därför också 
kan ses som ett allmänt intellektuellt missnöje med att den svenska sociolo-
gins förhållande till sin omvärld inte problematiserades. 

Gullberg menar att det finns två sätt att se på värderingsdebatten. Han 
hävdar å ena sidan att debatten gav möjlighet att kritisera rådande uppfatt-
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ningar om vetenskapens objektivitet och särskilt dess roll i samhället. Å 
andra sidan kom de teoretiska perspektiven att lyftas fram och det mer ac-
ceptabelt med en mångfald av teorier.39 

Summariskt kom värderingsdebatten att skapa en medvetenhet om veten-
skapens förhållande till samhället. Tillsammans med mjukdatadebatten ba-
nade den vägen för en mer pluralistisk sociologi. Den sociologi som följde 
direkt efter krisen är något jag nu ska gå in på. 

6.3. Den svenska sociologin efter ”krisen” 
Göran Therborn skrev år 1973 följande med anledning av de då avslutade 
debatterna som tillsammans betraktas som den svenska sociologins kris: 

De senaste årens värderings- och mjukdatadebatter har satt markanta spår i 
svensk sociologi. Det förefaller som om praktiskt taget alla talföra och skri-
vande sociologer nu är medvetna om och stolta över sina värderingar, som 
om alla har bra värderingar, alla är kritiska och alla vill förändra samhället. 
Positivismens värdefria vetenskaplighet är numera något som en sociologisk 
författare som följer med sin tid måste ägna utrymme att ironisera över och ta 
avstånd ifrån. Huruvida den har ett liv efter detta resp. om den fortfarande 
tillhör den sociologiska arbetskraften behöver knappast bekymra oss för 
ögonblicket.40 

Den svenska sociologin kom visserligen att förändras i och med krisen men 
frågan är om den kom att förändras i den grad som citatet anger? I Jonssons 
och Tåhlins undersökning av artiklar publicerade i ”Sociologisk forskning” 
utgjorde andelen empiriska artiklar år 1965 cirka 40 procent och år 1972 runt 
10 procent.41 Det går också tydligt att under samma tid se att hur de marxis-
tiskt influerade artiklarna ökar kraftigt. Ett exempel är att det år 1965 inte 
fanns någon marxistiskt influerad artikel medan det i ett nummer av ”Socio-
logisk forskning” från år 1972 publicerades fyra artiklar som alla var marxis-
tiskt influerade. Att fyra artiklar var marxistiskt influerade innebär att samt-
liga artiklar i numret var det.42 Detta ger stöd för en bild där 70-talet innebar 
en mer kritisk sociologi där svenska sociologer vände sig bort från den tidi-
ga, med dåtidens ögon sett, naiva sociologin. Samtidigt skedde enligt Jons-
son och Tåhlin ett trendbrott i mitten av 70-talet där andelen empiriska artik-
lar tredubblades. I slutet av 70-talet skedde också en dramatisk nedgång av 
användandet av Marx i artiklarna.43 Detta gör givetvis att man kan fråga sig 
om den period som kom direkt efter ”krisen” bara var en snabb förändring 
vilken efteråt ledde till en tillbakagång till det gamla? Enligt Jonsson och 
Tåhlin var så ej fallet. Visserligen började svenska sociologer från mitten av 
70-talet att arbeta mer empiriskt igen. Detta skedde dock, och det måste po-
ängteras, med en mer reflekterande och analyserande hållning än tidigare. 
Jonsson och Tåhlin konstaterar att sociologer började använda sig av fler 
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referenser i sina artiklar, vilket tyder på en mer avancerad användning av 
teori än tidigare. Även själva analysmetoderna blev mer sofistikerade. För-
fattarna konstaterar även att: ”Det är en mer elaborerad, mindre aningslös 
sociologi som framkommer efter trendbrottet.”44 Denna mer reflekterande 
och teoretiska sociologi kombinerades med en stor mängd nya forsknings-
områden och enligt Jonsson och Tåhlin har den ”multivarierade” sociologi 
som efterlystes vid den svenska sociologins kris första år kommit att bli ka-
raktäristiskt för den svenska sociologin.45 

En annan sak som pekar på att den svenska sociologins kris kom att leda 
till någonting annorlunda i och med brytningen från den positivistiska socio-
login är en enkätundersökning gjord av Anders S. Olsson riktad till svenska 
sociologer. I denna framkommer att det största intresseområde för svenska 
sociologer år 1988 var vetenskapsteori.46 Detta om något visar på ett reflex-
ivt förhållningssätt i förhållande till vetenskapen, eller i vart fall att ett sådant 
intresse odlas. Sociologin kom också under 80-talet att få sin nuvarande ka-
raktär. Detta som ett resultat av det multiparadigmatiska förhållningssättet 
som ”krisen” förde med sig. Detta kom som vi vet att innebära en sociologi 
av ytterst varierad och i sina enskilda delar specialiserad karaktär.  

6.4. Sociologins samtida historia ur sociologers 
perspektiv 
Hur har då sociologin kommit att utvecklas under senare år? Under följande 
rubriker ska vi söka svar på frågan genom att närma oss ett antal sociologer 
för att se hur dessa kommit att uppfatta de eventuella förändringar som skett. 
Sålunda blir det en skildring av historien genom högst individuella och sub-
jektiva perspektiv. Även om detta vid en första anblick kan framstå som en 
fragmentiserad bild kommer det att visa sig hur det finns tydliga kollektiva 
uppfattningar om hur den svenska sociologin utvecklats under senare år. 
Dock sker historieskrivningen härefter inte utifrån vad som tidigare skrivits, 
utan efter hur informanterna uppfattar sociologiämnets utveckling på senare 
tid. I analysen av det empiriska materialet var det tydligt hur det fanns en 
uppdelning mellan två olika perspektiv med avseende på hur sociologerna 
betraktade de förändringar som de anser skett inom svenska sociologin på 
80-talet fram till då intervjuerna gjordes. Å ena sidan fanns det sociologer 
vilka hade ett problemorienterat perspektiv i förhållande till senare tids för-
ändringar och inte minst till yngre sociologer. Deras förståelse av senare tids 
utveckling kan till viss del sammanfattas som ett ”det var bättre förr”-
perspektiv. Således är det till viss del en fråga om konservatism och ett vär-
nande av den sortens sociologi som dessa forskare fortfarande står för men 
som de betraktar inte är lika gångbar längre vid exempelvis ansökningar av 
forskningsmedel. Å andra sidan fanns det sociologer som inte hade samma 
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syn på utvecklingen som ett problem i förhållande till sig själva och den 
svenska sociologin. Dessa var mer inriktade på den sociologi som de kon-
servativa kritiserar. 

Den uppdelning jag flaggat för ovan mellan de konservativa och icke-
konservativa kan betraktas som en konflikt mellan vad som skulle kunna 
kallas en ortodox och oortodox syn på forskargärningen. Delvis är den rela-
terad till ålder hos de respektive forskarna, där en majoritet av dem som har 
en ortodox syn på forskningen är äldre och de som har en oortodox syn är 
yngre. Samtidigt kompliceras bilden något av att vissa seniora forskare kan 
betraktas som oortodoxa och vissa juniora forskare kan ses som ortodoxa. 
Det som utmärker ett i min mening ortodoxt perspektiv är forskare som inte 
känner sig bekväma i det nya, utan istället eftersträvar en vetenskap med ett 
ökat fokus på intellektuell verksamhet som enligt dem tillhör en svunnen tid. 
Med ett oortodoxt förhållningssätt avses istället de forskare vilka inte alls 
känner sig främmande för sociologins nutida utveckling, där bland annat ett 
ökat fokus på internationella nätverk och artikelpubliceringar på engelska 
finns som självklara beståndsdelar. Under de två följande rubriker ska vi 
bekanta oss med dessa två typer av sätt att betrakta vad som hänt i den 
svenska sociologin från och med 80-talet och framåt. 

6.4.1. Ett ortodoxt perspektiv 
Den första forskaren vi ska möta kan i anslutning till diskussionen ovan be-
traktas som ortodox. Detta beror på en rad olika anledningar som jag i den 
fortsatta diskussionen av empirin ska diskutera ytterligare. Forskaren är do-
cent i sociologi och arbetar vid ett traditionellt universitet. I det empiriska 
fragment som följer diskuterar vi huruvida den ökade betoningen på samhäl-
lelig nytta i forskningen påverkar forskaren själv samt sociologin och veten-
skapen på en allmän nivå: 

A: Känner du att det påverkar din kreativitet som forskare på något sätt? 

I: Ja, det gör det. (…) Det är nästan så att det blir fordism inom forskningen. 
Man ska i förväg nästan bestämma vilka resultat man ska få fram. Det ska 
man göra under en viss tid. Självklart, det ekonomiserar tänkandet, att man 
måste tänka kortsiktigt, i artikelformat, publicera snabbt påverkar forskning-
en. Medan flera idéer ibland behöver flera år för att utvecklas. Det är möjligt 
att projekten blockerar människor. Ibland är det ju sunt att ändra uppfattning 
istället för att följa frågeställningarna. Som Norbert Elias skriver om etable-
rade outsiders så är det tydligt att de ändrade frågeställningar under hela un-
dersökningen, men det berodde på att de gjorde det på fritiden. Då kan man 
ju göra på ett annat sätt. Det är klart att det påverkar…, de yngre som varit i 
systemet nu blir lite mer karriärister i bemärkelsen att de ska publicera artik-
lar och det är det enda som räknas. Det tycker jag är problematiskt för forsk-
ningen i allmänhet.47 
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I citatet ovan pekar forskaren på det ur sitt perspektiv problematiska med 
den ökade tidspress som finns i den samtida sociologin. Här ställs två ideal 
mot varandra där forskningen enligt forskaren bör vara en långsam intellek-
tuell process där idéerna får mogna fram som en del i forskningsprocessen. 
Den nya situationen ställer nya krav på effektivitet där det enligt forskaren 
bara är artiklar som räknas. Den konflikt som uppstår tycks röra sig om 
skillnader i synen på kvalitet kontra kvantitet där forskaren lyfter fram kvali-
tetskriterier som det primära och ställer detta mot vad hon/han anser utmär-
ker den yngre generationen, kvantitetskriterier i form av antal publicerade 
artiklar i internationella tidskrifter. 

Forskaren fortsätter med sin positionering i relation till ”de yngre” på föl-
jande sätt: 

A: Så du upplever att det växer fram en ny generation som är mer ekonomis-
tisk? 

I: Ja det har blivit populärt att publicera sig i internationella tidskrifter även 
om det inte behöver innebära en kvalitetssäkring. Några ämnen är ibland un-
der vissa perioder populära för olika tidskrifter så det är inte något absolut 
kriterium för kvalitet. Men det är min bestämda uppfattning och det har växt 
fram mer och mer. 

A: Men hur är då den andra generationen, den som inte är insocialiserad i det 
här systemet? 

I: Det har varit en trögare generation. De har inte publicerat lika mycket. Det 
har varit lite mer sammanhängande, man ser böcker framförallt. För att bli 
docent skrev man en bok. För att bli professor skrev man en till. Nu blir det 
mer artiklar, kapitel i böcker, antologier etc. (...) Den nya generationen har 
även funnits tidigare men nu har de fått lite mer utrymme.48 

Intressant i resonemanget ovan är det dilemma som uppkommer då kvalitet 
och kvantitet ställs mot varandra. Tidigare kunde vi i forskarens argumenta-
tion spåra en distinktion mellan den yngre generationens jakt på kvantitet 
och den äldre generationens strävan efter kvalitet. Problemet här blir att det 
går att vända på resonemanget så att publiceringar i internationella tidskrifter 
med peer-review system är ett kvalitetskriterium, vilket är högre än att få en 
bok publicerad på ett svenskt förlag utan att i förväg bli granskad i samma 
utsträckning. Dock menar forskaren att det handlar om att skriva artiklar om 
populära ämnen för att bli publicerad och ur det perspektivet räddas resone-
manget om kvalitet. Detta eftersom popularitet knappast kan kategoriseras 
som ett kriterium för kvalitet ur denne forskares perspektiv. 

I forskarens resonemang går det även att uttolka bilden av ett hot, som be-
står av den yngre generationen forskare vilka står för ett annat sätt att arbeta 
i relation till tidigare sociologer. Med detta perspektiv kan forskarens utsaga 
också förstås som en reaktion mot nyare former av ideal i förhållande till 
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forskningsprocessen och på så sätt ger forskaren uttryck för en konservativ 
ortodox hållning. 

Nästa forskare är docent i sociologi vid ett regionalt universitet och vitt-
nar om en utifrån sitt perspektiv stor förändringsprocess som skett inom den 
svenska sociologin: 

A: Hur har sociologin utvecklats sen du kom in i den? 

I: En stor förändring som påverkat alla är formen på avhandlingen. När jag 
började läsa sociologi fanns det idéer om hur en avhandling skulle se ut som 
skiljer sig väldigt mycket från nu. Då fanns nästan ett ideal om att man skulle 
hålla på med en avhandling väldigt länge. Om man inte gjorde det var man 
inte seriös. Det skulle vara ett djup så att säga. Monografier gällde och det 
präglade sättet att tänka kring sociologin och var ämnet var för någonting. 
Idag så är det exakt det motsatta. Nu ska det gå snabbt, jag hörde till och med 
från en som sitter i FAS styrelse att han rekommenderar att man inte ska 
skriva monografier överhuvudtaget. Det beror ju på att doktoranderna då har 
lite svårare att komma fram. Man ska skriva artiklar och man ska göra sam-
manläggningsavhandlingar. Det betyder ju att formen ju faktiskt har en bety-
delse. I en artikel kan man ju inte utveckla olika typer av resonemang. Så att 
det är en stor förändring. En annan stor förändring är väl att det blivit svårare 
att få forskningspengar. Ofta tror jag att man får mindre pengar också. Om 
man tidigare fick 3 år på heltid så får man nu 2 år på halvtid. Allt ska gå 
snabbare och det är mindre pengar och allt det här påverkar forskningen i all-
ra högsta grad.49 

Återigen finner vi en utsaga som vittnar om upplevelsen av ett förytligande 
av den vetenskapliga verksamheten. Utifrån forskarens perspektiv sker detta 
då tiden för forskning komprimeras och möjligheten att skriva monografier 
minskar avsevärt. Utsagan ovan går dock inte i polemik med den yngre ge-
nerationen och ser inte heller hon/han som ett hot. Dock framställer forska-
ren de förändringar denna ser har ägt rum på ett problematiserande sätt i 
relation till det samtida. Ett perspektiv av ytlighet i forskningsprocessen som 
präglar det nya kan spåras i relation till det gamla. På så sätt är förståelsen av 
den samtida sociologin, präglad av konflikten mellan kvantitet och kvalitet, 
av samma slag som hos tidigare forskare under denna rubrik. 

Härnäst ska vi möta en forskare som i högsta grad kan karaktäriseras som 
en teoretiker. Forskaren är professor vid ett traditionellt universitet och är 
socialiserad in i en tradition av stora monografier som tar lång tid att produ-
cera: 

A: Det här sättet som fanns att skriva på och som du gjorde i och med din av-
handling. De här stora anspråken man gjorde och som du delvis fortsatt med? 
Hur är det nu att vara en sådan slags forskare i jämförelse med förut? 

I: Det är mycket svårare. Den typen av sociologi är inte lika gångbar vare sig 
för unga forskare eller för mer etablerade. Om du tittar på de unga forskarna 
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så måste de bli klara på 4 år och måste därför välja att avgränsa sig på ett helt 
annat sätt, att vara mer pragmatiska. När det gäller mer etablerade forskare så 
är det också väldigt svårt för idealen har förskjutits starkt. Dels till att man 
ska skriva artiklar, dels till att man också ska skriva många artiklar. Det här 
har att göra med meriteringssystemet. Att man i stor utsträckning räknar anta-
let publikationer vilket naturligtvis gynnar artikelskrivandet. Sen tror jag att 
ett naturvetenskapligt ideal trängt sig in mer och mer i samhällsvetenskapen. 
Även högskolorna har inte bara den individuella meriteringen för enskilda 
forskare utan högskolorna måste ju även visa upp sig och konkurrera med 
andra högskolor och även ur deras synpunkt så är det fördelaktigt att man 
skriver många artiklar. Det har drivit upp ett väldigt artikelskrivande med 
delvis negativa konsekvenser.50 

I citatet ovan kan vi se hur forskaren upplever att det kommit att ske något 
nytt i den svenska sociologin. Sammanfattningsvis består dessa förändringar 
enligt forskaren av en effektivisering av forskningsprocessen vilket premie-
rar artikelskrivande. Förändringarna är enligt forskaren relaterade till yttre 
omständigheter som utvärderingssystem, vilka uppmuntrar till ett publice-
ringsmönster där artiklar tillmäts högst värde. Konflikten mellan kvalitet och 
kvantitet tycks även vara central i denne forskares uppfattning om de föränd-
ringar som skett. Detta då jämförelser görs mellan det gamla och det nya 
med avseende på kvantiteten i det nya. Uppfattningen stärks av nästa inter-
vjuade forskare vilken har en liknande roll i den svenska sociologin som den 
föregående. Forskaren är professor i sociologi vid ett regionalt universitet 
och har producerat ett flertal teoretiska monografier: 

A: Du har publicerat dig mest i form av monografier? 

I: Det har blivit rätt så många artiklar också men de har i stor utsträckning va-
rit relaterade till böckerna. Så att på det sättet stämmer det inte med det nuva-
rande sättet att…, internationell artikelpublicering är inte min modell om man 
säger så. 

A: Känner du fortfarande att det finns möjlighet att genomföra såna teoretiska 
projekt som du själv har genomfört? 

I: Det tror jag, däremot tror jag inte att det går att få pengar för det. Där tror 
jag att det får man pyssla med på sidan om i så fall. Därför att mitt projekt var 
ju av en sådan karaktär att jag egentligen inte under något skede av jobbet 
tror att jag skulle ha kunnat skriva en normal ansökan om det. Det växte ju 
långsamt fram och problemställningar kom ju att ändras. Det gjorde att jag 
inte kunnat formulera någon slagkraftig typ av ansökan förrän på slutet. Å 
andra sidan är det så att själva det akademiska arbetet är oerhört mycket täta-
re än det var tidigare. Det finns ju en sorts effektivitet i den här organisatio-
nen precis som det finns på företagen, som inte fanns tidigare. Det var inte så 
noga med de här timmarna. Gjorde man något så var det bra, sysslade man 
med annat så var det rätt ok. Det är tuffare nu, folk kanske inte orkar göra de 
typer av grejer. Jag kan föreställa mig att det är svårare, men inte omöjligt. 



 98 

Men man måste ha en större egen drivkraft än vad jag hade för att kunna 
lyckas med det.51 

Forskaren beskriver ovan ett ur denna avhandlings perspektiv ortodoxt för-
hållningssätt till forskningsprocessen. Detta då arbetet som forskare ur fors-
karens perspektiv handlar om en långsam sökande process där tidsaspekten 
har en underordnad roll. Målsättningen är dessutom att producera en mono-
grafi, vilket enligt forskaren står stick i stäv med vad denna upplever är sam-
tida krav på effektivitet. Återigen finns det klara kopplingar till distinktionen 
mellan kvalitet och kvantitet. Forskaren positionerar sig mot vad denna upp-
lever är krav på kvantifiering genom att betona det långsamma i forsknings-
processen samtidigt som formen, monografin, är antitesen av effektivitet. Jag 
frågar forskaren huruvida detta är en generationsfråga eller inte? 

I: Som en slags generationsfråga kan man se det. Men samtidigt är det också 
så att det har hänt kollosalt mycket. I synnerhet på de sista 10 åren så har det 
varit en fullkomligt galopperande utveckling. Det jag i grunden egentligen 
bekymrar mig allra mest för, det har att göra med dem som kommer hit…, 
det universitet jag har levt i under så lång tid, det har gått bra att göra det. Jag 
känner mig inte utsliten, jag har levt på universitetet. Det här med att skriva 
och ha seminarier och doktorander det är jag inte ett smack led på, det är jät-
tekul. Men allt det andra det är jag så där blääh på. Men de som kommer nu 
de ska fan göra sina 1680 timmar alltså på något vis per år. Samtidigt ska de 
hålla på att söka pengar och inte få dem, fortsätta söka pengar och så vidare. 
Jag menar hur länge kommer de att stå ut? Där tror jag det är väldigt knepigt, 
även om det var svårt att få pengar tidigare, det fanns andra sidor; fakulteter-
na kunde ge en ett halvårs eller ett års forskningsledighet. Det börjar att bli 
näst intill omöjligt och det kommer att bli omöjligt framöver. Om man då 
tänker sig att man är på ett universitet i 40 år så har jag en känsla av att de är 
gruvarbetare. Nedslitningsgraden kommer att öka väldigt markant. Det där är 
en oroande sida, folk är ganska slitna på ett sätt som jag inte minns att det 
var. 52 

Förutom att forskningsprocessen effektiviseras finns det här en uppfattning 
om att hela den verksamhet som forskaren befinner sig i vid universitetet har 
effektiviserats. Begreppen kvalitet kontra kvantitet som förut använts tycks 
även kunna appliceras på den akademiska verksamheten i stort. Här skapar 
begreppen förståelse för hur de förändringar, som tycks ha kommit att ske 
vid högskolor och universitet, upplevs av forskarna själva. Härnäst ska vi ta 
reda på om så är fallet för de forskare vilka arbetar på ett närmast motsatt 
sätt i förhållande till de forskare vars utsagor vi kommit att bekanta oss med. 

6.4.2. Ett oortodoxt perspektiv 
Om en sociologisk forskargärning innebär att skriva monografier med stora 
anspråk kan de forskare vi nu ska möta inte placeras in i den kategorin. De 
tycks istället vara inriktade på att göra det som kritiserades av forskare under 



 99

föregående rubrik, att i huvudsak skriva förhållandevis många artiklar. Om 
föregående perspektiv företräds av en rad etablerade forskare med höga posi-
tioner inom den akademiska världen kan en forskare vilken arbetar med arti-
kelpublicering uppleva ett motstånd i förhållande till sitt arbetssätt: 

A: Har det varit till din nackdel? (…med att arbeta på ett oortodoxt sätt. Min 
anmärkning) 

I: Ja det har varit en nackdel, dels för att jag anses vara för strategisk, jag har 
uteslutits ur många sociala sammanhang. Jag har blivit ett hot, det upplever 
jag hela tiden. (…) I många akademikers och samhällsvetares medvetande så 
hör hög produktivitet ihop med någon slags mindre intellektuell verksamhet, 
och det har jag lidit av. Folk utgår ifrån att jag inte är så duktig eftersom jag 
är så produktiv. Folk tror att man skriver om samma artiklar. De fattar inte att 
om de läser min produktion så finns det ingenting som jag skrivit om. Grejen 
är att jag kan skriva, jag kan se i ett projekt, hur många artiklar kan jag få ut. 
Hur jag tänker kring hur resultaten kan formas så att jag kan appellera till oli-
ka debatter. Men i Sverige finns ingen sån utbildning, den bygger på den in-
tellektuella framgången men den är inte anpassad till hur verkligheten ser ut 
efter utbildningen. 53 

Det är intressant att se hur forskaren beskriver sig själv som ett hot i andra 
forskares ögon utifrån sin förmåga att skriva en stor mängd vetenskapliga 
artiklar. Forskaren som är docent i sociologi vid en regional högskola och 
har en förhållandevis låg ålder upplever dessutom sig ha blivit utesluten ur 
sociala sammanhang. Att skriva för många artiklar har alltså ur dennes per-
spektiv kommit att leda till bestraffningar. Jag skulle återigen vilja återvända 
till begreppen kvalitet och kvantitet för att göra några intressanta iakttagan-
den begripliga. Forskaren hävdar att det stora antalet publicerade artiklar inte 
bygger på att dessa är variationer på samma tema, dvs. att de ändrats lite och 
återanvänts för att publiceras i olika tidskrifter. Detta är något forskaren upp-
lever sig bli kritiserad för av andra sociologer. Dessutom hänger denna upp-
fattning enligt forskaren samman med en föreställning inom sociologin om 
att en stor vetenskaplig produktion innebär låg kvalitet. Forskaren försvarar 
sin ära, att dennes vetenskapliga produktion de facto håller hög kvalitet, 
genom att hänvisa till sin förmåga att i projekt på förhand kunna identifiera 
områden om vilka artiklar kan skrivas. Det är en förmåga hos forskaren att 
så att säga ”tänka i artiklar” som möjliggör den stora produktionen. På så sätt 
handlar det om ett kvantitativt förhållningssätt till de undersökningsområden 
forskaren arbetar med. Det intressanta är att kritiken mot forskarens bristan-
de vetenskapliga kvalitet inte med nödvändighet behöver gälla de enskilda 
artiklarna, istället kan en ortodox sociolog från sitt perspektiv kritisera själva 
förhållningssättet till undersökningsområdena forskaren har. Den som kriti-
serar forskaren har, med tanke på den specialisering som finns, kanske inte 
ens läst något ur forskarens produktion. Kritiken mot forskaren kan därför 
återfinnas på en principiell nivå snarare än på ett personligt plan. Det som 
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ortodoxa forskare kan kritisera är förhållningssättet forskaren har till empirin 
vilket uppenbarligen är kvantitativt. Givetvis är åtskillnaden inte av metodo-
logisk art, som med kvantitativ och kvalitativ metod. Om forskaren arbetar 
med företrädelsevis kvalitativ metod kan denna kritik ändå framkomma då 
det handlar om ett perspektiv om vilken sorts vetenskaplig produktion som 
ska bedrivas: ett stort antal artiklar eller ett fåtal monografier, kvalitet kontra 
kvantitet. 

Enligt ovanstående resonemang innebär ett kvantitativt förhållningssätt 
per automatik sämre kvalitet utifrån ett ortodoxt perspektiv. Men forskaren 
står inte svarslös inför kritiken utan har kritiska åsikter om vad denna anser 
att den traditionella svenska sociologin ägnar sig åt: 

A: Många är begränsade internt, till en smal teoretiskt debatt… 

I: …som ingen annan i världen känner till, den tillför ingenting till det inter-
nationella samtalet, och det ligger dem i fatet. Den ger en bild av hur man be-
driver forskning, men det är inte så man bedriver den eller som den svenska 
forskningspolitiken håller på att utformas just nu. 54 

I detta uttalande finner vi några kärnpunkter i den kritik som går att rikta åt 
det ortodoxa perspektivet i den svenska sociologin. Här vänder sig forskaren 
främst till de sociologer som skriver monografier på svenska. I den interna-
tionella debatten får dessa närmast en osynlig roll. Forskaren menar också att 
deras sätt att arbeta ger en felaktig bild av forskningsprocessen, särskilt då 
den ställs i relation till den nuvarande svenska forskningspolitiken. Som vi 
bland annat kommit att se har forskningspolitiken under 80- och 90-talen 
kommit att utvecklas mot en effektivisering av den akademiska verksamhe-
ten både vad gäller forskningen i sig, men även gällande universitetet som 
helhet. Detta skapar inte förutsättningar för ett kvalitativt perspektiv på fors-
kargärningen. Istället premieras ett kvantitativt förhållningssätt som forska-
ren vi just mött representerar. 

Nästa uttalande är gjort av en annan forskare vilken har en mycket hög 
produktivitet. Forskaren är professor vid en regional högskola och är inblan-
dad i en rad olika sammanhang: 

I: Om vi tittar på den institution där jag befinner mig så finns det vissa pro-
fessorer som kommer från gamla lärosäten och de är vana vid att om de får en 
professur så har de mycket tid till egen forskning. Då kan de handleda dokto-
rander, men de bygger inte upp externfinansierade forskningsprogram och 
rekryterar doktorander, deras ansvar är 3-4 doktorander. Då får man ju myck-
et tid till egen forskning, och man får lite mer lugn och ro. Jag är ju insociali-
serad i en mer fragmentiserad tillvaro. Jag har många externa projekt, jag 
jobbar 10% i många projekt, jag handleder rätt så många samt finns i flera 
centrummiljöer. En professor skulle kunna säga att nu har jag dragit in ett 
projekt och universitet och ämne är nöjt. Och så fortsätter man att använda 
halva sin tid till egen forskning och den andra halvan till annat. Men i mitt 
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fall så har jag omedvetet och medvetet valt att skapa ytterligare projekt, 
fragmentera min tillvaro ytterligare. Till förmån för att fler ska komma in i 
systemet. Det gör ju att jag har begränsad tid till forskning och när jag forskar 
blir det att jag dyker in i ett projekt och skriver hälften. Hälften av det jag 
publicerar skriver jag själv, hälften skriver andra. Någon annan kan ha det 
empiriska materialet, sedan är jag effektiv att skriva en artikel, så då kan vi 
skriva en artikel. Men det är ju annat än på halvtid hålla på med en monogra-
fi. Det gör ju att om jag ser till min egen karriär har jag aldrig haft tid med 
egen forskning annat än som doktorand. Varje steg jag tagit i karriären desto 
mindre tid har jag fått för egen forskning.55 

Forskaren som gör denna utsaga är i det närmaste att betrakta som motsatsen 
till vad jag kommit att benämna som ortodoxt. Detta bekräftas även av fors-
karen själv då han positionerar sig mot ”vissa professorer som kommer från 
gamla lärosäten”. I jämförelse mellan forskaren och dessa blir det uppenbart 
hur skilda verkligheter de befinner sig i samtidigt som de arbetar inom sam-
ma organisation. Forskaren är inblandad i en rad olika projekt i samarbete 
med forskare från andra discipliner, denne publicerar sig även i artikelform 
och skriver dessutom i huvudsak artiklar tillsammans med andra forskare. En 
stor del av forskarens gärning består också i att skaffa forskningspengar till 
en rad olika projekt och för att på så sätt möjliggöra att fler forskare och 
doktorander får finansiering. 

De två perspektiv som tagits upp i förhållande till den svenska sociologin 
under 90-talet och framåt kan delvis relateras till de debatter som kom att gå 
av stapeln under den svenska sociologins ”kris”. Både ”värderingsdebatten” 
och ”mjukdatadebatten” väckte frågor om förhållningssättet till externa in-
tressenter samt frågor om metod och teori. De som då utgjorde avantgardet 
delar åsikter med dem som jag i beskrivningen valt att kalla ortodoxa. Detta 
eftersom många ortodoxa forskare utgjorde avantgardet under debatterna. 
Idag är dessa sociologer med relativt höga ställningar istället reaktionära i 
förhållande till vad de upplever som ”det nya”. Avantgardet består idag av 
forskare som arbetar i enlighet med ett kvantitativt perspektiv på forskargär-
ningen, vilket är motsatsen till det ortodoxa perspektivet. Den sociologiska 
debatten har på så sätt kommit att ta en ny vändning under 90-talet med ett 
nytt avantgarde som ifrågasätter det gamla sättet att arbeta på samtidigt som 
dessa bemöts med kritik från dem som vill bevara forskningens kvalitativa 
aspekter. 

Med denna beskrivning hoppas jag ha gett läsaren en inblick i den sven-
ska sociologin och vi ska i efterföljande kapitel undersöka närmare hur soci-
ologerna relaterar till sitt eget vetenskapliga fält.  
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7. Att förkroppsliga fältet 

I detta kapitel ska vi se närmare på innebörden av det kulturella produktions-
fältet för de forskare som befinner sig mitt i det. De utsagor som kommer att 
undersökas närmare har inte sällan en dubbel botten. De kan analyseras både 
i förhållande till de dilemman som är denna avhandlings tema, men också till 
specifika frågor om det kulturella produktionsfältet. På grund av detta kan 
det hända att samma citat återkommer i texten. 

7.1. Att värdera forskning 
Att samverka med yttre aktörer som står utanför den traditionella akademis-
ka sfären kan upplevas problematiskt. Detta kommer sig av att det i skilda 
akademiska sammanhang ges olika värde åt forskning producerad i olika 
miljöer. Nedan möter vi en forskare vilken känner pressen av att inom ramen 
för sin tjänst vid en regional högskola också arbeta med forskning som be-
ställts av externa intressenter. Följande är utdrag från en diskussion huruvida 
forskaren skulle kunna tänka sig arbeta inom regionala projekt i samarbete 
med den regionala högskola denne arbetar vid: 

A: Men hur känner du inför det här, om du skulle vara tvungen att vara med i 
projektet för att få en fast tjänst? 

I: Jag måste försörja mig och min familj, men nu verkar det ju så att jag ska 
få pengar på annat håll. Jag tror inte, jag menar de kan ju inte tvinga mig till 
det här, att vara med där. Och är det så att jag kan få försörjning på annat håll 
och dra in pengar… då slår ju det högre att vara en självständig forskare som 
drar in pengar och som kan nå en docentkompetens inom en 5-årsperiod. Det 
slår ju högre än att jag ska vara med i deras jäkla… regionala projekt. 1 

I citatet ovan finns en mycket viktig iakttagelse att göra som närmast fram-
står som självklar: i denne forskares värld räknas så kallad självständig 
forskning högt. Forskning som är genererad av uppdragsgivare och kanske 
speciellt regionala sådana är knappast något som åtnjuter hög status. I forsk-
arens ögon kan vi tydligt se att statusen på forskningen är relaterad till den 
egna förmågan att själv vara med och påverka den. Det rör sig således om att 
besitta en viss autonomi i förhållande till sin uppdragsgivare. Ett annat sätt 
att uttrycka detta vore att hävda att det hänger samman med det individuella 
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uttrycket, att möjliggöra ett återskapande av sig själv i den forskning som 
produceras. Detta blir särskilt tydligt då samme forskare som på föregående 
sida senare säger följande i samband med hur situationen ska lösas med av-
seende på att ägna sig åt forskning knuten till regionala externa intressenter: 

A: Tror du att du skulle tappa motivationen om du ägnade dig åt sådan forsk-
ning du inte är intresserad av? 

I: Om jag inte fick några pengar? 

A: Ja om du var tvungen att ta dig an nåt projekt som var sponsrat av någon 
extern intressent. 

I: Nej…jag tror inte det. Vet du att jag tänkte ett tag att jag skulle göra det här 
projektet som de ville att jag ska vara med på, jag tänkte så här att jag kan 
nog hitta på att göra det som jag vill. Jag kan ju liksom göra en diskursanalys 
(skratt) med mina intervjuer. Det är så jag tänker med den här beställda rap-
porten också, som också är mer liksom tillämpad och då tycker jag att jag kan 
leverera den här rapporten som de vill ha. Sen kan jag utveckla det här och 
ställa andra frågor som de inte frågar efter men som jag själv är intresserad 
av. Sen skulle jag kunna skriva en egen artikel som är mera teoretisk så hade 
jag nog tänkt göra med det projektet också.  

A: Alltså tvätta pengarna…(skratt) 

I: (Skratt) Ge det dem vill ha och sen göra en egen forskning och sen gå vida-
re med en ansökan som jag själv står för. Och sen så kan jag skriva att jag 
gjort en delstudie, så jag är på väg och kanske ökar det mina chanser. Nej 
men jag är nog en sån här människa som hittar liksom grejer att gräva i, för 
jag menar verkligheten är ju alltid mer eller mindre knasig...2 

I samtalet ovan verkar det först som forskaren är tillfreds med att skriva rap-
porter åt externa intressenter. Längre fram i konversationen visar det sig 
dock hur forskaren samtidigt ser den beställda forskningen som ett medel 
med målet att omvandla arbetet till forskning som forskaren är intresserad 
av. Resonemanget placerar i förstone in forskaren på båda sidor av det kultu-
rella produktionsfältets matris. Men eftersom forskaren bara ser arbetet med 
beställd forskning som ett medel och den självständiga forskningen som ett 
mål är det inget tvivel om till vilken sida i fältet forskaren hyser sina sympa-
tier. Detta särskilt då vi tar i beaktande den utsaga från samme forskare på 
föregående sida där forskaren värderar den självständiga forskningen högre 
än den som utförs på uppdrag av externa intressenter. För att bli tillfreds med 
sin egen gärning som forskare krävs det för informanten att få erkännande 
utifrån sin position på fältets vänstra sida, dvs. att forskaren genererar fält-
specifikt symboliskt kapital.  

Som tidigare skrivits i inledningen till avhandlingen är det symboliska 
kapitalet också synonymt med begreppet erkännande. Att av det övriga ve-
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tenskapssamhället få ett erkännande är detsamma som att generera symbo-
liskt kapital. Att bli värderad högt innebär att värdet består i forskningsgär-
ningen. Detta är sammanlänkat med begreppet ”omvänd ekonomi” som vi 
stött på tidigare. ”Värdet” är alltså inte sammankopplat med begreppet kapi-
tal i en ekonomisk betydelse utan i en vetenskaplig sådan. Med mängden 
värde menas mängden erkännande, mängden av det symboliska kapitalet. 
Detta faktum är mycket påtagligt hos nästa forskare vi ska möta. Denne har 
under en tid arbetat vid en så kallad FoU-enhet knuten till en kommun. Att 
som forskare arbeta i en verksamhet vilken befinner sig i fältets högra del 
kan få omedelbara konsekvenser för arbetet i akademin: 

I: … jag vet någon tjänst som jag sökte, en professor, skrev i sitt sakkunnig-
utlåtande att det jag gjort sedan jag började på FoU enheten är mer av utred-
ningskaraktär. Det var publicerat i rapporter där, och det är klart så blir det. 
Men det är mera bedömt så, sakkunnigbedömt....3 

Vid ett sakkunnigbedömande upplever denne forskare att den forskning som 
bedrivits inte räknas som fullgod inom akademin. Detta är ett tydligt exem-
pel på hur saker och ting räknas, bedöms i förhållande till vad som är ”forsk-
ning”. I förhållande till det kulturella produktionsfältet betraktas forskning 
här som något som bedrivs på fältets vänstra sida medan den ”forskning” 
som uppenbart bedrivits av forskaren ifråga på fältets högra sida räknas som 
utredningsarbete. Det sistnämnda verkar inte i detta fall räknas då den sak-
kunnige enligt forskaren bedömer forskningen i förhållande till akademin, 
fältets vänstra sida. 

Det ovannämnda gäller även följande forskare vars utsaga vittnar om ett 
för denne centralt problem, nämligen att bedriva forskning på det kulturella 
fältets högra sida och fortfarande bli tagen på allvar av sina kollegor. Följan-
de är yttrat då vi under intervjun diskuterat varför forskaren ifråga inte i så 
stor utsträckning som denne skulle önska blir tagen på allvar av sina kolle-
gor: 

I: Ja det skapar känslor på det sättet att jag kan tycka att den här nya typen av 
karriär jag gör, eller om man ska kalla det karriär. Jag vet ju inte om hur 
länge jag får hålla på. Men det jag gör kan jag känna att det är ingenting som 
räknas i den traditionella akademin. Det kan jag ha problem med för jag 
tycker att forskningen både är spännande, givande och viktig. Å andra sidan 
känner jag att jag håller inte måttet vad gäller andra saker. Jag orkar inte ar-
beta 24 timmar om dygnet för att försöka ha två karriärer igång. Det är inte 
bra för min hälsa och det har jag fått känna på påtagligt.  

A: Har du möjlighet att kompromissa mellan det här inre och yttre eller kän-
ner du att du måste välja? 

I: Ja kompromissa, jag förhandlar med mig själv ofta. Jag försöker värdera 
vad jag gör lite mer rättvist än bara värdera de traditionella måtten. Jag försö-



 107

ker säger jag, för jag tycker inte jag lyckas. Jag kan ha både dålig självkänsla 
och vara rädd för att inte sköta min karriär. Samtidigt som jag känner att det 
jag gör är väldigt viktigt. Det finns inga mallar, inga former för mig att redo-
visa de här erfarenheterna. Det är ett av problemen. Nu försöker vi att skriva 
artiklar och vi håller på med det.4 

Slående i utsagan ovan är att forskaren ifrågasätter sin egen karriär, är det 
överhuvudtaget en karriär hon/han gör? Som sagt är detta ett resultat av att 
forskaren ägnar sig åt forskning som befinner sig i det kulturella fältets hög-
ra del, forskning som sker i ett nära samarbete med externa intressenter. 
Forskaren konstaterar också att hennes/hans forskning inte är någonting 
”som räknas i den traditionella akademin”, som om denna slags forskning 
liksom i det föregående exemplet är att betrakta som utredningsverksamhet. 
Problemet ligger också givetvis i att forskaren faktiskt tycker att det den gör 
både har betydelse samt är intressant och viktigt. Det finns alltså ett konflikt-
fyllt förhållande mellan forskningens nytta, vem det är som ger denna typ av 
forskning ett erkännande. Detta kommer till uttryck då forskaren säger att 
man inte orkar göra två karriärer samtidigt. Som om forskning på det kultu-
rella fältets högra sida måste vägas upp av forskning på den vänstra sidan för 
att tas på allvar. Utsagan motsäger också idén om ett ”mode 2” i sitt idealty-
piska tillstånd. Som jag tidigare skrivit är en kärnpunkt i denna teori att ut-
värderingen, ”peer-review”, ersätts med bedömning av externa intressenter. I 
detta fall förekommer även en sådan, men problemet för respondenten tycks 
vara att det sker dubbla bedömningar och inte en enda liktydig sådan. I rela-
tion till Bourdieus teori om kulturella fält verkar det snarare handla om att 
forskaren måste få godkännande från båda sidor för att känna sig tillfreds. 
Detta bekräftas även av att forskaren hävdar att man behöver arbeta 24 tim-
mar för att hålla båda sina karriärer igång.  

Det är viktigt att komma ihåg den kontextbundenhet som värderingen av 
forskning innebär. Forskning som i ett visst sammanhang värderas högt kan i 
ett annat värderas lågt. Min egen bakgrund som doktorand från sociologiska 
institutionen vid Uppsala universitet med en lång tradition av sociologisk 
forskning, vilken är teoretisk och publiceras som monografier, gjorde det 
ibland svårt för mig att inte se denna typ av forskning som högre värderad än 
annan. Ibland kom detta faktum till och med att tydligt påverka samtalet med 
respondenterna. Samtidigt var det också i mötet med olika perspektiv på hur 
forskning ska värderas som jag verkligen lärde mig hur olika bedömningar 
kan vara beroende på sammanhanget. I följande intervjuutdrag får jag svar 
på tal under ett samtal jag och respondenten har angående vad som värderas 
högt respektive lågt i ett akademiskt sammanhang. Viktigt att notera är att 
forskaren är samme som redan förekommit i detta kapitel och som getts be-
teckningen ”intervju 1”. Forskaren har vid tidigare tillfällen gett uttryck för 
en uppfattning där forskning som är autonom i förhållande till uppdragsgiva-
re och till det övriga samhället har högre status än forskning som är produce-
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rad i samarbete med externa uppdragsgivare. I konversationen nedan talar 
forskaren istället om den miljö som denne är fostrad i under sin doktorandtid 
och om hur forskning värderas i den miljön, snarare än sin personliga rela-
tion till just hur forskning värderas, vilket avhandlats tidigare. Forskaren 
kommer från ett traditionellt universitet med en sociologisk verksamhet som 
kan karaktäriseras som nyttig ur ett samhälleligt perspektiv: 

A: Vetenskapligt har den ju låg status jämfört med annan forskning (Forsk-
ning som är nära lierad med externa intressenter. Min anmärkning.), men ut-
omvetenskapligt så har den större status. Men den högsta statusen egentligen, 
eller den forskning som har högst status är forskning som är teoretisk. 

I: Ja det tycker man i Uppsala.  

A: Ja, men av tradition kan man säga att den har högst inomvetenskaplig sta-
tus.  

I: Ja men då skulle jag vilja säga…, jag kommer ju från ett annat universitet 
och där har man ju betonat vikten av forskarlag, forskningssamarbete. Och 
där menar man att empirisk forskning är ju den som har högst status, med 
stora pengar och även med stora internationella kopplingar för att bedriva 
kvantitativa undersökningar. Säg att du ska jämföra välfärdsystem ur ett in-
ternationellt perspektiv, det skulle ha en enormt hög status. Medan i Uppsala 
kanske det har högre status att titta på …någon fenomenologisk någonting 
(skratt). Om du kommer till mitt gamla universitet tycker de bara, vad är det 
där för skit (skratt).  Visa mig en tabell skulle de säga. Så att… jag vet inte, 
status är ju kontextuell.  

A: Jo visst alltså, men samtidigt så finns det, det är jag som fått för mig det 
kanske, men ju nyttigare en sak blir ur ett utomvetenskapligt perspektiv desto 
mindre status får den, inomvetenskapligt på något sätt….  

I: Men det är ju kopplat till pengar, vid mitt gamla universitet är allt kopplat 
till pengar.  

A: Okej, alltså hur stora mängder man drar in. 

I: Ja, då kan man ju säga att det här är nyttigt eftersom folk betalar för att få 
veta det här. Då säger de (I anslutningen till teoretisk forskning. Min an-
märkning.) det är ju inget intressant det är ingen bra forskning. Men hur re-
sonerar man i Uppsala, säger man det spelar ingen roll om folk betalar för det 
här eller inte? 

A: Nej, men det finns ju ändå det här att det är väldigt statusorienterat med 
den ensamma forskaren som skriver stora monografier. 

I: Jaha det har hög status,… så har det inte varit vid mitt gamla universitet. 
Där ska forskaren inte jobba själv, sen har det också varit status att vara en 
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professor, ha flera doktorander i en forskargrupp som jobbar tillsammans och 
även knyta till sig nydisputerade.5 

I konversationen mellan mig och forskaren ovan är det tydligt hur min egen 
uppfattning om vad som är hög status, vad som värderas högt inom akade-
min, kommer till uttryck. Min egen förförståelse ger en tydlig prägel på dis-
kussionen. Samtidigt är det vid möten som dessa mellan förförståelse och 
förståelse som ett utbyte görs vilket utvecklar min egen förståelse av pro-
blematiken. Särskilt denna diskussion fick mig att omvärdera min egen för-
förståelse av hur forskning värderas i en akademisk kontext. Istället för att 
som tidigare se status inom akademin som något som bara produceras på det 
kulturella produktionsfältets vänstra sida, kom jag genom mötet med forska-
ren och dennes erfarenheter av att ha arbetat vid en annan institution till en 
förståelse av status som knutet till sitt specifika sammanhang. Att värdera 
forskning i ett akademiskt sammanhang är på så sätt knutet till det perspektiv 
på värde som den som utvärderar har. Detta är också något som jag kommit 
att se i de intervjuer som tidigare avhandlats. Bland annat uttryckte sig en 
forskare på följande sätt: 

I: Ja kompromissa, jag förhandlar med mig själv ofta. Jag försöker värdera 
vad jag gör lite mer rättvist än bara värdera de traditionella måtten.6 

I citatet ovan är det uppenbart att värderingen av forskningen är relaterad till 
perspektivet hos den som värderar. Ur ett fältteoretiskt perspektiv betecknar 
de ”traditionella måtten”, som forskaren uttrycker sig i citatet, en värdering 
utifrån en position på det kulturella produktionsfältets vänstra sida. Att göra 
värderingen mer ”rättvis”, dvs. att också ta hänsyn till aspekter som normalt 
inte värderas så högt i den traditionella akademiska miljö forskaren kommer 
från, är att värdera utifrån kapitalformer vilka genereras i en position till 
höger på det kulturella produktionsfältet. I fallet ovan tycks det som om 
forskaren försöker frigöra sig från ett vad denne ser som ett traditionellt sätt 
att mäta kvalitet på det kulturella produktionsfältets vänstra sida. Alternati-
vet är kvalitetskriterier utifrån fältets högra sida där mer interaktiva inslag i 
förhållande till samhället finns. Utifrån forskarens perspektiv verkar skiftet 
från att betrakta sin verksamhet från inomvetenskapliga till utomvetenskap-
liga kriterier problematiskt. Ur ett fältperspektiv blir detta fallet bland annat 
eftersom en mer interaktiv syn i förhållande till den egna verksamheten öpp-
nar upp det vetenskapliga fältet mot andra aktörer än bara forskare. Kvali-
tetskriterierna som vi bland annat kommit att se i teorin om ett ”mode 2” 
innehåller inslag av en samhällelig syn på nytta, vilket ur ett perspektiv för-
svagar vetenskapen som ett kulturellt produktionsfält och därmed försvagar 
dess autonomi. 
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7.1.1. Det ”normalas” problematik 
Att orientera sig mot det kulturella produktionsfältets högra sida handlar i en 
mening om att bli mer ”normal” i förhållande till samhället. Detta eftersom 
en större del av det vardagliga samhället finns representerat här, bland annat 
i form av krav på nytta och effektivitet. I intervjuerna var det också tydligt 
hur detta kom att problematiseras även på en mer övergripande nivå av de 
forskare som ingick i studien. 
     I följande utsaga ska vi att möta en forskare som besitter en stor mängd 
symboliskt kapital. Detta till trots beklagar sig forskaren över den ökande 
betydelsen av ekonomi vilken denne menar präglar en allt större del av en 
forskares vardag.  

A: Hur upplever du den ekonomiska situationen som sociologin står inför 
idag, alltså på institutionell nivå? 

I: Jag tycker nog att det är rätt hemskt på många sätt. Jag börjar bli väldigt 
led på universiteten som de utvecklat sig. Jag tycker att vi har konstiga…, de 
här ekonomiska kraven som är på oss, jag tycker att de är jättetunga. Allt 
centreras kring ekonomin som jag inte alls känner igen från tidigare situatio-
ner. Det där gör att det blir mycket knepigare att fokusera på det innehållsli-
ga. Väldigt mycket av verksamheten på universiteten ligger i att få de här jäv-
la budgetarna att gå ihop. Mycket mer än vad man egentligen skulle vilja 
göra.7 

Det finns ett begrepp i detta citat som bör lyftas fram, ”det innehållsliga”. 
Vilken betydelse ges egentligen detta begrepp? Forskaren beskriver hur en 
allt större del av arbetet går ut på att försöka få budget att ”gå ihop”. Detta i 
sin tur påverkar enligt forskaren ”det innehållsliga”. Begreppet verkar i det 
närmaste stå i ett motsatsförhållande till ekonomi. Här finner vi en mycket 
viktig kärnpunkt, nämligen det innehållsliga, som i detta sammanhang ska 
förstås som det viktiga, det grundläggande för verksamheten. Mot detta står 
ekonomin, som snarast finner sin hemvist i fältets högra del och som därmed 
ur forskarens perspektiv hotar omfattningen och fokuseringen på den aka-
demiska forskningen. 

Samma slags utsaga som ovan hittar vi hos forskare med mångårig erfa-
renhet av att vara prefekt. Här handlar det återigen om en reglering av verk-
samheten som enligt prefekten leder till att den specifika akademiska verk-
samheten sätts åt sidan: 

A: Ser du några organisatoriska skillnader i hur det har förändrats sen du bör-
jade i ledningsrollen som prefekt? 

I: Det hänger ju ihop med hela proletariseringen…, det låter ju så hårt. Att 
man gör om den akademiska världen till en mer normal arbetsplatskultur. 
Man ska ju allt mer kontrollera arbetstiden och mer styra över verksamheten 
med utvärderingar och kontroll utifrån, att den akademiska friheten inskränks 
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väldigt mycket under den här perioden. Ekonomistyrningen är ju en väldigt 
viktig faktor och konstruktionen av att…jag menar när jag började som stu-
dent hade ju inte institutionen alls rollen och ansvaret som den har idag. Sen 
blev ju varje institution ett litet småföretag, med eget budgetansvar. Ibland 
delade man ju upp det så att varje litet ämnesområde med sin studierektor har 
ett eget budgetansvar. Så man får ju en detaljstyrning och en kontroll över 
verksamheten som jag tycker är destruktiv.8 

Som tidigare redogjorts för är det symboliska kapitalet någonting annat än 
kapital i en vardaglig bemärkelse. Just detta faktum kommer särskilt till ut-
tryck i citatet ovan då prefekten hävdar att den akademiska världen blivit 
mer ”normal”. Det problematiska ur denna prefekts synpunkt med det ”nor-
mala” tycks vara anpassningen till samhället, akademins samhälleliga karak-
tär, vilken vi också kommit att möta i politiska dokument i tidigare kapitel. 
Att i detta fall vara normal ser inte prefekten som något ideal att sträva mot. 
Snarare rör det sig om att se det normala som något onormalt i en akademisk 
kontext. Normaliteten, ekonomi som vi känner till den i vår vardag, blir till 
ett hot mot den akademiska verksamheten. Man kan fråga sig varför det för-
håller sig på detta sätt? 

Svaret på frågan finns i mångt och mycket att hitta i det som redan skri-
vits i detta kapitel om just symboliskt kapital. Dess, i en mening, världsliga 
frånvändhet, gör att en anpassning till det världsliga också skapar problem 
när den egna verksamheten ska värderas. Att koncentrera sig för mycket på 
den världsliga ekonomin skapar enligt prefekten problem då den symboliska 
ekonomin, det symboliska kapitalet, minskar i betydelse. 

7.2. Fältets och möjligheternas homologi 
I den diskussion som hittills förekommit har en uppdelning gjorts mellan det 
kulturella fältets högra och vänstra sida. Dessa positioner kan tolkas som om 
det på den vänstra sidan finns mer autonomi än på den högra. En sådan tolk-
ning är som jag under denna rubrik ska visa direkt felaktig då de olika posi-
tionerna som forskarna har också förutsätter och är resultatet av ett alldeles 
speciellt sätt att förhålla sig till sin egen verksamhet. Autonomi kommer visa 
sig vara ett begrepp som i detta fall relaterar till ett kollektiv, ett kollektiv av 
forskare, eller kanske till och med ett kollektiv av forskning. Att hävda att 
forskare är mer autonoma på fältets vänstra sida är inget annat än att hävda 
att forskningen där står längre bort från den vardagliga ekonomin och såle-
des närmare den symboliska. Autonomin kopplad till en för kollektivet mer 
eller mindre autonom position i förhållande till externa intressenter. Även 
detta konstaterande är djupt problematiskt då en stark position i förhållande 
till andra intressenter på fältet också kräver kopplingar till externa intressen-
ter, personer, myndigheter etc., som de facto efterfrågar och uppskattar den 
verksamhet som bedrivs: 
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(…) hur stor autonomi ett fält än har är chansen att lyckas med de bevarande 
eller subversiva strategierna alltid delvis beroende av de förstärkningar som 
det ena eller andra lägret kan få från externa krafter (t.ex. en ny kundkrets).9 

Det som skrivs i citatet av Bourdieu ovan är direkt kopplat till förutsättning-
arna för autonomin i det vetenskapliga fält som denna avhandling berör. 
Speciellt med tanke på de förändringar i forskningspolitiken mot just nytta, 
vilket kommit att påverka den vetenskapliga verksamheten och ge en större 
legitimitet åt den forskning vilken bedrivs i nära samarbete med den vardag-
liga ekonomin.  
     Begreppet ”homologi”, att något är ”homologt” bidrar till en förståelse av 
just hur dynamiken ser ut på ett fält där kraven på extern relevans och nytta 
ökar. Begreppet vittnar om ett förhållande där orsak och verkan blir till ett. 
Där personen eller positionen på fältet inte kan särskiljas från det som pro-
duceras. Där det som produceras också kan förstås i relationen mellan de 
olika positioner som innefattas av fältet.10 Själva definitionen av begreppet 
kommer i detta fall att framträda som något som gör ställningstaganden till 
den högra respektive vänstra sidan av det kulturella produktionsfältet begrip-
liga. Enkelt uttryckt rör det sig om att en forskares position är likvärdig med 
det den producerar. En professor som producerat mycket teoretisk forskning 
skulle med liten sannolikhet plötsligt börja hävda att det är viktigt att forsk-
ning produceras i samråd med externa intressen. Detta eftersom en sådan 
utsaga i sig motverkar professorns eget inomvetenskapliga arbete, utsagan är 
inte homolog med positionen.  
     Låt oss börja med ett begreppspar vilket kan hjälpa till att förklara några 
av de skillnader som föreligger mellan den vänstra respektive den högra 
sidan, nämligen generella kontra partikulära anspråk. I detta fall får generella 
anspråk stå för den samhällsvetenskap som säger sig uttala sig på en generell 
nivå, dvs. sådan som ägnar sig åt att skapa teori. Även samhällsvetenskap 
som enbart ägnar sig åt teoriutveckling förekommer självklart även i detta 
sammanhang. 

Motsatsen, att ägna sig åt det partikulära, får i detta sammanhang stå för 
att på en bestämd plats utreda och försöka finna lösningen till ett givet pro-
blem. Detta utan att komma med några anspråk på att det skulle röra sig om 
generella samband, utan att vara teoriskapande. Dvs. en ren empirisk utred-
ning utan några egna teoretiska anspråk, där det viktiga är att lösa de för 
tillfället konstruerade problem som en eventuell uppdragsgivare vill få för-
klarade för sig. 

Att göra generella anspråk är att bedriva vetenskap i det kulturella fältets 
vänstra hörn. Däremot är det en grov förenkling att hävda att forskare på den 
vänstra sidan enbart sysslar med teoretiska frågor och vice versa. Dock kan 
forskare delas upp i två idealtyper där en typ att ägnar sig åt teori, inomve-
tenskapligt orienterad forskning, och en annan ägnar sig strikt åt empirisk 
forskning direkt riktad till externa intressenter. Nedan kommer vi att möta en 



 113

forskare som är relativt nydisputerad och som vill ägna sig åt forskning som 
inte är nyttig i en samhällelig bemärkelse. Forskaren arbetar vid en regional 
högskola där det enligt denne finns ett intresse från ledningen att bedriva 
samarbete i anslutning till externa regionala intressenter, alltså forskning 
med partikulära anspråk: 

A: Tror du att du kommer bedriva någon sådan forskning i framtiden? (I an-
slutning till tredje uppgiften. Min anmärkning.) 

I: Än så länge är inte trycket så starkt att någon kan tvinga mig, det är det 
inte. Det kommer att ta sin tid, än så länge har de ett ganska stort behov av 
disputerade så de kan inte ställa den typen av krav. Men det skulle kännas 
visset, det skulle verkligen kännas som om man tvingades in i någon slags 
andrarangs tillvaro där de som inte lyckades på universitetet hamnar …man 
liksom skickades ut på landsbygden för att göra något. I princip tror jag på en 
principiell nivå är alla positiva till att forskningen ska vara praktiskt oriente-
rad, nytta i kommunen och sådär. Problemet är att detta är ingenting som 
premieras vid akademin. Man kan ju ha hur många såna meriter som helst, 
men det är inga riktiga meriter när det kommer till anställningar och sånt. Så 
länge man inte ändrar på det så kommer man ju aldrig ändra enskilda forska-
res inställning att göra det heller. Så att nej, …vi får se. Man kan ju alltid 
ändra sig men just nu känns det som om det är så mycket annat som är vikti-
gare. Det som är viktigt nu är att få egna forskningspengar så att man kan 
göra någonting.11 

Särskilt intressant för denna undersökning är dessutom att forskaren strax 
innan detta yttrande också säger: 

I: Från universitetet så har man hela den här bildningstraditionen med kun-
skap för kunskapens egen skull, man vill göra allmänsociologisk forskning, 
basforskning, det är sånt som intresserar en. Att gå ut och göra en utvärdering 
för kommunen är knappast något som är speciellt attraktivt. Det känns som 
herregud har jag gått och utbildat mig i tolv år för att göra det, det kan ju 
mina studenter göra.12 

Då informanten är utbildad vid ett traditionellt universitet identifierar sig 
denne också med den i samhällets ögon onyttiga forskningen, den som rym-
mer generella anspråk. Huruvida informanten de facto tillhör den vänstra 
delen i det kulturella produktionsfältet är i detta fall svårt att uttala sig om. 
Men socialisationen in i vetenskapen vid institutionen i fråga, forskarens 
habitus, gör uppenbarligen att ett ställningstagande till vänster ter sig ofrån-
komligt, det är homologt med den position på fältets vänstra del som forska-
ren anser sig besitta. Bourdieu ser detta på följande sätt: 

När fältet är i jämvikt tenderar rummet av positioner att styra rummet av 
ställningstaganden. Det är i de specifika ”intressen” som är förknippade med 
olika positioner i det litterära fältet som principen bakom litterära (osv.) ställ-
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ningstaganden, ja till och med bakom politiska ställningstaganden måste sö-
kas.13 

Som Bourdieu skriver ovan är ett utvecklat fält också ett fält där positionerna 
inte går att särskilja från ställningstaganden. I fallet ovan finns det hos forsk-
aren en uttalad ambition om att syssla med det generella, det universella. 
Detta ställningstagande rymmer också en viktig del, nämligen att också ta 
ställning mot den forskning som sker i nära samarbete med externa intres-
senter, den regionala forskningen som bygger på världsliga intressen. Denna 
beskrivs av den unge forskaren som en ”andrarangstillvaro” där de som inte 
lyckas med seriös forskningen hamnar. Det är alltså i detta resonemang en 
fråga om att bekräfta sin egen ställning på det kulturella fältets vänstra del, 
samtidigt som detta också innebär en distinktion där forskaren tar avstånd 
från den regionala forskningens i sitt tycke, närmast banala karaktär. Kopp-
lingen mellan habitus, position på fältet och utsaga kan i detta fall således 
svårligen särskiljas, de är ett, sambandet dem emellan är homologt i ordets 
mest strikta bemärkelse. Denna treenighet säger något om det individuella då 
forskaren, som uttalar sig, uttrycker positionens intressen, den vänstra sidans 
vilja att särskilja sig från den högra världsliga sidan. Forskaren talar därför 
inte i egen sak, utan reproducerar i sin utsaga det intresse som finns latent i 
den position och den del av fältet som forskaren anser sig tillhöra. Utifrån 
detta resonemang blir det strukturella inslaget markant. 

Ett liknande resonemang återfinns hos en annan ung forskare som liksom 
den föregående för närvarande arbetar vid en regional högskola där forsk-
ning mot regionala intressenter är ett förekommande inslag. Även denne 
forskare har fått sin utbildning vid ett universitet. På frågan om denne kan 
tänka sig arbeta med regional forskning svarar forskaren följande: 

I: Jag tror inte, jag menar de kan ju inte tvinga mig till det här, att vara med 
där. Och är det så att jag kan få försörjning på annat håll och dra in pengar… 
då slår ju det högre att vara en självständig forskare som drar in pengar och 
som kan nå en docentkompetens inom en 5-årsperiod. Det slår ju högre än att 
jag ska vara med i deras jäkla… regionala projekt.14 

Återigen finner vi en forskare som likt forskaren ovan tar avstånd från det 
världsliga. Detta visar sig särskilt då det i resonemanget finns en motsättning 
mellan å ena sidan att arbeta med regional forskning och att bedriva en 
”egen” vetenskaplig karriär, eller att syssla med ”självständig” forskning 
som forskaren uttrycker sig. Återigen så visar sig det vänstra fältets egenin-
tresse i forskarens utsaga. Vad innebär det att vara en ”självständig forska-
re”? Frågan är om det är att ägna sig åt sådant som intresserar en själv, eller 
om det helt enkelt är att ägna sig åt forskning som är självständig i en me-
ning där den inte är styrd av externa intressenter, dvs. forskning som bedrivs 
i den vänstra delen på det kulturella fältet. Då forskaren i detta fall tar av-
stånd från den regionala forskningen p.g.a. att denna är alltför styrd och så-
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ledes försöker erövra en grad av självständighet verkar det handla om att 
ägna sig åt forskning som finns i fältets vänstra del. Forskarens och veten-
skapens intressen i dess icke-världsliga betydelse växer här samman till ett. 
Det finns alltså återigen ett homologt förhållande mellan den position som 
forskaren anser sig besitta och den utsaga som därav följer. 

Då jag senare i intervjun frågar forskaren lite provocerande om denne ser 
regional forskning som andraklassens forskning ges följande svar: 

Inte andraklassens forskning kanske men…, jag är inte utbildad för det. Jag 
menar, jag är utbildad inom vetenskapsfrågor och jag tycker ändå att man 
ska, jag vet inte. Det beror på hur man är som person, en del ser ju helt in-
strumentellt och ska bara försörja sig. Jag har alltid brunnit… det som jag har 
forskat om har kommit från mig.15 

I följande utsaga finns flera intressanta reflektioner att göra i förhållande till 
analysen. Först konstaterar forskaren att denne inte är utbildad till att syssla 
med regional forskning. Som jag tidigare skrev är forskaren utbildad vid ett 
universitet och har dessutom en sociologisk inriktning som inte är förknip-
pad med kommersiell framgång. Tidigare har också forskaren indirekt dekla-
rerat att denne identifierar sig med fältets vänstra del. Sammantaget gör detta 
att forskarens habitus har sitt ursprung och hemvist på den vänstra sidan. 
Viljan att bedriva ”egen” forskning kan därför hänföras till just detta. 

Därefter följer ett närmast polemiskt uttalande om drivkraft, viljan att del-
ta i det vetenskapliga spelet, att tillhöra det vetenskapliga fältet. Här delar 
forskaren upp forskare som sysslar med forskning riktad åt externa intressen-
ter och de som bedriver ”självständig” forskning i två stycken kategorier. De 
som bedriver forskning riktad åt externa intressenter gör det av instrumentel-
la skäl, för brödfödan. De som sysslar med ”självständig” forskning bedriver 
forskning för att de brinner för det. Det råder knappast någon tvekan om vad 
som räknas högst i detta resonemang. Ej heller går det att bortse ifrån att det 
begrepp som ligger närmast vårt vardagsspråk vore snobberi, eller snobbism, 
resonemanget ter sig knappast särskilt sympatiskt. Detta just därför att det 
handlar om distinktion, att skilja sig från det världsliga, det allmänna, att 
ingå i ett större sammanhang, där andra tillgångar än de vi är vana vid får en 
ökad betydelse. Jämför med begreppet ”omvänd ekonomi”. Likväl har det att 
göra med den spänning som finns mellan fältets vänstra respektive högra del. 
Att tillhöra den vänstra delen av fältet innebär också ett avståndstagande från 
fältets världsliga del. Den skillnad som forskaren ovan gör mellan sig själv 
och andra mer världsligt inriktade forskare är således inget annat än just 
spänningen förkroppsligad. Även här är alltså utsagan homolog med forska-
rens position. 

Hittills har vi här kommit att vända på föreställningen att forskningen på 
något sätt skulle vara friare i fältets vänstra del. Denna föreställning stämmer 
dock i så motto att forskningen i förhållande till externa uppdragsgivare är 
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mer bunden till dessa i fältets högra del och mindre i det vänstra. Dock är 
detta en sanning med modifikation då friheten måste ses som något kollek-
tivt och inte en frihetsgrad kopplad till det individuella. Fri forskning är 
därmed inget annat än just detta, fri forskning är inte fria forskare. I det föl-
jande ska vi möta en forskare som befinner sig längst upp till vänster i fältets 
vänstra del, en etablerad sociolog med en rad, i akademiska sammanhang, 
tunga publikationer. Trots att forskaren håller på med så kallad fri forskning 
är friheten begränsad till den position forskaren har på fältet, vilken är rela-
tivt autonom. Men är forskaren som individ fri? 

A: Men vad har fått dig att hålla på med samma grej (samma inriktning inom 
sociologi, min anmärkning) så länge och ändå tycka om det? 

I: Ja det är väl, dels så tycker jag att det är väldigt roligt att läsa sociologi och 
sätta mig in i nya grejer. Det är nästan som ett rent nöje för mig att göra det. 
Sen blir det även så att man låser in sig på en viss bana så att man blir ganska 
bra på det. För mig skulle det vara en ganska stor omställning och en svår 
kostnad, jag börjar bli gammal också, att byta spår. Jag har ibland funderat på 
det, jag sökte till och med ett projekt, men jag kommer nog hålla på såhär.16 

På fältet talar Bourdieu om ett ”rum av möjligheter”, det utrymme aktörerna 
på fältet har att röra sig inom: 

Det arv det kollektiva arbetet samlat på sig framstår således för varje agent 
som ett rum av möjligheter, det vill säga som en samling sannolika tvång, 
vilket är villkoret för och motsatsen till en helhet av möjliga användanden. 
Man bör påminna dem som tänker i enkla alternativ om att den absoluta fri-
het som försvararna av den kreativa spontaniteten hyllar, i detta sammanhang 
enbart existerar för de naiva och okunniga. Att bli delaktig i ett kulturellt 
produktionsfält genom att betala en avgift för inträdet, som i allt väsentligt 
består i att man tillägnar sig en specifik kod för sina handlingar och uttryck, är 
detsamma som att upptäcka det ändliga universum av tvångsbundna friheter 
och objektiva potentialer som fältet erbjuder, (…)17 

Om vi för en stund sätter samman de båda citaten kan man se hur Bourdieus 
tankar om fältets individuella autonomi sammanstrålar med den utsaga som 
finns att läsa ovan. Forskaren har genom sin forskning hamnat i en position 
på fältet som är förknippad med hög status, vilket dock enligt forskaren inte 
innebär någon större handlingsfrihet vid val av forskningsområden. Denne 
talar även om att ett byte av forskningsinriktning skulle vara en ”svår kost-
nad”, dvs. förlusten av etablerat och återerövringen av nytt symboliskt kapi-
tal är en svår kostnad som informanten är tvungen att betala vid byte av 
forskningsinriktning. Istället fortsätter forskaren med samma slags forskning 
som förut vilket ytterligare bekräftar den etablerade position som redan in-
nehas, det symboliska kapitalet. Rollen växer och begränsar därmed forska-
ren ytterligare. Av fallet följer att positionen med nödvändighet alltid verkar 
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begränsande för forskaren, graden av symboliskt kapital är inte enkom något 
för individen positivt om diskussionen relateras till individuell frihet. Forsk-
ningens frihet existerar därmed inte här annat än i en högst vardaglig och 
idealiserad betydelse. 

Denna slags, om man så vill, stigmatisering, är också slående i det tidiga-
re citatet från intervju nr 7, där en ung forskare som samarbetar med externa 
intressenter ställer sig frågande till sin egen karriär. Detta görs eftersom 
forskaren känner att man inte kan hålla två karriärer igång samtidigt: ”Jag 
orkar inte arbeta 24 timmar om dygnet för att försöka ha två karriärer 
igång.”18 Forskaren upplever sig låst sig vid en position på fältets högra sida, 
då den forskning som bedrivs enligt forskaren inte ges tillräcklig status på 
sin arbetsplats. För att få status på det kulturella produktionsfältet känner sig 
forskaren därför tvungen att göra två karriärer, på fältets högra respektive 
vänstra sida. Dock blir känslan av otillräcklighet påfallande då detta av tids-
mässiga skäl inte låter sig göras. Istället känner sig forskaren låst vid sin 
position på fältets högra sida. Då förekomsten av symboliskt kapital genom 
positionen är begränsad skapas en känsla av otillräcklighet. Detta samtidigt 
som forskaren tycker forskning ”…både är spännande, givande och viktig.”19 
Det finns alltså en drivkraft med att hålla på med just forskning som är nyttig 
i en samhällelig mening, vilket uppenbarligen ger upphov till en viss till-
fredsställelse. Denna frihet begränsas dock av strukturen i forskningens fält, 
där det symboliska kapitalet i form av erkännande spelar en stor roll. Forska-
rens frihet är också i detta fall starkt reglerad av strukturella förutsättningar, 
vilka definierar nytta i en vetenskaplig kontext.  

Syftet med detta kapitel har varit att skapa en insikt i det kulturella fältets 
logik genom i första hand begreppet symboliskt kapital. Genom begreppet 
har jag lyft fram de strukturella ramar som omger fältet. I nästa kapitel ska vi 
fortsätta på samma tema, med inriktning mot de normer som utgör fältet. 
Huvudfrågor som tidigare tagits upp i avhandlingen kommer att nå sin lös-
ning då motsatsernas spel sätts i fokus. Det ambivalenta förhållningssätt som 
en rad forskare gett uttryck för kommer att kategoriseras och renodlas för att 
öka förståelsen för forskningens villkor på vetenskapens kulturella produk-
tionsfält. 
 

 
                               
1 Intervju 1 
2 Intervju 1 
3 Intervju 3 
4 Intervju 7 
5 Intervju 1 
6 Intervju 7 
7 Intervju 10 
8 Intervju 11 
9 Pierre Bourdieu (2000) s.339 
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10 Ibid. s.334-336 
11 Intervju 12 
12 Intervju 12 
13 Pierre Bourdieu (2000) s.335 
14 Intervju 1 
15 Intervju 1 
16 Intervju 9 
17 Pierre Bourdieu (2000) s.340 
18 Intervju 7 
19 Intervju 7 
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8. Forskning och ambivalens i praktiken 

Syftet med detta kapitel är att undersöka vad det innebär att ha positioner till 
vänster respektive höger i det kulturella produktionsfältet i relation till be-
greppet ambivalens. Som vi sett kan begreppet i ett sociologiskt samman-
hang förstås som något som finns inbäddat i en kontext vilken existerar obe-
roende av dess innehavare. Ur ett sådant perspektiv rör sig ambivalensen om 
normer mellan vilka forskarna befinner sig och ständigt är tvungna att för-
hålla sig till, om än ofta på en omedveten nivå. Dock ska vi först i det efter-
följande kapitlet koncentrera oss på normerna som omger forskarna. I detta 
kapitel ska jag istället lyfta fram de problem som kan förknippas med att 
inneha någon av positionerna på fältet. Under arbetet med intervjuerna och i 
den efterföljande analysen stod det klart att forskare oavsett position har ett 
starkt och intimt förhållande till den motsatta positionen. Detta förhållande 
är delvis också det som livnär det ambivalenta då den motsatta positionen 
innehåller fördelar som inte finns i den egna positionen. Exempelvis finns 
mer forskningspengar att hämta i forskning som finns nära det praktiska 
medan det symboliska kapitalet är mer relaterat till forskning vilken i en 
mening befinner sig längre ifrån samhället. För att åskådliggöra förhållandet 
har jag skapat två stycken kategorier vilka kommer att rymmas under de två 
nästföljande rubrikerna.  

8.1. Att närma sig det allmänna 
”Att närma sig det allmänna” kan förstås i relation till det kulturella fält, 
vilket illustrerades tidigare, och ”det allmänna” får här betydelsen ”det sam-
hälleliga”, eller kanske till och med ”samhället”. I bourdieuska termer är 
denna position till höger i det kulturella fältet och aktörerna besitter därför 
begränsade mängder symboliskt kapital. På denna sida av det kulturella pro-
duktionsfältet utförs forskning som syftar till att sträcka sig utanför fältets 
ramar. Det är fråga om forskning som är nyttig i en samhällelig bemärkelse, 
vilket också gör den nyttig i en politisk/ekonomisk bemärkelse. Frågan är 
hur denna nytta mottas i ett sammanhang där också det symboliska kapitalet 
har en avgörande roll. Följande utdrag är hämtat från en intervju med en 
relativt nydisputerad sociolog som sysslar med forskning i nära samarbete 
med externa intressenter. Citatet tar sin början i frågan om huruvida infor-
manten identifierar sig med en svensk sociologi: 
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I: Tveksamt, både ja och nej på nåt sätt. Jag kan tänka mig att jag förhåller 
mig till sociologin på ett sånt sätt att jag är en svensk sociolog. Men jag tyck-
er inte att jag gör en sociologisk traditionell karriär, inte alls. Och däremellan 
blir det ju naturligtvis…, det är klart att jag använder mina kunskaper inom 
sociologin och utvecklar tänkandet där. Men jag befinner mig på en helt an-
nan typ av arena än vad man vanligtvis tänker sig traditionellt när man är 
kvar inom akademin.  

A: Så det är en slags mellanposition? 

I: Det tycker jag. 

A: Skapar det några speciella känslor? 

I: Ja det skapar känslor på det sättet att jag kan tycka att den här nya typen av 
karriär jag gör, eller om man ska kalla det karriär. Jag vet ju inte om hur 
länge jag får hålla på. Men det jag gör kan jag känna att det är ingenting som 
räknas i den traditionella akademin. Det kan jag ha problem med för jag 
tycker att forskningen både är spännande, givande och viktig. Å andra sidan 
känner jag att jag inte håller måttet vad gäller andra saker. Jag orkar inte ar-
beta 24 timmar om dygnet för att försöka ha två karriärer igång. Det är inte 
bra för min hälsa och det har jag fått känna på påtagligt.1 

I citatet ovan kan man utläsa en känsla av att inte höra hemma någonstans. Å 
ena sidan befinner sig informanten på en arena där denne i en mening bedri-
ver samarbete med externa intressen, å andra sidan verkar detta omöjliggöra 
tillväxt av symboliskt kapital. Detta visar sig inte minst då informanten säger 
att den inte orkar ”ha två karriärer igång”. Den första karriären, att ägna sig 
åt forskning i nära samarbete med externa intressenter, är ur forskarens per-
spektiv inte tillräcklig. För att erhålla akademisk status, symboliskt kapital, 
krävs också en rörelse in i den vänstra delen av fältet, mot en mer ur samhäl-
lets ögon onyttig typ av forskning. Samtidigt är forskaren vid en traditionell 
akademisk institution med en rad sociologer vilka arbetar med sociologisk 
teori. Detta ökar naturligtvis spänningen mellan den intervjuade forskaren 
och dennas kollegor: 

I: Det är väldigt svårt att bli förstådd av dem som representerar det äldre för-
hållningssättet. Jag kan säga att det är helt…, det är ingen idé att försöka få 
förståelse, man blir bara bränd. Man säger bara, nej jag undervisar. Det är 
ingen idé att försöka förklara vad det går ut på. (…)De gamla normerna finns 
kvar och på toppen av dem lägger man nya normer om vad man ska göra för 
att vara en lyckad akademiker. 

I citatet ovan ser vi hur perspektiven på forskarrollen skiftar hos forskaren. 
Centralt i citatet är idealet ”att vara en lyckad akademiker” vilket ur forska-
rens perspektiv tycks vara omöjligt. Detta omöjliggörs ur forskarens per-
spektiv på två motsatta uppsättningar normer vilka på olika sätt avgör bety-
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delsen hos begreppet ”lyckad akademiker”. Ur ett fältperspektiv kan dessa 
två synsätt betraktas som hämtade från det kulturella produktionsfältets mot-
satta sidor. Eller, som Bourdieu hävdar i Konstens regler, utmärks positio-
nerna av motsatsspelet mellan dem.2 I intervjun ovan blir detta särskilt påtag-
ligt då sociologen hävdar: ”De gamla normerna finns kvar och på toppen av 
dem lägger man nya normer om vad man ska göra för att vara en lyckad 
akademiker”. Kärnpunkten i analysen av forskningspolitiken tidigare har 
varit att det finns två olika perspektiv på forskningen vilka står i motsatsför-
hållande till varandra, men som likväl efterfrågar en forskare som förkropps-
ligar båda perspektiven. Det går således att spåra en direkt koppling mellan 
forskningspolitiken och forskarens vardag. Detta faktum kan också ses som 
en poäng i avhandlingen, då det understryker problematiken med ekono-
mins/politikens ökade inflytande på forskningens kulturella produktionsfält 
samt den direkta koppling som uppenbarligen finns. 

I intervjuutdraget ovan har vi sett en forskare som närmat sig det allmän-
na i en mening då denne velat bedriva forskning i nära anslutning till det 
externa, till praktiken, vilket uppenbarligen gett återverkningar på just er-
kännandet i det kulturella produktionsfältet. Härnäst ska vi möta en forskare 
som i praktiken befinner sig i samma del av fältet. Forskarens problem tycks 
dock vara av annan natur då forskaren tilldelats en position som forskaren i 
fråga vill komma bort ifrån. Följande intervjucitat följer av en diskussion i 
intervjun angående universitetens utveckling mot mer externfinansiering: 

I: Ja vi är ju i ett sådant system, vill man ha forskningspengar så måste man 
anpassa sig. Jag har kanske anpassat mig väl mycket. Jag har ju gjort en mas-
sa som jag inte varit så intresserad av och nu. Jag har haft för mycket forsk-
ningspengar. Nu har jag en fri forskarassistenttjänst där jag i princip har tid 
för att göra vad jag vill. Jag har haft svårt att utnyttja den eftersom jag haft så 
jäkla många andra projekt. (…) 

A: Så priset du fått betala… (För att ha fått för mycket forskningspengar. Min 
anmärkning) 

I: Ja det är ju att man fått bedriva forskning som jag inte är helhjärtat intresse-
rad av.3 

I denne forskares fall blir den sociologiska ambivalensen, det kulturella pro-
duktionsfältets ambivalens, uppenbar. Å ena sidan har forskaren gjort exakt 
det som en modern samhällsvetenskaplig forskare bör göra, d.v.s. sett till att 
skaffa sig mycket resurser genom att anpassa sin forskning till vad som i 
samhällets ögon betraktas som nyttigt. Å andra sidan är detta inte nog, 
forskningen blir i detta fall i forskarens ögon ointressant. Det finns således 
en diskrepans mellan att vilja forska i en allmän mening och att vilja forska i 
enlighet med det kulturella produktionsfältets egen logik, att skaffa sig sym-
boliskt kapital. Att vara framgångsrik, som denne forskare är, kan alltså ha 
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två skilda betydelser då måttet av framgång tycks vara avhängig den position 
som forskaren själv vill uppnå, dvs. vilken kapitalart som forskningen är 
tänkt att generera. 

Förståelsen av forskning som något bestående av två olikartade sidor var 
mycket påtagligt under intervjuerna. Följande forskare uttrycker detta på 
följande sätt: 

I: En karriärs framgång beror på hur mycket du trivs med din vardag. Just nu 
tycker jag inte att det forskningspolitiska klimatet gör min vardag bättre. Jag 
får högre och högre position men jag får inget handlingsutrymme att göra nå-
got bra av den positionen. Det är som att jag jobbat häcken av mig för att 
komma till en position där jag trodde jag kunde förkovra mig intellektuellt 
men det finns inget utrymme för det. Man har bestämt att man ska discipline-
ra sociologer att bli produktionsmaskiner. Jag har inget emot att man gör det. 
Men om man gör det samtidigt som man slår ut den intellektuella verksamhe-
ten blir det problematiskt. Akademin behöver både den högproduktiva ma-
skinen och den som gör att maskinen får lusten och nyfikenheten att säga… 
”vänta det här kan jag göra något vettigt av”. Det måste finnas en dialog med 
den mindre produktive intellektuella forskaren som nu håller på att utrotas. 
Jag tycker det är bedrövligt. Så är det just nu. Jag visste att det skulle gå åt 
det här hållet. Det har jag alltid vetat. Jag visste att det inte kunde hålla, att 
man i Sverige fortsätter med sin väldigt isolerade vetenskap.4 

Forskaren som gör detta yttrande har tidigare positionerat sig mot den grupp 
denne nu lyfter fram som viktig på sidorna 102-103. Där kritiserade forska-
ren de som jag i texten kallade ”ortodoxa”. Här uttrycks istället en annan 
uppfattning vilken lyfter fram vikten av den intellektuella verksamheten där 
det kvalitativa står i fokus. Detta blir särskilt tydligt då forskaren säger 
”…den mindre produktive intellektuella forskaren”, vilket visar på hur en 
uppdelning av kvalitet respektive kvantitet finns i sättet att kategorisera 
forskning hos forskaren själv. Det tycks också som om forskaren i sin hög-
produktiva tillvaro strävat efter att få en position där en mer kvalitativ syn på 
forskargärningen kunde komma till uttryck. Då forskaren kommit att avance-
ra i ställning som ett resultat av en hög produktion märker denne samtidigt 
att det inte går att minska tempot. Forskaren sitter från sitt perspektiv fast i 
det kulturella produktionsfältets högra sida samtidigt som det hårda arbetet 
forskaren lagt ner syftat till att göra ett språng till fältets vänstra sida. Från 
ett fältteoretiskt perspektiv blir detta ett tydligt exempel på hur stora inve-
steringar på en sida av fältet låser fast forskaren vid sin position, trots att 
forskaren uppenbarligen vill något annat.  

Vad som tycks uppenbart är hur svårt det verkar vara att finna någon gyl-
lene medelväg. Detta faktum är också något som bekräftar bilden av veten-
skapen, och i det här fallet svensk sociologi, som ett kulturellt produktions-
fält då ett erkännande från båda sidorna av fältet skulle ha förefallit proble-
matiskt. Istället går att i de exempel som redovisats se striden som utspelar 
sig hos forskaren själv över vilken sida av det kulturella produktionsfältet 
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forskaren ska tillhöra. Under nästa rubrik ska vi möta några forskare som 
ägnat sig åt att göra en kvalitativ forskargärning och som åtnjuter en hög 
grad av fältspecifikt, symboliskt kapital. Dock ska det visa sig att även en 
sådan position är problematisk då den också skapar känslor av otillräcklighet 
i förhållande till sin identitet som forskare. 

8.2. Att närma sig det särskilda 
Nytta och onytta är ett begreppspar vilket hittills kommit att bära olika bety-
delser beroende på det sammanhang inom vilket det används. I det allmänna, 
i det kulturella produktionsfältets högra del, blir nytta att ägna sig åt problem 
vilka står i nära relation till kunskap om praktiken vilken kan användas av 
praktiken själv. Onytta blir att göra det motsatta, att ägna sig åt problem 
vilka inte är ämnade för den externa praktiken, även om forskningen mycket 
väl kan omfatta densamma. Om begreppsparet istället används i den vänstra 
delen av det kulturella produktionsfältet kommer dess betydelse också att 
visa sig bli den motsatta. Att ägna sig åt forskning som bidrar till exempelvis 
viss teoriutveckling kan mycket väl ses som nyttigt då denna för vetenskapen 
framåt. Om den sedan bidrar till en utveckling av en extern praktik är i sam-
manhanget ointressant. Det primära är att exempelvis en debatt om något 
teoretiskt spörsmål inom sociologin utvecklas och på så sätt bidrar till en 
ökad förståelse av samhälleliga skeenden och fenomen på en abstrakt nivå. 
     Följande forskare som vi kommer att träffa har en stor mängd symboliskt 
kapital och ägnar sig åt just teoretisk forskning. Forskaren i fråga har också 
erfarenhet av att arbeta vid en mindre högskola och ett större universitet: 

A: Om du jämför att jobba vid en mindre högskola med att jobba på ett uni-
versitet, med dig som en traditionell akademiker, ser du att det är några skill-
nader där? 

I: Ja, det är det. Det är lättare för en som mig, en sociolog som jag, att hitta en 
plats vid ett universitet. (…) Ytterligare en sak som jag hittills inte nämnt 
som gör det svårare att vara en teoretisk lagd sociolog är att det är svårare att 
få projektpengar för den typen av forskning. Det riktas i allt större utsträck-
ning mot empirisk och till och med nyttig forskning. Det gör att högskolorna 
har behov av lärare och professorer som kan dra in pengar, det har ju även in-
stitutioner på universiteten. Men högskolorna har ju inte lika mycket pengar 
att röra sig med. 

A: Nej, det finns ju inga fakultetsmedel. 

I: Precis, så att de är ju mer beroende av externa medel. Det gör att man som 
forskare av min typ kan känna att man inte…., ja passar in lika bra på ett sånt 
ställe. Den kompetens man har blir inte lika uppskattad p.g.a. av det. Där-
emot om man tittar på en sån etablerad institution där jag jobbar nu där finns 
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många etablerade forskare, det finns också såna som drar in pengar. Dels in-
stituten och dels på institutionen finns många forskare som drar in pengar. 
Där blir förväntningarna på mig inte så stora. Tvärtom en sån institution har 
lyxen att hålla sig med en sån som jag, som ändå trots allt kan ganska mycket 
teori. Det är tilläckligt för att legitimera mig där om jag säger så. Man får mer 
uppskattning.5 

Citatet ovan visar hur identiteten är kopplad till nyttobegreppets betydelse i 
olika sammanhang. Att vara nyttig i ett sammanhang behöver inte betyda att 
vara det i ett annat, trots att det är samma fält som avhandlas. Här tycks det 
också som om känslan att vara nyttig är avhängigt möjligheten att få ekono-
miska resurser tilldelade av forskningsråden. Då informanten menar att det 
blivit svårare att få resurser till teoretisk forskning bidrar detta också till 
känslan att vara onyttig. Dock skrivs detta med förbehåll, för som forskaren 
ovan påpekar är just detta av större vikt för mindre högskolor utan fakul-
tetsmedel. Samtidigt visar detta på något annat som vi tidigare stött på i ana-
lysen av forskningspolitiken, nämligen den direkta kopplingen mellan stor-
leken på ekonomiska resurser och nyttan ökar. En nyttig forskare är en fors-
kare som kan skapa resurser kring sig och sin forskning. Detta sker i mindre 
utsträckning för forskare i teoretiska sammanhang då forskningsråden i stör-
re utsträckning har ett uppdrag av regeringen att bejaka den externa prakti-
ken. Samtidigt kan vi också se hur platsbunden känslan att vara nyttig kan 
vara. Vid en mindre högskola är denne forskare inte nyttig, utan tvärtom allt 
annat än nyttig. Däremot får forskaren en helt annan betydelse vid ett större 
universitet. Detta då universitet, som vi sett, har ett annat uppdrag än regio-
nala högskolor när det gäller att samverka med externa aktörer. Det större 
universitetet har som forskaren ovan säger ”lyxen” att hålla sig med forskare 
som ägnar sig åt teoretiska problem, problematik av en inomvetenskaplig 
natur. Detta är ett utmärkt exempel på hur bundet nyttobegreppet är till den 
plats där det definieras, trots att forskaren hela tiden rör sig inom samma 
kulturella produktionsfält. 

Viktigt att notera är också då forskaren säger ”Då blir inte förväntningar-
na på mig så stora” med avseende på det större universitetet. ”Förväntning-
ar” ska här förstås som förväntningar att generera forskningspengar. Vid den 
mindre högskolan där forskaren tidigare arbetade fick forskaren rollen av en 
samlande kraft vilken skulle bidra till institutionens fortlevnad genom att 
generera forskningsanslag. Detta skapade problem i relation till forskarens 
position eftersom forskaren, i anslutning till tidigare diskussion, har en kvali-
tativ syn på forskargärningen. I den ingår det inte att generera stora resurser 
utan istället att skriva teoretiska monografier av inomvetenskapligt intresse. 
Således blir det vid den mindre högskolan en konflikt mellan forskarens 
position och de förväntningar som finns på den roll forskaren är tänkt att 
spela. Vid det större universitetet upphör denna konflikt då förväntningarna 
sänks vad gäller att generera forskningspengar. Ambivalensen kan i detta fall 
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ses som bunden till olika sammanhang: Vid den mindre högskolan sker en 
konflikt mellan forskarens position på den vänstra sidan av det kulturella 
produktionsfältet och förväntningar som närmast kan relateras till en forska-
re på det kulturella produktionsfältets högra sida. Forskarens roll vid univer-
sitetet blir istället mindre konfliktfylld eftersom forskarens perspektiv på 
forskargärningen, det kvalitativa, är homologt med de förväntningar som 
finns.  

Härnäst ska vi möta ytterligare en forskare som i huvudsak ägnar sig åt 
inomvetenskapligt orienterad produktion. Forskaren i fråga är professor med 
så kallat ämnesansvar, vilket kommit att leda till nya arbetsuppgifter. Det 
följande har sagts vid en diskussion angående högskoleväsendets ökade fo-
kus på ekonomi: 

I: (…) Jag har ju inte särskilt mycket regelrätt administration, det sköts ju av 
andra. Men det är en sorts annan, en slags halvvärlds aspekter, jag tror jag 
inte har så mycket emot att sitta där och fylla i uppgifter och sån där regelrätt 
administration. Det är okej även om det är tråkigt. Men det är en sorts halv-
världsverksamhet, alltså av den här stilen (I visar upp ett dokument om sam-
verkan. Min anmärkning.) sånt ska man vara med på. Visionsskapande och 
en herrans mängd av den där typen. Det är alienerande. Det är för fan som att 
sitta och sälja bilar eller vad som helst. Det där är en väldigt egendomlig sits 
som också är ganska ny i sammanhanget. Det gäller att sälja sig till varje pris. 
Till nån jag vet inte vem. Men till nån då i alla fall. De sidorna är jobbiga i 
det hela, regelrätt administration och skötsel har jag inget emot, det fanns ju 
förut också. Det här andra är en ny sak som det inte verkar finnas något slut 
påm där man inte riktigt vet när man är färdig, det finns ingen gräns, uppgif-
ten är så luddig och svår att hantera.6 

Det tycks inte bara vara på forskningens område som splittringen mellan att 
vara onyttig och nyttig sker. Här ser vi även ett exempel på hur följande 
professor hamnar i vad denne själv kallar en ”egendomlig sits”. I huvudsak 
handlar det om att vara tvungen att marknadsföra institutionens egen verk-
samhet utåt, mot det externa, ”att sälja sig själv till varje pris”. För en aka-
demiker som i detta fall i huvudsak forskat i enlighet med det kulturella fäl-
tets egen logik, och därmed har ett högt symboliskt kapital, verkar denna 
förening uppenbart problematisk. För forskaren handlar problematiken om 
att bli församhälleligad i en mening: ”Det är för fan som att sitta och sälja 
bilar…” Det blir således ingen skillnad på uppdraget, att vara professor och 
att sälja bilar blir i detta fall ett uttryck för att det handlar om samma slags 
logik, att anpassa sig till kunden för att skapa så mycket inkomster som möj-
ligt. Notera också att forskaren använder sig av begreppet ”halvvärldsverk-
samhet”, detta begrepp passar ytterst väl i den analys vi hittills företagit oss. 
”Halvvärldsverksamhet” kan förstås som verksamhet vilken befinner sig i 
det kulturella produktionsfältets högra del där gränserna mellan akademin 
och det övriga samhället blir oklara och ibland upplösta. Motsatsen till denna 
slags verksamhet vore att ägna sig helt åt verksamhet i enlighet med den 
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fältspecifika logiken. Ambivalensen blir i detta fall uppenbar då forskaren 
samtidigt ska befinna sig i de båda positionerna, samtidigt som dessa förefal-
ler oförenliga. 
     Ur det empiriska materialet kan vi alltså konstatera en viss spänning på 
vetenskapens kulturella produktionsfält vilket kan kopplas till positioner. 
Spänningen är bland annat, som jag visat, relaterad till ambivalens hos forsk-
arna. Ambivalensen är på intet sätt knuten till individen utan istället till de 
positioner forskarna har på det kulturella produktionsfältet. Således kan am-
bivalensen också kopplas till de roller forskarna har och de konflikter det 
innebär att spela vissa roller som exempelvis professor vid ett traditionellt 
universitet etc. Frågan som kommer att behandlas i nästa kapitel är hur dessa 
konflikter kan relateras till normer och inte minst vilka dessa normer är. 
 
                               
1 Intervju 7 
2 Pierre Bourdieu (2000) 
3 Intervju 4 
4 Intervju 2  
5 Intervju 9 
6 Intervju 10 
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9. Normer i forskningen 

Innan vi börjar arbetet med att kartlägga normerna på det kulturella produk-
tionsfältet finns det anledning att se vad intervjuerna med forskarna hittills 
bidragit med för insikter. Bland annat har vi med hjälp av kategoriseringen 
”ortodox” och ”oortodox forskare” kommit att se hur forskare från olika 
positioner i det kulturella produktionsfältet har ett kvalitativt resp. kvantita-
tivt förhållningssätt i relation till forskargärningen, vilket får återverkningar 
för hur dessa forskare betraktar varandra och inte minst varandras produk-
tion. Vi har också sett hur olika forskning värderas beroende av vilket per-
spektiv som anläggs i kvalitetsbedömningen. En forskare med en position till 
vänster i det kulturella produktionsfältet har en annan syn på kvalitet i jäm-
förelse med en forskare på det kulturella produktionsfältets högra sida. Det 
har även visat sig viktigt att den position som forskaren anser sig ha sam-
manfaller med forskarens uppgifter. Om praxis och position inte är detsam-
ma uppstår en diskrepans vilket leder till konflikter vad gäller synen på sig 
själv som forskare. Jag hoppas även ha kunnat ge en bild av hur den auto-
nomi som forskaren har kan relateras till det kulturella produktionsfältet och 
till den position som forskaren där företräder. Slutligen kom jag även att 
använda begreppen ”allmän” och ”särskild” för att beskriva det kulturella 
produktionsfältets två poler i relation till ambivalens. Det som skapar ambi-
valens är bland annat att forskare som exempelvis närmar sig det ”särskilda” 
samtidigt är tvungna att arbeta med frågor som rör det ”allmänna” och vice 
versa. Det visar på vikten av det homologa förhållandet mellan positionen 
och det som forskaren ser som sin uppgift inom ramen för sin position. Om 
ett homologt förhållande inte finns skapas en konflikt i forskarens roll och 
därmed kan en tydlig återkoppling göras till begreppet sociologisk ambiva-
lens, vilket vi berört tidigare i avhandlingen. 
     I detta kapitel ska vi renodla det som hittills studerats genom att peka på 
specifika normer hos sociologer vilka ger upphov till ett ambivalent förhåll-
ningssätt till det akademiska arbetet. På så sätt kommer vi bland annat få 
svar på frågor om vad som är det specifika som reglerar de indirekta sank-
tioner som vi mött bland informanterna i texten. Exempelvis så finns det en 
tydlig uppfattning i många av de citat som redovisats om att den teoretiska 
forskningen har svårt att generera ekonomiska medel medan den tillämpade 
forskningen lyckas bättre med detta. Att vara teoretisk forskare utan medel 
kan på så sätt uppfattas som en form av sanktion för att forskaren i fråga inte 
är nyttig nog i förhållande till samhället. På samma sätt kan även det omvän-
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da ske då en forskare som ägnar sig åt tillämpad forskning känner sig indi-
rekt sanktionerad då symboliskt kapital och därmed erkännande inte genere-
ras genom dennes forskning. För att göra detta möjligt ska jag under nästföl-
jande rubrik presentera normsystemen CUDOS och PLACE som jag tidigare 
introducerat i avhandlingen och som kommer att visa sig centrala för förstå-
elsen av de motsättningar som finns på det kulturella produktionsfältet. 

9.2. CUDOS och PLACE 
Bilden av det spänningsfyllda fältet har främst synliggjorts i de distinktioner 
som respondenterna gett uttryck för. Dessa har handlat om var de placerat 
sig själva, men främst hur de värderar annan forskning som inte står att finna 
i de egna positionerna. Forskare som befunnit sig i positioner förknippade 
med fältets vänstra sida har bland annat kritiserat forskning som bedrivs på 
den högra sidan osv. Även begreppen inom- och utomvetenskapligt relevant 
har förekommit, vilka också betecknar den forskning som bedrivs vid fältets 
olika poler. En sammanfattning av detta vore att göra följande figur av det 
vetenskapliga fältet: 

 
  Relevans 

 
  Inomvetenskaplig 

 
Utomvetenskaplig

 
 

Högt 

 
 
 
 
 

  
 
 

Symboliskt 
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Figur 6. 

Så långt har vi kunnat placera det utom- och det inomvetenskapliga i ett 
sammanhang där begreppen inte bara står som idealtyper utan betecknar ett 
faktiskt sätt att arbeta på, vilket dessutom är grundläggande för eventuella 
spänningar och konflikter på forskningens fält. I relation till detta ska vi 
återigen stifta bekantskap med normuppsättningarna CUDOS och PLACE 
vilka är starkt relaterade till det inom- respektive utomvetenskapliga. I sam-
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manhanget bör också noteras att CUDOS12, dvs. Mertons tilltänkta normsy-
stem kom till tidigare än PLACE och det under en tid när tilltron till veten-
skapen var stark. En enkel sammanfattning av normsystemet är att det speg-
lar en form av idealiserad uppfattning av hur vetenskapen är. Exempelvis att 
den är objektiv och prövar sin empiri och sina resultat noggrant innan de tas 
för sanningar. Det zimanska normsystemet är utvecklat i relation till det mer-
tonska. Zimans normsystem kom att presenteras i boken Real science från år 
20003 och beskriver bland annat hur vetenskapen kommit att bli en del av det 
övriga samhället. Detta närmande har också resulterat i ett utsuddande av 
gränserna för den vetenskapliga verksamheten, dess fält integreras med det 
övriga samhället. Speciellt det sistnämnda är det som utmärker vad bland 
andra Helga Nowotny kallar för ”the mode 2 society”.4 Med begreppet avses 
ett samhälle med en integrering av den ekonomiska rationaliteten som tar sig 
in i andra sfärer än endast ”marknaden”. Zimans normsystem PLACE5 grun-
dar sig i just en ökad integrering av en ekonomistisk logik vilken denne me-
nat präglar den vetenskapliga verksamheten i dess rationalitet. Dock måste 
det kommas ihåg att Zimans inte gör några anspråk på att hans normsystem 
skulle vara allomfattande eller för den delen dominerande inom alla veten-
skapliga sfärer. Istället står PLACE för en idealtyp vilken i sitt ideala till-
stånd finns representerad inom industriforskningen. Ziman menar dock att 
den ökade instrumentaliseringen inom vetenskapen dock gör att normsyste-
met också kan tillämpas utanför industriforskningen. 

En intressant fråga är hur detta står i förhållande till det inom- respektive 
utomvetenskapliga. Som bekant finns det liknelser mellan det utomveten-
skapliga och den allt mer instrumentaliserade vetenskapen, det vill säga en 
vetenskap som blivit ett redskap för att höja det ekonomiska välståndet. Di-
kotomin har även en relation till det kulturella fältet där det inomvetenskap-
liga representerar den vänstra delen av den fyrfältsmatris som förut presente-
rades. På samma sätt representerar det utomvetenskapliga den högra. Dock 
finns det i relation till detta och de vetenskapliga normerna ytterligare rela-
tioner. Ovan nämnde jag att man bör se PLACE som en idealtyp för den 
forskning som utförs i de mest instrumentella av förhållanden, i de mest 
”nyttiga” sammanhangen. På detta sätt blir PLACE också ett uttryck för 
externalismen i sin renaste form, idealtypen. I det kulturella fältets matris 
skulle man därför kunna byta ut termen utomvetenskaplig med PLACE för 
att ytterligare illustrera den logik vilken som verkar till höger. 

Vad gäller CUDOS så betecknar detta just det mest interna, det mest in-
neslutna och om man så vill ”objektiva”. På detta sätt är Merton ”omänskligt 
realistisk” i sin beskrivning av vetenskapen. Samtidigt ger beskrivningen oss 
också en bild av en vetenskap som inte på något sätt är integrerad i någon-
ting annat än sig själv. Således tillhör CUDOS till fullo det kulturella fältet. 
Naiviteten i den Mertonska beskrivningen blir också till en logik vilket enligt 
detta resonemang korrelerar med det inomvetenskapliga: Vetenskap för ve-
tenskapens skull. Det går därför att placera CUDOS längst ut på den vänstra 
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axeln i det kulturella fältets matris. Detta ökar förståelsen för den logik och 
rationalitet som gör vetenskapen till ett kulturellt fält, samtidigt som det be-
lyser vilken annan logik som undanträngts och därför hotar att upphäva fäl-
tets relativa autonomi. 

Under följande rubriker ska CUDOS respektive PLACE ställas emot var-
andra. Det största arbetet kommer att ägnas åt att översätta normerna till en 
samhällsvetenskaplig och sociologisk kontext. Detta kommer bl.a. att göras 
med hjälp av informanterna och deras utsagor. Jag kommer även att i anslut-
ning till beskrivningen av normerna också presentera på vilket sätt de finns 
representerade i forskningspolitiken.  

9.3. Kollektivt nyttig - Offentligt relevant 
Det finns uppenbara svårigheter med att föra in Merton och Zimans normbe-
grepp i ett sammanhang där sociologer ingår. I ett naturvetenskapligt sam-
manhang skulle Mertons ”C”, kommunismen, och Zimans ”P”, privatise-
ringen lätt relateras till vetenskapen enligt följande: Kommunismen skulle 
stå för den forskning som publicerar sig och utsätter sig för granskning i 
vetenskapliga tidskrifter vilka kan läsas av hela vetenskapssamhället. Priva-
tiseringen skulle stå som motpol till denna typ av forskning och innefatta 
patenterade forskningsresultat, främst framtagna för kommersiella intressen. 
För naturvetenskapens del skulle det kunna handla om en forskare som 
kommer på en ny metod för att exempelvis analysera något. Om resultaten 
publiceras i en vetenskaplig tidskrift får forskaren erkännande på olika sätt, 
metoden kanske får bära forskarens namn etc. Dock är metoden inte längre 
kommersiellt gångbar då alla som läst och kommer att läsa artikeln själva är 
förmögna att använda sig av metoden. En publicering kan på så vis undanrö-
ja framtida möjligheter till kommersiell framgång. Istället har forskaren fått 
erkännande på annat sätt, t.ex. genom att betraktas som upphovsmannen för 
en effektiv och vida använd metod. Forskarens artikel kommer dessutom att 
bli citerad och omtalad i det vetenskapliga samhället och på så sätt har fors-
karen genererat en stor mängd symboliskt kapital. Forskaren har m.a.o. för-
bättrat sin position på det vetenskapliga fältet.  

Om forskaren istället väljer att hemlighålla sin nyupptäckta metod kan det 
finnas möjligheter att tjäna pengar på upptäckten. Forskaren kan ta patent på 
sin metod, hitta finansiärer till sitt projekt och skapa ett företag, bli en aka-
demisk entreprenör i ordets mest sanna betydelse. Här uppstår dock proble-
met att erkännandet blir ett annat. Eftersom upptäckten inte publiceras i ve-
tenskapliga tidskrifter, tillgängliga för alla forskare, sprids inte upptäckten i 
samma utsträckning och artikeln om upptäckten blir heller inte citerad i nå-
gon närmare utsträckning. Detta gör givetvis att förutsättningen att ackumu-
lera symboliskt kapital blir kraftigt begränsad. Däremot kan forskaren efter 
en tid komma att tjäna pengar på sitt företag och därmed sitt patent. Forska-
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ren har på detta sätt kommit att ackumulera kapital i en allmän, världslig 
mening, på bekostnad av det symboliska kapitalet, det vetenskapliga erkän-
nandet. Exemplet visar på vilket sätt ”C” (kommunismen) och ”P” (det pri-
vatiserade) de facto är en dikotomi. Dock visar det också på hur denna mot-
sättning blir lika synliggjord då begreppet symboliskt kapital introduceras. 
Detta eftersom det i exemplet finns en uppenbar motsättning mellan å ena 
sidan erkännande i en vetenskaplig mening och å andra sidan erkännande i 
en vardaglig ekonomisk mening. Denna motsättning blir dessutom uppenbar 
i förhållande till vilken norm ”C” eller ”P”, aldrig ”C” och ”P”, som forska-
ren arbetar utifrån.  

Relevansen av denna dikotomi är även stark i en svensk forskningspoli-
tisk kontext. Ambitionen att från politiskt håll ta fram underlag och skapa 
incitament för forskning riktad åt att skapa patent är långt gången. Det är 
dock svårt att relatera detta till samhällsvetenskap, och kanske särskilt till 
sociologi. Vad gäller Mertons ”C” finns det givetvis en stor relevans efter-
som sociologisk forskning presenteras i tidskrifter, böcker och forsknings-
rapporter som kan läsas och granskas av hela det sociologiska fältet. Där-
emot är tanken på att sociologiska teorier skulle patentskyddas närmast löje-
väckande och säkert oerhört främmande för en sociolog. Att försöka sälja 
idén om att världen är socialt konstruerad skulle knappast innebära fram-
gångar på det kommersiella området, snarare tvärtom, resultera i en ofrån-
komlig och omedelbar konkurs. 

Kommunismen inom vetenskapen står dock också för att vetenskapliga 
resultat sprids och därigenom, inte minst, granskas av kollegor världen över. 
På så sätt upprätthålls och formuleras gemensamma perspektiv på vetenskap-
lig kvalitet, på vad som duger och inte duger i vetenskapliga sammanhang. 
Här går det att spåra en skillnad mellan offentligt och privat som även till 
stor del angår vetenskaper vilka inte i första hand sätts i fokus när koppling-
en mellan forskning och samhälleligt välstånd görs. Denna skillnad blir tyd-
ligare om vi ser till vad som skrivits tidigare i avhandlingen. Då såg vi bland 
annat närmare på forskarens yrkesroll och kunde konstatera att den handlar 
om att lyfta upp och reproducera kollektiva värden, även om den vid en för-
sta anblick kan verka individualiserad. Dessa kollektiva värden kunde bland 
annat ses i de utsagor som var homologa med forskarnas position på det 
vetenskapliga fältet. Forskarna svarade på så sätt för sig själva, inte som 
individer men väl som ett kollektiv utgörande vetenskapens kulturella pro-
duktionsfält. Detta gör att en direkt översättning av begreppen till just kom-
munism-privat blir något missvisande. Det handlar i denna tolkning snarare 
om var forskningens relevans finns att hitta. Begreppen blir mer förståeliga i 
översättningen kollektivt nyttig (C) - offentligt relevant (P). Så långt tenderar 
diskussionen att glida något mot en kollektiv nytta vilken står emot normen 
om offentlig relevans. Som tidigare sagt är diktomin ”C-P”, då den används i 
en närmast vardaglig betydelse, svår att applicera på sociologin då den inte 
går att kommersialisera på samma sätt som vissa grenar inom naturvetenska-
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pen. Men dikotomin i dess fördjupande betydelse, som jag snart ska redogö-
ra för, kan dock användas i denna analys av just sociologer: 

The communal character of science is further reflected in the recognition by 
scientists of their dependence upon a cultural heritage to which they lay no 
differential claims. Newton´s remark – “if I have seen farther it is by standing 
on the shoulders of giants” – expresses at once a sense of indebtedness to the 
common heritage and a recognition of the essentially cooperative and selec-
tively cumulative quality of scientific achievement.6 

Citatet av Merton säger dels att vetenskaplig verksamhet bedrivs i en kumu-
lativ anda där upptäckter bygger på andra upptäckter. Detta verkar till synes 
självklart, även om Kuhns paradigmperspektiv skulle visa sig vara förenligt 
med den historiska utvecklingen. För även där befinner sig vetenskapen till 
största del i ett normalvetenskapligt tillstånd.7 Vad som dock är mest intres-
sant i citatet för denna avhandling är hur vetenskapen blir ett gemensamt arv, 
en kollektiv produkt. Jag kommer fortsättningsvis att försöka begripliggöra 
hur dikotomin ”C-P” utgör två olika poler där det privata snarast tenderar att 
bryta upp idén om vetenskapen som just en kollektiv produkt. Detta är dock 
en paradox och vi ska se närmare på ett citat som vi tidigare mött i avhand-
lingen: 

Det beror på hur man är som person, en del ser ju helt instrumentellt och ska 
bara försörja sig. Jag har alltid brunnit… det som jag har forskat om har 
kommit från mig.8 

Det som forskaren säger i citatet ovan är att forskningen alltid genererats 
utifrån dennes intressen. Forskningen är enligt forskaren skapad utifrån fors-
karen själv, forskaren är ett med sin forskning. Denna bild förstärks då re-
spondenten talar om planerna för ett framtida forskningsprojekt: 

(…) jag kan leverera den här rapporten som de vill ha. Sen kan jag utveckla 
det här och ställa andra frågor som de inte frågar efter men som jag själv är 
intresserad av. Sen skulle jag kunna skriva en egen artikel som är mera, mera 
teoretisk så hade jag nog tänkt göra med det projektet också.9 

I vardagligt språkbruk handlar det återigen om att forskningen ska komma 
från ”hjärtat”. I den tidigare diskussionen går det att hävda vikten av att 
forskningen respondenten bedriver ligger så nära dennes position på det kul-
turella produktionsfältet att forskare och forskning representeras av ett ho-
mologt förhållande. Det projekt som respondenten uttalar sig om är inte en-
ligt denne själv det verkliga projektet, bara ett alibi för att generera forsk-
ningsmedel. Det viktigaste projektet ligger tillsynes utanför ramarna för slut-
rapporten och handlar om frågor som intresserar forskaren själv, frågor som 
rör sig bortom det världsliga. Just det sistnämnda uttrycker forskaren genom 
att relatera till den ”egna” artikeln som ska vara mer ”teoretisk”. Båda be-
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greppen inom citationstecken sammanfattar på ett utmärkt sätt det hittills 
sagda. Detta antyder också på ett mycket klart sätt att forskningsprojektet i 
sig inte representerar forskaren själv. För att hantera denna diskrepans väljer 
forskaren att utveckla projektet så att det också överensstämmer med dennes 
syn på var positionen egentligen skulle vara. Forskaren söker på detta sätt 
homologi, den egna positionen ska överensstämma med arbetsprodukten, 
forskningen. Detta förstärks ytterligare av begreppet ”teoretisk”. Forskaren 
vill att detta sidoprojekt ska vara mer teoretiskt än det ursprungliga projektet 
får vara. Ett annat sätt att uttrycka detta vore att säga att forskaren vill att 
sidoprojektet ska vara mer vetenskapligt än det ursprungliga projektet. Med 
”vetenskapligt” avses här inte betydelsen i en positivistisk anda, istället bör 
begreppet förstås på så sätt att ”vetenskapligt” betecknar rörelsen in i det 
vetenskapliga, bort från det världsliga. Kanske mer klart uttryckt, bort från 
det världsliga empiriska regionala projektet vilket har krav på sig att förstås 
av läsare som normalt sätt inte är vana läsare av vetenskapliga texter. 

Jag antydde tidigare att detta skulle vara en paradox. Om vi tänker oss di-
kotomin kollektivt nyttig–offentligt relevant som tillämpbar för att förstå 
forskarens situation blir den samtidigt paradoxal men också (paradoxalt nog) 
högst tillämpbar. Det paradoxala ligger först och främst i den kollektiva nyt-
tan och den offentliga relevansen. Forskaren hävdar ju att dennes forskning 
är ”egen” då den görs på ett sätt som samtidigt stämmer mycket väl in på 
vetenskapens icke-världsliga sida, den kollektiva nyttan (C). Forskningen är 
i detta fall alltså egen då den är homolog med den egna positionen. Samtidigt 
hävdar Merton att vetenskapen i sin mest distinkta form är kommunistisk 
eller kollektiv.10 Det mest individuella, det mest egna, hos forskaren ska 
alltså vara detsamma som det mest kollektiva i en icke-världslig vetenskap-
lig kontext. Detta kan givetvis tyckas vara en något märklig kombination, 
kanske till och med en logisk motsättning. Dock är denna motsättning enbart 
av begreppslig och inte av social art. Låt oss ta ett enkelt exempel, nämligen 
punkare. Här finns individer som menar att de står utanför samhället och 
markerar detta genom att ha en egen klädstil. Om man skulle fråga en punka-
re om dennes klädsel skulle denne med stor sannolikhet säga att det handlar 
om att vara individuell och att klädseln också blir ett uttryck för individuali-
teten. Samtidigt som alla personer i punkarens bekantskapskrets bär nästan 
identiska kläder. Det ”egna” individuella uttrycket blir på så sätt till ett av-
ståndstagande från det övriga samhället samtidigt som det också bidrar till 
att reproducera den egna gruppens värderingar. Det finns alltså en inneboen-
de dubbelhet där extrema former av individualism och kollektivism ryms i 
ett och samma. Punkaren är således kollektivt nyttig men knappast offentligt 
relevant. 

För att, som hittills åstadkommits, skapa en CUDOS för samhällsveten-
skapen finns det stora likheter mellan den kollektiva nyttan inom vetenska-
pen och punk-exemplet ovan. När forskaren i det tidigare exemplet talade 
om sin ”egen” forskning, forskning som var mer teoretisk, åsyftades att arbe-
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ta självständigt. Dvs. forskaren ville fjärma sin forskning från externa upp-
dragsgivare. Detta kan tillsynes verka som forskaren då närmar sig det of-
fentligt relevanta (P) och inte det kollektivt nyttiga (C). Dock förhåller det 
sig på ett precis omvänt sätt. När forskaren talar om sin egen forskning me-
nar denne forskning till vänster i det vetenskapliga produktionsfältet. Dess-
utom avses forskning som är homolog med forskarens egen position. Para-
doxalt blir det därför så att forskarens hänvisning till det mest individuella 
också blir en hänvisning till det mest vetenskapligt kollektiva. På samma sätt 
som punkaren genom sin klädsel reproducerar gruppen blir forskarens indi-
viduella uttryck i fältets vänstra del också en reproduktion av vetenskapliga 
värden om självständighet, forskningens frihet etc. En utpräglad individualist 
blir således den mest kollektivt nyttiga och lojala medlemmen av det veten-
skapliga kollektivet. 

Det motsatta, att närma sig det offentligt relevanta (P), det som står utan-
för akademin, kan till synes ses som någonting kollektivt nyttigt (C). Dock 
förhåller det sig precis tvärtom. Att närma sig det samhälleliga är detsamma 
som att röra sig utåt i det vetenskapliga produktionsfältet. Att bli församhäl-
leligad innebär också att närma sig andra normer än just de icke-världsliga. 
En punkare som börjar klä sig i ”vanliga” kläder blir kollektiv i en mening 
då denne närmar sig samhällets normer i högre utsträckning än tidigare. 
Dock innebär detta också en rörelse bort från något annat, nämligen det sär-
skiljande, det individuellt kollektiva som fanns hos gruppen punkare. Detta 
kollektiv lämnar punkaren då denna sätter på sig kostym och är på jobbet 
mellan åtta och fem och därmed blir offentligt relevant (P).  

De problem som forskaren i detta exempel kände för sin inblandning i ex-
terna projekt och flykten från dessa kan som vi här sett förklaras utifrån di-
kotomin C-P. Viljan att syssla med ”egen” forskning som till synes är ett 
individualistiskt ställningstagande kan genom dikotomin ges ett samman-
hang där forskaren paradoxalt nog avser att uppgå i ett kollektiv, få en posi-
tion på det vetenskapliga produktionsfältets vänstra del. C-P behöver med 
detta inte bara handla om patent och forskning som bedrivs i det privatas 
respektive offentligas regi. Tillsynes kan dikotomin handla om detta. Här ges 
den istället en fördjupad betydelse vilket gör forskarens agerande och ställ-
ningstagande högst begripligt och som därigenom bidrar till att skapa me-
ning kring dennes handlande. 

9.3.1. Kollektiv nytta och offentlig relevans i politiken 
Att arbeta efter normen om att vara kollektivt nyttig genererar fältspeci-
fikt/symboliskt kapital eftersom denna slags forskning utmärker det unika 
med fältet. Att istället vara offentligt relevant innebär att arbeta på gränsen 
mellan fältet och det omgivande samhället. Den nytta som då genereras blir 
inte inomvetenskapligt nyttig då den inte på samma sätt bidrar till inomve-
tenskaplig förnyelse avseende teorier och metoder, vilket inte är forskning-
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ens syfte. Ackumuleringen av symboliskt kapital blir med detta inte lika hög, 
men däremot kan andra typer av kapital genereras vilka dock inte är av fält-
specifik art. 

I ett politiskt sammanhang ser ett resonemang utifrån den kollektiva nyt-
tan ut på följande sätt: 

Grundforskningen har genom åren bidragit till många banbrytande veten-
skapliga upptäckter. Modern grundforskning kan knappast bedrivas i rimlig 
omfattning utan offentlig finansiering. En anledning till detta är att det lång-
siktiga kunskapssökandet är förenat med högt risktagande i den bemärkelsen 
att det är svårt att i förväg bedöma den framtida nyttan av forskningsresulta-
ten. Vidare måste det vetenskapliga arbetets starka tradition av offentliggö-
rande och publicering av forskningsresultat värnas, så att resultaten av grund-
forskningen genom att vara fritt tillgängliga kan ge sitt bidrag till den all-
männa kunskapsutvecklingen.11 

Citatet utgår från normen om den kollektiva nyttan då det betonar grund-
forskningens roll som bidragande ”till den allmänna kunskapsutvecklingen”. 
I detta sammanhang kan inte ”allmän” kunskapsutveckling läsas på annat 
sätt än att det bidrar till att utveckla kunskaperna på det vetenskapliga fältet. 
Detta eftersom läsningen av forskningsresultat i specialiserade facktidskrifter 
förutsätter en fördjupad ämnesmässig orientering hos läsaren. Det är alltså 
snarare ett bidrag till den specialiserade kunskapsutvecklingen som grund-
forskningen ger. Samtidigt som det är ett bidrag till allmän kunskapsutveck-
ling för det vetenskapliga produktionsfältets del genom teori- resp. metodut-
veckling. 

Motsatsen till normen om kollektiv nytta är offentlig relevans. I och med 
denna norm antas ett annat synsätt där vetenskapen genom sin verksamhet 
inte ska verka för sin egen fortsatta inomvetenskapliga utveckling. På ak-
törsnivån handlar offentligt relevant forskning om att vara nyttig utanför sin 
egen domän, dvs. vetenskapens. På politisk nivå kan normen formuleras på 
följande sätt: 

Det är av yttersta vikt att forskares och lärares samverkan med det omgivande 
samhället utvecklas på varje enskilt lärosäte.12 

I och med samverkan blir forskningen inte längre en angelägenhet för veten-
skapen i sig. Grundforskningen som togs upp ovan tjänar till att berika ve-
tenskapens fält med utveckling av teorier och metoder. I citatet ovan där 
samverkan istället prioriteras blir forskningen satt i en samhällelig kontext 
vilket följer normen om offentlig relevans, dvs. att forskningen blir relevant 
för samhället. Detta resonemang återfinns också mer konkret på följande 
sätt: 

För framförallt Vinnova, men även för FAS och Formas, gäller dessutom att 
de gjorda insatserna måste tillföra ett mervärde för det omgivande samhället 
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som sträcker sig utöver det egenvärde som ligger i kunskapstillväxt utifrån 
rent inomvetenskapliga kriterier.13 

Citatet ovan kan direkt knytas till normen om offentlig relevans då den på ett 
mycket direkt sätt redogör för att forskningen ska innehålla samhällelig rele-
vans. Intressant är också distinktionen mellan den samhälleliga relevansen 
och vad man i citatet benämner som ”inomvetenskapliga kriterier” vilka 
främjar kunskapstillväxt på det vetenskapliga fältet, det kollektivt nyttiga. 
Sålunda har vi här kunnat se hur dessa normer även verkar inom det forsk-
ningspolitiska sammanhanget. 

9.4. Universell-Partikulär 
Följande normer som ska hjälpa oss att förstå den spänningsfyllda tillvaro 
som forskare befinner sig i är det universella kontra det partikulära. Detta är 
en översättning från Mertons i ”universalism” och Zimans ”local”. Även i 
detta fall kommer begreppen att ges en fördjupad betydelse och blir på så 
sätt även normer direkt relaterade till den samhällsvetenskapliga forskning-
en, i detta fall sociologin. Innan analysen fortsätter finns det anledning att 
uppehålla sig ett tag vid hur Merton själv definierade denna för vetenskapen 
distinkta norm: 

The acceptance or rejection of claims entering the lists of science is not to 
depend on the personal or social attributes of their protagonists; his race, na-
tionality, religion, class, and personal qualities are as such irrelevant. Objec-
tivity precludes particularism. The circumstance that scientifically verified 
formulations refer in that specific sense to objective sequences and correla-
tions militates against all efforts to impose particularistic criteria of validity.14 

Merton låter oss med detta citat förstå att han med det universella avser en 
form av objektivt kriterium på forskningen som står över det personliga. 
Dvs. att forskning som är ”bra” i ett vetenskapligt sammanhang inte i ideal-
fallet sammanfaller med personliga egenskaper hos forskaren som bedrivit 
forskningen. Exempel på just detta finns bland annat hos vetenskapliga tid-
skrifter där författaren är anonym då hon/han skickar in sin artikel. Även om 
ett sådant förfarande visserligen kan ha andra brister och författare exempel-
vis kan bli premierade för att ha använt en specifik teori som den enskilda 
bedömaren tycker om, finns samtidigt anonymiteten hos författaren som är 
tänkt att bidra till bedömningen av artikeln som central. 

Zimans begrepp ”local”, det partikulära, är en motsats till Mertons be-
grepp ”universell”. Ziman menar i sin analys att dagens forskningspolitiska 
läge skapar forskning som är särskilt inriktad på lokala förhållanden. Genom 
att ta sin utgångspunkt från Mertons universalism skapar han ett motsatsför-
hållande mellan begreppen som ger upphov till spänningen. Denna spänning 



 137

har redan visat sig finnas i bland annat teori. Då framträder den hos forska-
ren som viljan att använda mer avancerad teori i sin forskning, samtidigt som 
den externa intressenten, uppdragsgivaren, vill ha forskning producerad som 
kan förstås av människor som nödvändigtvis inte är sysselsatta på vetenska-
pens kulturella produktionsfält. Teorierna representerar då det universella 
eftersom de gör generella anspråk med hjälp av abstrakta modeller. Det par-
tikulära består i begränsningen mot just det empiriska där empiri insamlad i 
lokala sammanhang ska generera teori grundad i det lokala sammanhanget, 
där universella anspråk finner sin plats först utanför projektet, då det redan 
förlorat sin samhälleliga nytta. 

I politiken återfinns detta bland annat i tanken på de lokala högskolorna 
som regionens drivkrafter. Det är de som ska samarbeta med lokala externa 
intressenter för att exempelvis förbättra och peka på brister inom exempelvis 
kommunala verksamheter. 

Det universella då det ställs mot det partikulära behöver i detta samman-
hang alltså inte nödvändigtvis handla om individuella attribut och egenska-
per som det till stor del gör hos Merton. Spänningen mellan det universella 
och lokala har flera olika dimensioner på det vetenskapliga fältet och är nära 
sammanflätat med begreppet ”socially robust knowledge”.15 Detta begrepp, 
som berörts tidigare i denna avhandling, innebär en slags förfining av vissa 
delar hos begreppet mode 2. ”Socially robust knowledge”, socialt förankrad 
kunskap, är forskning där just platsen blir centralt. Med socialt förankrad 
kunskap avses forskning där bedömningsgrunderna inte bara rör den veten-
skapliga kvaliteten. Det är ju detta som enligt Merton är själva definitionen 
av det universella. Istället menar författarna till boken Rethinking science att 
kvaliteten på forskningen i allt större utsträckning avgörs av personer som i 
en mening står utanför vetenskapen. Här återfinner vi bland annat för socio-
logins del personer vilka representerar externa intressen, såsom myndigheter 
m.fl. Dessa vill ju självklart ta del av den forskning som de beställer vilket 
på ett uppenbart sätt gör att forskningen måste anpassas till deras intressen. 
Den socialt förankrade kunskapen handlar således om bedömningsgrunder 
inbäddade i sammanhang utanför det akademiska. Socialt förankrad kunskap 
är dessutom förankrad just i sin lokala kontext, vilket ytterligare ger relevans 
till begreppet i detta sammanhang. 

Nedan ska vi möta en forskare vilken just brottas med denna problematik 
och på grund av den valde att lämna sin FoU-enhet och flytta tillbaka in i 
akademin. Följande är sagt då denne motiverar sitt uppbrott från det partiku-
lära: 

Jag behövde mer akademisk tillvaro och mindre med det här nytta och an-
vändartillgänglig forskning. (…) Jag behövde mer frihet helt enkelt. Det blev 
starkare ju längre jag hade varit där. Men sen var det också att jag tyckte att 
FoU-enheten som jag lämnade var mindre fri, för mig i alla fall. Det skiljer 
sig mellan olika personer, men för mig var den mindre fri än den enhet jag 
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kom till. På grund av politiska och förvaltningsmässiga förändringar blev det 
mer av det här ”Vad ska vi ha FoU-enheten till?”, ”Vilken typ av kunskap 
vill vi att ni ska tillhandahålla”. Så det var en del också, att det blev mer prat 
om nytta och användbarhet där.16 

För forskaren växte sig klyftan mellan å ena sidan det universella, vetenska-
pen, och å andra sidan det partikulära, den externa praktiken, för stor. Beto-
ningen på nytta och användbarhet blir särskilt tydligt då det skapade behov 
hos forskaren att få ”mer akademisk tillvaro”. I detta fall ryms användbarhet 
och nytta inom begreppet ”partikulär” då det syftar till just att ägna sig åt 
praktik vilken är nyttig i en samhällelig bemärkelse och inte i en vetenskap-
lig sådan. Att kunna använda forskningen kräver att den är anpassad till den 
lokala praktiken. Abstrakt forskning är inte användbar annat än för dem som 
befinner sig på det kulturella produktionsfältet. Att skapa socialt förankrad 
kunskap krävde i detta fall att ge avkall på sin eventuella position på det 
vetenskapliga fältet. Forskaren var i detta fall inte beredd att göra detta utan 
såg genom sin flytt till akademin till att behålla och kanske till och med för-
stärka sin vetenskapliga status. Genom denna handling går det att göra en 
återkoppling till begreppet homologi, där forskaren återställde balansen mel-
lan position och forskning. Därigenom löstes en del av problematiken kring 
just denna spänning då forskaren anammade det universella framför det par-
tikulära. 

9.4.1. Universell och partikulär i politiken 
Tidigare i avhandlingen har vi sett att forskning i det vetenskapliga fältets 
vänstra sida präglas av forskning där den geografiska tillhörigheten inte blir 
särskilt betydelsefull då den gör generella anspråk. I forskning som bedrivs i 
fältets högra sida blir det istället tvärtom, forskningen riktar sig mot det par-
tikulära vilket gör att forskningen får lokala anspråk.: 

Kompetensutveckling, högre utbildning och forskning är bland de mest fram-
trädande insatserna i de regionala tillväxtavtalen. Universitet och högskolor 
framhålls som ”motorer” för den regionala utvecklingen, genom den roll de 
har att förse arbetslivet med en arbetskraft som efterfrågas och att överföra 
forskningsresultat och innovationer till näringslivet.17 

Här kan vi tydligt se exempel på hur forskningen sätts i ett lokalt samman-
hang. Här blir forskningens uppgift att dels bidra med utbildad arbetskraft 
och dels att öka tillväxten i regionerna med hjälp av forskning. Om vi kon-
centrerar oss på det sistnämnda blir uppgiften att just ägna sig åt det lokala, 
det partikulära, att med forskningens hjälp bidra med lösningar till för regio-
nen praktiska problem. Således handlar det om forskning med partikulära 
anspråk. 
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Generella anspråk berör istället frågor som ställs på fältets vänstra sida. 
För att konkretisera detta kan man ta följande citat i beaktande: 

Staten har ett särskilt ansvar för att samhällets behov av vetenskaplig kompe-
tens på ett långsiktigt och uthålligt sätt tillgodoses. För att Sverige skall be-
fästa och utveckla sin ställning som framgångsrik kunskapsnation krävs nya 
forskare som kan flytta vetenskapens gränser framåt. Det behövs också fors-
kare och andra vetenskapligt skolade som kan använda forskningsresultat och 
vetenskapliga metoder för att utveckla verksamheter, processer och tekniker 
inom både näringsliv och offentlig sektor. Det måste finnas lärare och forska-
re som kan förmedla kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt till nya 
generationer av studenter och till samhället i stort. En viktig del av vårt lands 
forskningspolitik måste därför vara att se till att vi har ett stort antal personer 
med vetenskaplig kompetens på olika nivåer och inom olika samhällssektorer 
så att vi står redo att möta de utmaningar som framtiden ställer.18 

Här finner vi i texten en distinktion mellan det universella och det partikulä-
ra. Detta görs då det i 2004/05 års forskningsproposition hävdas att det både 
behövs forskare som ”flyttar vetenskapens gränser framåt” och forskare som 
”kan använda forskningsresultat och vetenskapliga metoder för att utveckla 
verksamheter, processer och tekniker inom både näringsliv och offentlig 
sektor”. Således anspelar man på två olika idealtyper av forskare där den ena 
finns på fältets vänstra sida och den andra befinner sig på den högra. På den 
vänstra sidan finns normen om det universella, driva vetenskapen framåt 
med hjälp av anspråk vilka är generella och som på så sätt bidrar till hela 
vetenskapens utveckling. På den högra sidan finner vi istället forskning vil-
ken är underställd den partikulära normen. Här är istället anspråken riktade 
på det lokala sammanhanget där forskning sker för att lösa problem genere-
rade i praktiken. 

Det centrala i dessa två normer är således anspråken på den forskning som 
utförs. Det är tydligt i citatet ovan att både generella anspråk och partikulära 
anspråk framhålls som viktiga. Anmärkningsvärt är också att de framställs 
som två skilda sätt att arbeta på, vilket stärker bilden av dem som två normer 
av varandra uteslutande karaktär vilka delvis reglerar den vetenskapliga 
verksamheten. 

9.5. Samhälleligt avståndstagande-Samhälleligt 
auktoritär 
Följande rubrik har för avsikt att behandla Mertons ”Disinterestedness” och 
Zimans ”Authoritarian”. I min tolkning och fördjupning av begreppen ges de 
översättningarna ”samhälleligt avståndstagande” respektive ”samhälleligt 
auktoritär”. Mertons avsikt med introduktionen av ”disinterestedness” som 
en vetenskaplig norm var att förklara varför fusk förekommer i begränsad 
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utsträckning inom vetenskapen. Detta menade han inte berodde på att forska-
re i allmänhet var några hederligare personer, utan för att vetenskapliga re-
sultat hela tiden utsätts för hård granskning av kollegor. Detta menar Merton 
gör att forskaren måste hålla en kritisk distans till sitt studieobjekt vilket 
borgar för en mer, om man så vill, ”objektiv” vetenskaplig aktivitet.19 

Huruvida vetenskapen är mer objektiv än andra samhälleliga verksamhe-
ter är inte av särskilt intresse för denna rubrik. Det finns istället en mer för-
djupad innebörd av ”samhälleligt avståndstagande” som när det ställs mot 
Zimans ”samhälleligt auktoritär” begripliggör en del av de spänningar som 
omger och utgör det vetenskapliga kulturella produktionsfältet. Den distans 
Merton menar att vetenskapsmannen har till sitt forskningsobjekt har ingen 
ytterligare innebörd än att forskaren måste förhålla sig till en, vad vi idag 
kan tycka är, en naiv verklighet. Genom att hela tiden kritiskt ifrågasätta 
teorival, resultat etc. i förhållande till verkligheten upprätthålls vetenskapens 
impersonella och objektiva karaktär.20 Detta avståndstagande kan även för-
stås som ett avståndstagande gentemot inblandning av samhälleliga element i 
forskningen, dvs. en forskning vilken i en strikt (teoretisk) mening bedrivs i 
det kulturella produktionsfältet. Dock kan en sådan forskning föra in sam-
hällsrelevanta frågor i vetenskapen, men väl där transformera dem till veten-
skapliga teman. Detta är också vad Broady tidigare tar upp som en av sina 
tio principer för vad som utgör ett vetenskapligt fält i Bourdieus mening. Där 
hämtas samhällsrelevanta frågeställningar visserligen in, men de tranforme-
ras i det vetenskapliga fältet till vetenskapliga frågeställningar vilka är rele-
vanta för det kulturella produktionsfältet. På så sätt sker också en omvändel-
se i ekonomiska anspråk. När något transformeras från nyttigt till onyttigt 
skiftar dess ekonomi från samhällelig till symbolisk. Detta är i sig ett av-
ståndstagande där demarkationsgränser sätts upp mellan samhället och ve-
tenskapen, mellan det världsliga och icke-världsliga. Detta är också intimt 
förknippat med Mertons idé om avståndstagande till forskningsobjektet. Då 
det vardagliga transformeras till det vetenskapliga förändras dess nyttopoten-
tial och ett, i en viss bemärkelse, avståndstagande gentemot samhället, 
forskningsobjektet, har upprättats. 

Motsatsen till begreppet ”samhälleligt avståndstagande” är i denna diko-
tomi ”samhälleligt auktoritär”. Då Ziman själv inte ger någon djupare inne-
börd till begreppet är det min avsikt att definiera det i förhållande till just 
”avståndstagande”. Om avståndstagande inbegriper en lins genom vilken 
samhället passerar och tolkas från det vetenskapliga fältets horisont kan auk-
toritär förstås som motsatsen, en vetenskap vilken tolkar det samhälleliga 
endast utifrån empiri och inte teori. En vetenskap vilken inte tranformerar 
vetenskapliga frågeställningar till sina egna utan istället ägnar sig åt att vara, 
i en samhällelig bemärkelse, så nyttig som möjligt. I den betydelsen ligger 
det auktoritära både inom och utom vetenskapens gränser. Å ena sidan kan 
sådan forskning anklagas för att vara allt annat än avståndstagande, nämligen 
politisk då den på ett oreflekterat sätt undersöker sådant som exempelvis 
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myndigheter efterfrågar, vilket rör sig bort från det kritiska. Auktoriteten 
ligger på så vis hos uppdragsgivaren som beställer forskningen och med sin 
auktoritet gör det vetenskapliga kulturella produktionsfältet till sitt eget. Å 
andra sidan återkopplar forskningen till denna auktoritet då den producerar 
resultat som bekräftar beställarens auktoritet och gör beställaren trovärdig 
samt betydelsefull. Auktoriteten finns därför i två bemärkelser och som en 
slags stimuli-respons modell betecknar den det samhälleliga nyttobegreppet. 

Problematiken som dikotomin ger upphov till är inte okänd för oss utan 
har redan visat sig i flera olika former. Det rör sig om vem det är som defini-
erar forskningsproblemen, om forskaren är den dominerande eller den domi-
nerade. Detta är i sig en grav konstruktion (om nu något inte är det) eftersom 
det i praktiken handlar om att befinna sig mellan dessa normer. Det är 
otänkbart att befinna sig vid endera extrem eftersom en totalt dominerad 
position skulle diskvalificera forskaren från det vetenskapliga fältet och en 
totalt dominerande position skulle förutsätta ett samhälle helt utan strukturer, 
något som för en samhällsvetare och särskilt för en sociolog förefaller 
otänkbart 

Nedan träffar vi en forskare mitt i sin karriär vilkens egen problematik 
kan knytas till dessa normer: 

A: För dig har det inte varit ett problem att få forskningspengar? 

I: Nej, jag har haft minst 50% under hela tiden. Å andra sidan har jag inte all-
tid fått de projekt jag vill ha. Det är ett problem med det här systemet att man 
får pengar för projekt, och man skriver dem, men projekt man brinner för kan 
man inte få pengar för. Det är andra som bestämmer vad jag ska forska om. 
Det är inte jag.21 

Forskaren har under hela sin hittillsvarande karriär haft minst 50 procent 
egen forskning vilket ur ett svenskt perspektiv är något mycket attraktivt. 
Samtidigt har forskningen handlat om frågor som intresserat forskaren. Pro-
blemet är dock att forskaren aldrig fått pengar för frågor som hon/han ”brun-
nit för”. Forskaren konstaterar dessutom krasst att det inte går att få pengar 
för forskning som man brinner för. Vad forskaren ska forska om lämnar 
denne till det yttre, till någon ”annan”: ”Det är andra som bestämmer vad jag 
ska forska om. Inte jag.” Utifrån detta blir dikotomin mycket användbar och 
begreppet ”samhälleligt auktoritär” får en klarare mening. Forskaren ser sig 
dominerad av ”de andra”, de som bestämmer vad forskningen ska handla 
om. Deras auktoritet sträcker sig in i vetenskapens kulturella produktionsfält. 
Projekt forskaren själv brinner för av en mer teoretisk och därmed ”onyttig” 
natur blir istället en omöjlighet. Avståndstagandet från samhället i och med 
projekt av mer onyttig teoretisk natur betraktar forskaren som omöjligt att få 
finansiering för. 
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Det finns givetvis andra aspekter som rymms inom ramen för normerna 
om det samhälleligt avståndstagande och samhälleligt auktoritära. Följande 
exempel är nära förknippat med vad som tidigare tagits upp i anslutning till 
att se forskargärning som i huvudsak kvalitativ respektive kvantitativ: 

A: Har den komprimerade tiden påverkat dig på något mer sätt än att du kän-
ner dig stressad? 

I: Ja det påverkar forskningen så till vida att man inte hinner fördjupa sig. 
Man kanske inte heller kan planera för en viss typ av undersökningar. Ta t.ex. 
att man vill ha någon sån där typ av panelstudie som man ska komma tillbaka 
till efter 2 år. Det är väldigt svårt att göra såna studier. Det blir liksom att det 
styr hela upplägget eftersom man tvingas tänka i sektioner, ”kan man göra det 
här på 2 år ?”, på det sättet styr det. Men om man tänker bara utifrån forsk-
ning kanske ett projekt behöver ta 6 år Det beror ju på vad självproblemet är. 
Men den pressen finns ju, det påverkar forskningen, vissa frågor blir ju ute-
slutna. 22 

Diskussionen ovan är kopplad till att forskaren upplever det som att det bli-
vit allt mer stressande att arbeta inom akademin i jämförelse med tidigare. 
Här upplever också forskaren att det blir allt svårare att göra fördjupade stu-
dier. Det finns således begränsningar för vilken forskning som kan utföras 
och då tiden är en bristvara upplever forskaren det som om vissa frågor mås-
te uteslutas. Det kan relateras till det kvalitativa synsätt på forskargärningen 
vilket vi stött på tidigare. Där fanns också en skepsis inför den alltmer åt-
stramade tiden, för den effektiva forskaren och för den effektiviserade forsk-
ningen. Genom att forskaren strävar efter en mer fördjupad forskning strävar 
denne likväl efter en syn på forskningsgärningen som kvalitativ. Vilket inne-
bär ett synsätt där forskningen får och inte minst ska ta tid för att utvecklas. 
Som tidigare konstaterats innebär en sådan syn också en position på det kul-
turella produktionsfältets vänstra sida. Dock känner sig forskaren tvungen 
p.g.a. omständigheter som denne inte råder öve,r såsom institutionens eko-
nomi, att anpassa sin forskning så att den blir mer effektiv. På så sätt blir det 
ur forskarens perspektiv en mindre fördjupad forskning som utförs och fors-
karen dras åt höger i det kulturella produktionsfältet. Det samhälleliga av-
ståndstagande som kan åstadkommas i den fördjupade forskningen blir inte 
möjlig i den grad forskaren önskar och forskaren dras istället mot normen 
om det samhälleligt auktoritära. Detta är direkt relaterat till översättnings-
problematiken då ett forskningsproblem på det kulturella produktionsfältets 
högra sida översätts från samhälleliga till vetenskapliga frågeställningar, och 
på så sätt fjärmar sig frågeställningarna delvis från samhället. Forskarens 
uttalande ovan vittnar om en upplevd begränsning av att inte ha möjlighet att 
i önskad utsträckning göra en översättning, att i tillräckligt stor grad fördjupa 
frågeställningarna. Problemet forskaren står inför handlar således om att 
kompromissa mellan å ena sidan normen om det samhälleligt auktoritära där 
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frågeställningar direkt hämtas från samhället och å andra sidan normen om 
det samhälleligt avståndstagande där frågeställningar fördjupas och får nya 
innebörder i en vetenskaplig kontext. 

9.5.1. Samhälleligt avståndstagande och samhälleligt auktoritär i 
politiken 
Som vi såg tidigare relaterar normerna samhälleligt avståndstagande och 
samhälleligt auktoritär till transformeringen av samhälleliga frågor till frågor 
som rör vetenskapen. Genom att översätta en samhällelig frågeställning till 
en vetenskaplig upprättas en distans mellan samhället och forskningsobjek-
tet. Låt oss för att exemplifiera detta använda oss av ett extremfall som är 
draget till sin spets: En forskare tilldelas ett mindre forskningsanslag av en 
extern intressent för att bedriva regional forskning kring hur relationerna i 
familjen ändras då pappor är hemma mer med sina barn. Uppdragsgivarens 
huvudsakliga frågeställning är i vilken utsträckning pappor som är föräldra-
lediga också senare efter att föräldraledigheten är avklarad bedriver hus-
hållsarbete i ökad utsträckning än tidigare. Forskaren bedriver sedan forsk-
ning med socialkonstruktivistisk teori och diskursanalytisk metod för att se 
hur maskuliniteten konstrueras i det moderna samhället. Ur denna forskning 
kan sedan slutsatser dras som kan återföras på eventuellt förändrade relatio-
ner inom familjen. 

Exemplet ovan tjänar till att visa på hur en frågeställning som översätts 
från en samhällelig kontext till en vetenskaplig sådan också till viss del för-
lorar sin samhällsrelevans på bekostnad av den vetenskapliga relevansen. 
Således finns det en konflikt mellan samhällsrelevans och vetenskaplig rele-
vans. En konflikt vilken rör översättningen av samhälleliga problem till ve-
tenskapliga och vice versa. Denna konflikt har vi även tidigare kunnat se i 
avhandlingen. Då det har rört forskare vilka inte själva känt att de haft kon-
troll över sin egen forskning. Istället har någon ”annan” dikterat villkoren för 
forskningen, vilket också kommit att ge konsekvenser för i hur hög grad de 
samhälleliga problemen kan översättas till vetenskapliga problem. Detta är 
också betydelsen av normen ”samhälleligt auktoritär” som reglerar möjlighe-
ten att översätta samhälleliga problem till problem som hör hemma på den 
vänstra sidan i det vetenskapliga fältet. Normens ”samhälleliga auktoritet” 
består i att samhället, utan att översättas, förs in i det vetenskapliga fältet och 
därmed görs det till en verksamhet utan särart. Motsatsen ”samhälleligt av-
ståndstagande” eftersträvar istället att tranformera samhället i det kulturella 
produktionsfältet och därmed också översätta det till en logik och ett språk 
som är homologt med fältets egenart. Ur detta perspektiv bär all slags retorik 
om forskningens behov av ökad samhällsrelevans på normen om ”samhälle-
lig auktoritet”, då den eftersträvar en vetenskap vilken begränsar sina an-
språk vad gäller översättning av samhälleliga problem: 
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Av stor vikt är också att dialogen mellan forskare och avnämare stärks. Kun-
skapsöverföringen betraktas ofta som en envägskommunikation från forskare 
till avnämare. Men forskningen berikas lika mycket av kunskap från andra 
delar av samhället och blir därigenom mer relevant för samhället i stort.23 

I citatet ovan kan vi tydligt se hur man definierar en relation mellan sam-
hällsrelevant forskning och samhälle. Istället för att forskningen ska komma 
från sin egen särart, sitt eget fältspecifika inre, pläderas det för ett synsätt 
som inbegriper att vetenskapen ska tillägna sig kunskaper från andra delar av 
samhället för att bli mer relevant, att forskningens tillkomst ska ske i dialog 
med andra intressenter. Därmed har vi även genom att se närmre på forsk-
ningspolitiken fått ökade kunskaper om ”samhälleligt auktoritär” respektive 
”samhälleligt avståndstagande”. 

9.6. Originell-Expert 
Begreppet originalitet brukar räknas till Mertons så kallade CUDOS-normer, 
då utgörande bokstaven O. I själva verket är detta en efterhandskonstruktion 
gjord av John Ziman då OS står för ”organized scepticism”.24 Ziman menar 
dock att det finns starka skäl för att införa begreppet originalitet i normsy-
stemet.25 Bland annat återfinns hos Merton, själv i relation till vad som belö-
nas inom vetenskapen, en stark koppling till just originaliteten som en norm: 

Like other social institutions, the institution of science has its characteristic 
values, norms and organization. Among these, the emphasis on the value of 
originality has a self evident rationale, for it is originality that does much to 
advance science. Like other institutions science, also has its system of allo-
cating rewards for performances of roles. These rewards are largely honor-
ific, since even today, when science is largely professionalized, the pursuit of 
science is culturally defined as being primarily a disinterested search for truth 
and only secondarily a means of earning a livelihood.26 

Innan jag fortsätter finns det i citatet intressanta kopplingar till Bourdieu. 
Särskilt intresseväckande är Mertons betoning av hur vetenskapens belö-
ningssystem verkar. Där nämns ordet ”honorific” som i princip kan likställas 
med begreppet symboliskt kapital. Det är alltså frågan om andra värden än 
ekonomiska som eftersträvas i det vetenskapliga fältet. 

Att originalitet är något som eftersträvas inom vetenskapen är inget att ta 
miste på. För att publicera sig i de mest prestigefyllda vetenskapliga tidskrif-
terna krävs inte bara att en artikels kvalitet bedöms vara god. Den ska också 
bidra med något nytt som påverkar forskningen inom området. Vi har även 
tidigare i avhandlingen stött på en rad respondenter vilka ger tydliga uttryck 
för att vilja arbeta med frågor som de ”brinner för”.27 Vikten av originalite-
ten går även att spåra i distinktionen mellan forskaren själv som tillhörande 
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den vänstra sidan av det kulturella produktionsfältet och de ”andra” som 
arbetar med uppdragsforskning. Här kan vi återvända till ett citat vi stött på 
tidigare: 

I: Att gå ut och göra en utvärdering för kommunen är knappast något som är 
speciellt attraktivt. Det känns som herre gud har jag gått och utbildat mig i 
tolv år för att göra det, det kan ju mina studenter göra.28 

Distinktionen ligger i detta citat mellan det kreativa och det icke-kreativa. 
Här menar informanten att uppdragsforskning är något som studenter kan 
göra. Det krävs med andra ord inte, enligt forskaren, särskilt mycket veten-
skaplig kunskap för att bedriva denna typ av undersökning. Genom denna 
distinktion blir det också tydligt vilken sida av det kulturella produktionsfäl-
tet som forskaren själv anser sig tillhöra, nämligen den vänstra. 

Skillnaden mellan studenten och forskaren ligger enligt utsagan i mäng-
den utbildning och där den med lägst utbildning följaktligen kan bedriva 
uppdragsforskning. Detta skulle kunna skrivas om så att den med längst ut-
bildning, forskaren, producerar, medan uppdragsforskaren reproducerar och 
därför inte betraktas som originell. 

Nästa forskare uppfattar det som ett aktivt ställningstagande att vara ori-
ginell och dennes resonemang handlar om en distinktion mellan den origi-
nelle forskaren som kommer på nya idéer i motsats till experten vilken sna-
rare reproducerar än producerar: 

A: Blir det så att vetenskapen blir mer och mer likt det övriga samhället i sitt 
tänkande, alltså att det blir som att jobba inom vilken verksamhet som helst? 

I: Speciellt den kvantitativa branschen, man lär sig metoderna, sedan samlar 
man in en massa data. Då spelar det ingen roll var man applicerar den här 
modellen. Så där tror jag det blir…, det har inte funnits någon skillnad mellan 
dem och de som jobbar utanför vetenskapen. Problemet är också att en del av 
de andra försvinner. Jag sa till dig att jag hade turen att få lite fria pengar. Det 
var en tillgång, då blir man bred och fördjupad. Man lär sig ämnet på ett an-
nat sätt. Så att man inte hamnar i det där projekttänkandet hela tiden.  

A: Blir det som om man får sälja sina idéer på en vetenskaplig marknad i och 
med det här nya? 

I: Nja, inte för min del. Jag har inte brytt mig. Jag har medvetet valt att göra 
bra saker. Sen om de säljer eller inte det får tiden visa. 

A: Men de här sakerna du brinner för och inte får pengar för, måste man ändå 
inte tänka strategiskt? 

I: Ja om man vill göra det. Jag har hittills tror jag undvikit att tänka så strate-
giskt, men andra gör det. Men det är ett ställningstagande man gör som fors-
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kare. Jag tar saker och ting i min egen takt, publicerar dem som jag tycker är 
intressant.29 

I citatet ovan kan det närmast uppfattas som om jag provocerar forskaren att 
göra ett ställningstagande. Det sker också när jag ställer frågor om huruvida 
forskaren anpassat sin forskning till externa intressenter. Forskaren svarar då 
genom att göra ett aktivt ställningstagande gentemot sådan typ av forskning 
och hävda sitt oberoende som forskare. Det råder heller ingen tvekan om att 
forskaren framhäver sin originalitet som producent i motsats till experten 
som reproducerar forskning, som om forskningen vore vilket arbete som 
helst. Om utsagan enbart ses i relation till min provocerande ansats har den 
inget vidare förklaringsvärde, då jag mer eller mindre tvingar forskaren till 
att ta ställning i frågan. Detta bland annat eftersom det närmast är självklart 
att forskaren på förhand benämner sin forskning som originell, något annat 
vore märkligt. Om forskarens utsaga istället ses som ett uttryck för att det 
finns två sätt att se på forskning, som nyproducerande och som reproduce-
rande, blir det mer intressant och ger stöd åt normerna om den originella 
forskaren och experten. Ur det perspektivet behöver det inte tas hänsyn till 
var forskaren placerar sin egen forskning utan snarare rikta blicken åt att 
forskaren gör en distinktion vilken är mycket intressant och bekräftar bilden 
av normerna originell och expert. 

9.6.1. Originell och expert i politiken 
Vi har tidigare kunnat se hur normerna originell-expert på aktörsnivån varit 
förknippade med det kreativa. Normerna har relaterat till möjligheter och 
begränsningar i forskningsprocessen då det handlar om att producera något 
kvalitativt nytt. På den politiska nivån kan vi återvända till ett citat som tidi-
gare presenterats för att nå en ökad förståelse av normerna: 

Staten har ett särskilt ansvar för att samhällets behov av vetenskaplig kompe-
tens på ett långsiktigt och uthålligt sätt tillgodoses. För att Sverige skall be-
fästa och utveckla sin ställning som framgångsrik kunskapsnation krävs nya 
forskare som kan flytta vetenskapens gränser framåt. Det behövs också fors-
kare och andra vetenskapligt skolade som kan använda forskningsresultat och 
vetenskapliga metoder för att utveckla verksamheter, processer och tekniker 
inom både näringsliv och offentlig sektor. Det måste finnas lärare och forska-
re som kan förmedla kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt till nya 
generationer av studenter och till samhället i stort. En viktig del av vårt lands 
forskningspolitik måste därför vara att se till att vi har ett stort antal personer 
med vetenskaplig kompetens på olika nivåer och inom olika samhällssektorer 
så att vi står redo att möta de utmaningar som framtiden ställer.30 

Tidigare relaterades detta citat till normer om anspråk av antingen universell 
eller partikulär karaktär. Detta kom sig av att det i citatet refereras till två 
olika typer av forskare, de som driver vetenskapen framåt genom att utveck-
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la dess teorier och metoder samt de som använder teorierna och metoderna 
som instrument för att undersöka begränsade samhälleliga fenomen. Detta 
rör anspråk, då den som driver vetenskapen framåt bedriver forskning som 
sedan kan användas på en rad områden, medan den som har partikulära an-
språk, i sin mest extrema form, bara gör anspråk på den empiri som används 
i undersökningen. 

Normerna som hänvisar till att vara ”originell” respektive ”expert” är nära 
relaterade till normerna som rör anspråk. Dock rör anspråk närmast det geo-
grafiska medan ”originell” samt ”expert” är förknippade med kreativitet. I 
exemplet ges en bild av två idealtyper inom samhällsforskningen vilka enligt 
citatet är lika viktiga 1.Forskaren som flyttar vetenskapens gränser framåt 
och därmed utvecklar nya idéer som är så revolutionerande att de för hela 
vetenskapen framåt. (Eller i alla fall det område inom vilket forskaren befin-
ner sig.) 2.Forskaren som använder sig av de nya teorierna och metoderna 
för att undersöka samhället. 

Dessa två normer styr i vilken utsträckning kreativitet ryms i forskningen, 
då forskaren som ”originell” blir vital för vetenskapens fortsatta existens, för 
att upprätthålla det kulturella fältets vänstra sida. Forskaren som ”expert” 
blir i stället central i samarbetet med externa intressenter, för att utreda och 
analysera särskilda frågor på uppdrag av externa intressenter och denna be-
finner sig på så sätt på det kulturella fältets högra sida. 

9.7. Kritisk-Bemyndigad 
Så har vi nått till den sista dikotomin vilken innefattar normerna ”organized 
scepticism” och ”commissioned”, där det förstnämnda får översättningen 
”kritisk” och det sistnämnda får översättningen ”bemyndigad”. Med begrep-
pet kritisk (organized scepticism) menar Merton att vetenskapen inte kan ta 
något i samhället för givet: 

Science which asks questions of fact, including potentialities, concerning 
every aspect of nature and society may come into conflict with other attitudes 
towards these same data which have been crystallized and often ritualized by 
other institutions. The scientific investigator does not preserve the cleavage 
between the sacred and profane, between that which requires uncritical re-
spect and that which can be objectively analyzed.31 

Vad Merton säger i citatet är mycket nära besläktat med hela det sociologis-
ka projektet, dvs. att undersöka samhällsinstitutioner vilka till synes är själv-
klara och som kanske till och med framstår som naturliga. Det handlar om 
att hela tiden inte ta något för givet, att ifrågasätta common-sense. 

Mot detta har jag valt att använda Zimans begrepp ”bemyndigad” (eng. 
commissioned) Detta begrepp används om forskaren som en person vilken 



 148 

agerar på uppdrag av någon annan.32 Någon som på sin agenda inte priorite-
rar ifrågasättandet av samhälleliga institutioner. Där uppdraget exempelvis 
handlar om att utreda var en skola ska placeras, inte hur skolan som institu-
tion är uppbyggd. Nedan ska vi träffa en forskare som redan är bekant för 
oss och som genom en av sina utsagor belyser denna problematik på ett 
mycket klart sätt: 

I: På grund av politiska och förvaltningsmässiga förändringar blev det mer av 
det här ”Vad ska vi ha FoU-enheten till?”, ”Vilken typ av kunskap vill vi att 
ni ska tillhandahålla”. (…) Det blir lättare för forskningen och politiken att 
komma i kontakt med varandra. Det presenterades som något positivt, men 
det upplevdes tvärtom, ju mer man pratade om det, desto mer säker på var jag 
att tack, men nej tack. Jag är inte intresserad av det. 33 

Det som enligt utsagan blev avgörande för flytten tillbaka till akademin var 
just den allt starkare styrningen av forskningen. Om man lyfter fram dikoto-
min i detta exempel skulle man lika gärna kunna analysera detta i termer av 
kritisk-bemyndigad. Genom att forskarrollen på FoU-enheten skulle bli mer 
bemyndigad genom en starkare styrning mot nytta blev samtidigt klivet bort 
från det kritiska mer uppenbart. Detta gjorde att forskaren i fråga sökte sig 
tillbaka till akademin. 

Givetvis finns det en rad andra faktorer inblandade som inte ryms i denna 
utsaga. Dock framstår dikotomin som ytterst användbar för att situationen 
ska göras begriplig. Den pekar också mot något annat, nämligen att det de 
facto är frågan om ett motsatsförhållande mellan kritisk och bemyndigad. 
Desto mer kritisk en forskare är ju mindre bemyndigad och vice versa. Detta 
stärker dessutom bilden av det vetenskapliga fältet som ett kulturellt produk-
tionsfält bestående av olika poler som samverkar och motverkar varandra på 
ett dialektiskt vis. 

Att vara sociolog innebär för många forskare att också vara kritisk i för-
hållande till samhället. Följande forskare uttrycker i det närmaste en för det 
empiriska materialet vanligt förekommande förståelse av vad det innebär: 

A: Hur har du själv förhållit dig till det där med nyttoaspekten när du sökt 
pengar, har du på ett strategiskt sätt framhållit…? 

I: Ja det har jag, det måste man göra annars är man i princip chanslös. Fast 
samtidigt de som sitter och bedömer den här typen av ansökningar i forsk-
ningsråden, det är klart skulle jag söka om pengar från kommun eller lands-
ting så då hade jag gjort på ett helt annat sätt. Man ska ju ha klart för sig att 
de som sitter i de här forskningsråden ju också är forskare som oss, och nytta 
det är ju ett ord som är väldigt tänjbart. Man kan ju prata om en nytta som 
inte är direkt. Jag håller fram nyttan när jag söker pengar men jag förstår 
samtidigt att det som är intressant behöver ju inte framstå som spontant nyt-
tigt i regeringens ögon. De har nog en helt annan föreställning om vad nytta 
är. Men visst är det ett stort problem för det som driver mig är…, jag drivs ju 
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inte av någonting för att det är specifikt nyttigt. Så att rent existentiellt tycker 
jag att det är en jättesvår fråga, det är en av de där frågorna som ställer man 
ställer sig otroligt mycket som doktorand ”Varför gör man det här egentli-
gen?” Det är ju en del av forskningens stora existentiella frågor. Om den ska 
vara nyttig då är frågan om speciellt mycket av det vi sysslar med fyller den 
funktionen. Fast jag kan tycka att samtidigt bedriver jag forskning för att jag 
ska tycka att den ska vara nyttig, jag kan inte säga att det är det som driver 
mig personligen. På ett större plan tycker jag att det vore trevligt om forsk-
ningen vore nyttig, men jag kan inte säga, jag menar i den bemärkelsen är 
färgad av hela det sociologiska tankesättet, sociologin för mig är en kritisk 
disciplin. Den är inte nyttig i den bemärkelsen, den är snarast nedbrytande 
och har en sån effekt på saker omkring den. Men det behövs en sån också, det 
behövs de som bygger och de som monterar ned så att det kan byggas nytt. 
För mig har det alltid varit sociologins roll att vi är de som monterar ned.34 

Här uttrycks en uppfattning om att sociologer i allmänhet bedriver kritisk 
forskning. Samtidigt beskriver forskaren en annan typ av nytta som ligger i 
det kritiska, att peka på brister vilka kan åtgärdas genom en rekonstruktion 
av det rådande. Men är detta något specifikt för sociologin? 

A: Så du anser att sociologin är speciell i förhållande till andra samhällsve-
tenskaper? 

I: Ja, det finns ju även inom andra samhällsvetenskaper, men jag skulle vilja 
hävda att sociologin har den traditionen (Den kritiska. Min anmärkning.) 
starkast inom sig. Vi har ända sedan Marx, även om inte Marx idag är domi-
nerande så finns det ett kritiskt förhållningssätt inom sociologin. Det är det 
första jag säger till mina studenter när de kommer in: ”Ni ska ha klart för er 
att sociologin är samhällsvetenskapernas motsvarighet till filosofin, det är vi 
som langar in de grundläggande teorierna”. Mycket sociologiskt tänkande är 
grundläggande för andra discipliner också. Men just det här att vi ställer 
grundläggande frågor till samhället, därmed är vi också väldigt kritiska.35 

I forskarens resonemang finns hela tiden en distinktion närvarande. Att fors-
karen menar att sociologer är kritiska i förhållande till andra forskare handlar 
också om att det finns andra forskare som inte är kritiska utan istället agerar 
på uppdrag från exempelvis staten och relaterar till en annan slags nytta än 
den kritiska nytta vilken redogjorts för. På så sätt konstrueras ett synsätt med 
å ena sidan kritiska forskare och å andra sidan forskare som inte är kritiska 
utan bemyndigade, dvs. som arbetar på uppdrag åt någon annan och som 
därmed har ett annat förhållande till nyttobegreppet.  

9.7.1. Kritisk och bemyndigad i politiken 
Normerna om den kritiska respektive bemyndigade forskaren refererar till 
uppdraget. Med det avses den institution som forskaren relaterar till som 
uppdragsgivare för den forskning som bedrivs. Normen om den kritiska 
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forskaren är sprungen ur Mertons ”organized scepticism” vilket kan förstås 
som ett av vetenskapssamhället kritiskt ifrågasättande av institutioner som 
till vardags tas för givna. På den politiska nivån kan detta uttryckas på föl-
jande sätt: 

Varje samhälle behöver självständiga forskare som förutsättningslöst analy-
serar, ifrågasätter och medverkar aktivt i den offentliga debatten. Forskningen 
främjar det demokratiska samhället genom att gynna ett kritiskt ifrågasättan-
de och stödjer tanke- och yttrandefrihet. Genom forskning kan vi bättre förstå 
den värld vi lever i och göra den bättre.36 

I citatet ovan sätter man från politiskt håll värde i ett ifrågasättande som man 
menar ”främjar det demokratiska samhället”. Men ett ifrågasättande fordrar 
också i vissa fall en frikoppling från externa uppdragsgivare. Hur skulle en 
utredning om problem inom grundskolan beställd av Skolverket mottas om 
utredningen föreslog ett nedläggande av skolan som institution? Ett sådant 
ifrågasättande kräver att uppdragsgivaren inte är en extern intressent, utan 
istället vetenskapen själv som ibland drivs på av kritiska kunskapsintressen 
på det kulturella fältets vänstra sida. 

Den motsatta normen ”forskaren som bemyndigad” hänvisar istället till 
forskaren som har sin uppdragsgivare utanför den vetenskapliga kontexten. 
Den bemyndigade forskaren är uppdragsforskaren som i sin forskning måste 
förhålla sig till den externa intressentens intressen. Således återfinns normen 
om den ”bemyndigade” på den politiska nivån i alla citat vi hittills tagit del 
av som hänvisar till ”samhällsrelevans” och ökad dialog mellan forskare och 
externa intressenter. 

9.8. Normer på det kulturella produktionsfältet 
Innan vi fortsättningsvis sammanfattar undersökningen i detta näst sista ka-
pitel finns det anledning att hastigt summera avhandlingen. Den startade med 
normer som utgångspunkt, då en mängd inflytelserika forskare hävdar att 
vetenskapen kommit att genomgå stora förändringar under 80-talet och 
framåt. De menar att förändringarna har varit av det slaget att de kommit att 
föra vetenskapen mot en mer kommersialiserad tillvaro, en vetenskap som 
kommit att få en allt närmare relation till det omgivande samhället. Om ve-
tenskapen förändrats innebär detta givetvis också att forskarens roll, dennes 
identitet, också förändrats som en följd av detta. Problemet är dock att detta 
faktum ofta glöms bort. Istället fokuseras på översiktliga bilder av hur veten-
skapen i stort förändrats. Avhandlingen har därför haft till sin uppgift att 
kartlägga de normer inom vetenskapssamhället som möjligtvis har förändrats 
som en följd av utvecklingen. Avhandlingen har även haft till syfte att kart-
lägga de eventuella konsekvenser som detta kan ge, exempelvis i form av ett 
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ambivalent förhållningssätt som forskaren får till sitt eget arbete. För att göra 
detta har sociologer kommit att intervjuas och politiska dokument studerats. 
Det har varit frågan om att kartlägga normer på empirisk grund. Då den 
svenska forskningspolitiken delades upp i tre olika perioder gick det att med 
stöd från politiska dokument samt från forskare på området se hur politiken 
kommit att hamna allt närmare samhället, dvs. fått ett nyttobegrepp vilket är 
förknippat med välstånd. Samtidigt gjordes en problematiserande studie över 
forskningspolitiska dokument under alla dessa perioder där det illustrerades 
hur det i dessa dokument både lades vikt vid det utom- respektive inomve-
tenskapliga. Efter detta kom avhandlingen att behandla aktörsnivån, till en 
början genom att utgå från vetenskapen som ett kulturellt produktionsfält i 
Bourdieus mening. Härigenom skapades också en spänning mellan det yttre 
och det inre, mellan det världsliga och icke-världsliga. Det har också stiftats 
bekantskap med en rad olika synsätt gällande den vetenskapliga verksamhe-
ten. I detta kapitel har normer studerats i det empiriska materialet. Dessa 
kom att leda fram till en översättning av Mertons CUDOS och Zimans 
PLACE till en samhällsvetenskaplig och särskilt en sociologisk kontext med 
hjälp av det empiriska materialet. Resultatet kan delvis sammanfattas i föl-
jande figur: 
 
Interna normer Externa normer Praktisk konsekvens 
Kollektivt nyttig Offentligt relevant Nytta? 
Universell Partikulär Anspråk? 
Samhälleligt avståndsta-
gande 

Samhälleligt auktoritär Översättning? 

Originell Expert Kreativitet? 
Kritisk Bemyndigad Uppdragsgivare? 

Figur 7. 

Vid betraktandet av ovanstående tabell som ett kulturellt fält fylls begreppen 
”inomvetenskapligt respektive utomvetenskapligt relevant” med en viss sub-
stans. Därmed har avhandlingen närmat sig ett av dess mest centrala pro-
blem, nämligen vad som rymmer begreppen ”inom vetenskaplig” och ”ut-
omvetenskaplig”. Förutom att konkretisera de normer som finns i begrep-
pens betydelser har även en bild, ett organisationsschema över dessa normer, 
kommit att framträda, det vetenskapliga produktionsfältet i vilket distinktio-
nen mellan dessa normer blir central för forskarens identitetsskapande. I 
översiktsfiguren ovan kan vi se hur normerna bland informanterna också kan 
sammanfattas till specifika frågor angående forskningen. Begreppet ”nytta?” 
är direkt sammankopplat med normerna ”kollektivt nyttig” respektive ”of-
fentligt relevant” då dessa normer avser nytta riktad mot det vetenskapliga 
kollektivet, dvs. inomvetenskaplig nytta resp. nytta riktad mot samhället, där 
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den offentligt relevanta forskaren berör frågor vilket kommer samhället till 
godo. Normerna ”universell” respektive ”partikulär” väcker frågan om ”an-
språk” i relation till i vilken grad forskningsresultaten generaliseras. Över-
sättningens problematik finns inbegripen i normerna ”samhälleligt avstånds-
tagande” resp. ”samhälleligt auktoritär”, där dessa behandlar i vilken ut-
sträckning samhället transformeras och blir till något annat i forskarens ögon 
än vad det är för lekmannen. Normerna ”originell” respektive ”expert” stäl-
ler frågor om kreativitet och till vilken grad forskaren själv genom sin forsk-
ning tillåts presentera något kvalitativt nytt i förhållande till forskningen och 
samhället. De sistnämnda normerna ”kritisk” respektive ”bemyndigad” är 
relaterade till uppdragsgivaren, dvs. om det är samhället eller vetenskapen 
som forskaren betraktar som sin uppdragsgivare och vilka konsekvenser 
detta får för forskningen. 

På samma sätt som vetenskapen rymmer en dubbelhet som vi kunnat spå-
ra i forskarnas utsagor har samma dubbelhet identifierats i forskningspoliti-
ken. Här finner vi också uttalanden som pendlar mellan att å ena sidan värna 
om det inomvetenskapliga och att å andra sidan försöka bana väg för det 
utomvetenskapliga. Uppfattningar om vad som utmärker en ideal forskare 
inom politiken är därför samstämmiga med den bild som ges inom vetenska-
pen själv, även om bilden pendlar mellan två poler. Vi har kunnat se hur en 
tolkning av den forskningspolitiska utvecklingen på senare år kommit att 
betona den ekonomiska nyttan i ökad utsträckning. Detta är inget som jag 
varken vill motsäga eller bekräfta. Jag kan dock, genom att även ha hittat de 
normer som finns i forskningen och i politiken, presentera en mer nyanserad 
bild av forskningspolitiken. Om vi inte i denna avhandling undersökt politi-
kens område i förhållande till de normer som vi nämnt ovan skulle följande 
uppdelning kunna göras mellan forskningen och politiken: 

 
Forskning Politik 
Kollektivt nyttig Offentligt relevant 
Universell Partikulär 
Samhälleligt avståndstagande Samhälleligt auktoritär 
Originell Expert 
Kritisk Bemyndigad 

Figur 8. 

I ovanstående fall skulle en mycket viktig skillnad föreligga mellan aktören 
och strukturen, nämligen ett totalt annorlunda sätt att överhuvudtaget betrak-
ta den vetenskapliga verksamheten. Detta sätt att undersöka forskning re-
spektive politik i avhandlingen har istället lett oss till en bild av forskningen 
där aktören och strukturen närmast är sammanvävda. Forskningens kulturella 
produktionsfält kan därför sägas vara homologt med forskningspolitiken och 
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forskningspolitiken är också homolog med forskningen. Följande tabell åter-
ger denna nyanserade bild av förhållandet mellan forskning och. forsknings-
politik: 

 
 
Forskning/Forskningspolitik Forskningspolitik/Forskning 
Kollektivt nyttig Offentligt relevant 
Universell Partikulär 
Samhälleligt avståndstagande Samhälleligt auktoritär 
Originell Expert 
Kritisk Bemyndigad 

Figur 9. 

En mycket viktig sak att komma ihåg är att avhandlingen enbart har konstru-
erat sammanvävnaden utifrån kvalitativa kriterier. Således är detta samband 
enbart relaterat till de normer som avhandlingen haft som sitt syfte att identi-
fiera. Frågor om resurstilldelning i form av forskningsanslag relaterat till 
dessa normer är inte på något sätt utredda i denna text. Dock kan detta näst 
sista kapitel avslutas med konstaterandet att, relaterat till kvalitativa kriterier 
såsom normer, framstår relationen mellan forskningen och forskningspoliti-
ken som ytterst intim och sammanflätad. 

 
                               
1 Robert K. Merton (1973) 
2 Förkortningen står för: ”Communalism”, ”Universalism”, ”Disinterestedness”, 
”Orginality” samt ”Scepticism” 
3 John Ziman (2000) 
4 Helga Nowotny, Peter Scott & Michael Gibbons (2002) 
5 Förkortningen står för: ”Proprietary”, ”Local”, ”Authoritarian”, ”Commissioned” 
samt ”Expert”. 
6 Robert K. Merton, (1973) s.274-75 
7 Thomas Kuhn (1996) 
8 Intervju 1 
9 Intervju 1 
10 Robert K. Merton (1973) 
11 Prop. 2000/01:3 s.11 
12 Prop. 2000/01:3 s.189 
13 Prop. 2004/05:80 s.44 
14 Robert K. Merton (1973) s.270 
15 Helga Nowotny, Peter Scott & Michael Gibbons (2002) 
16 Intervju 3 
17 Prop. 2000/01:3 s.187 
18 Prop. 2004/05:80 s.122 
19 Robert K. Merton (1973) s.275-277 
20 Ibid. 
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21 Intervju 6 
22 Intervju 8 
23 Prop. 2004/05:80 s.10 
24 Robert K. Merton (1973) s.277-278 
25 John Ziman (1996) 
26 Robert K. Merton (1996) s.303-304 
27 Se bl.a. utdrag från intervju 6 på s.119 och utdrag från intervju 1 på s.105 
28 Intervju 12 
29 Intervju 6 
30 Prop. 2004/05:80 s.122 
31 Robert K. Merton (1973) s.277-278 
32 John Ziman (2000) 
33 Intervju 3 
34 Intervju 12 
35 Intervju 12 
36 Prop. 2004/05:80 s.8 
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10. Avslutande reflektioner 

Att översätta innebär inte att förvanska utan istället att skapa betydelse för 
något i ett nytt sammanhang. Begreppet översättning är i sin vardagliga be-
tydelse förknippat med att översätta en text från exempelvis engelska till 
svenska. I och med översättning blir texten begriplig för de svenskar som 
inte förstår engelska. Viktigt i denna process är givetvis att översättaren i 
möjligaste mån försöker ligga så nära ursprungstexten som möjligt så att den 
inte förvanskas i och med översättningen. Om så görs blir den nya översatta 
texten till något annat och har på så sätt tappat relationen till sitt ursprung. 

Min ambition med att översätta CUDOS och PLACE till en samhällsve-
tenskaplig kontext har inte handlat om att försöka förvanska begreppen så att 
de mist sin ursprungliga betydelse. Dock har en översättning av normerna till 
en samhällsvetenskaplig och sociologisk kontext gjort att jag varit tvungen 
att fördjupa betydelsen av dem, så att de omfattar fler forskare än bara natur-
vetare. Ett exempel på detta är normerna (C) kommunismen och (P) det pri-
vata. I sina ursprungliga versioner handlade normerna å ena sidan om att all 
forskning ska vara öppen och publiceras i öppna fora såsom vetenskapliga 
tidskrifter som hela det vetenskapliga samhället kan få tillgång till. Å andra 
sidan handlade det om att forskning alltmer strävar efter att söka patent, vil-
ket gör att den får en mer privat karaktär eftersom det då blir frågan om att 
för forskare skydda sina upptäckter snarare än att offentliggöra dem. Som 
jag tidigare skrivit blir detta oerhört svårt att översätta till en samhällsveten-
skaplig kontext eftersom samhällsvetenskapen inte är kommersiell på samma 
sätt som naturvetenskapen. Då måste normerna istället förstås i relation till 
något annat som inte bara handlar om att skydda vetenskapliga upptäckter 
respektive att släppa dessa fria för vem som helst att ta del av. Normerna om 
kommunismen respektive det privata fick då översättning kollektivt nyttig 
respektive offentligt relevant. Detta kom bland annat att ske i mötet mellan 
normerna och Bourdieus teori om kulturella produktionsfält. Med hjälp av 
Bourdieus teori kunde vi bl.a. se att normen om kommunismen handlar om 
att generera symboliskt kapital medan normen om det privata handlar om att 
tillskansa sig mer världsliga kapitaltyper. Att generera symboliskt kapital 
handlar också om att driva vetenskapen framåt i den meningen att vetenska-
pens mest specifika delar utvecklas som teorier och metoder. Det innebär att 
den kollektiva nyttan är avhängig normen om den vetenskapliga kommunis-
men. I mötet med empirin uppstod också en paradox då det visade sig att det 
är den mest individualistiska forskaren som också är den vilken i störst ut-
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sträckning omfattas av normen om den kollektiva nyttan. Detta eftersom den 
mest individualistiska forskaren kräver att utföra forskning som denne själv 
brinner för och således håller samhälleliga intressen och deras krav på rele-
vans utanför sin egen forskning i så stor utsträckning som möjligt. 

De teoretiska normbegreppen kom på ovannämnda sätt att konfronteras 
med å ena sidan ett teoretiskt system, fältteorin, och å andra sidan med en 
empirisk verklighet. Detta möte ledde till att översättningen av normerna 
kom att ändras något. De blev därigenom inte bara teoretiska begrepp utan 
också empiriska begrepp. Då jag kom att se närmare på forskningspolitiken, 
efter att översättningen ägt rum, gick de översatta normerna även att tillämpa 
i förståelsen av forskningspolitiken. Särskilt tydligt var det hur den tveegga-
de karaktären i forskningspolitiken kom att förstärkas som en del i detta, tack 
vare översättningen. Mötet mellan de ursprungliga normbegreppen, det teo-
retiska systemet och den empiriska verkligheten, ledde även till en konfron-
tation vilket kom att leda till något nytt. Jag menar med detta inte att den 
ursprungliga betydelsen av begreppen kom att förändras utan snarare att 
fördjupas. På så sätt kom normbegreppen att bli mer generella, snarare än 
som förut partikulära, och därmed blir de också mer tillämpbara i en rad 
kontexter. Denna nya översättning av normerna är dessutom tillämplig i en 
naturvetenskaplig kontext, trots att detta i en mening är det vi rört oss bort 
ifrån. 

Ur ett hermeneutiskt perspektiv har undersökningen handlat om att kom-
binera delar till helheter och helheter till delar. Detta har skett på en rad olika 
nivåer. Som vi sett har det på en övergripande nivå handlat om att kombinera 
teori med empiri, varigenom en djupare förförståelse för vilka normer som 
reglerar den vetenskapliga verksamheten nåtts. Med avseende på teori är det 
normuppsättningarna CUDOS och PLACE som kommit att få en ny betydel-
se genom sitt möte med empirin. Bourdieus fältteori har lämnats skadeslös i 
processen, vilket gjort att den närmast fungerat som en katalysator i forsk-
ningsprocessen. Den har hjälpt till att organisera normerna på det kulturella 
produktionsfältet, vilket lett till ett i det närmaste konfliktbetonat perspektiv 
där normerna utgjort varandras motsatser och konflikter har förklarats utifrån 
detta. Den utökade innebörden av CUDOS och PLACE hade delvis kunnat 
göras utan Bourdieus fältteori, men samtidigt hade många viktiga pusselbitar 
kommit att fattas. Begreppet symboliskt kapital har bl.a. varit oerhört bety-
delsefullt för förståelsen av drivkraften av att arbeta inom det kulturella pro-
duktionsfältets respektive delar. Även olika bedömningsgrunder för exem-
pelvis vetenskaplig kvalitet kan ses som beroende på fältet var bedömaren är 
placerad. Nu vi nu också vet vilka normer bedömaren förkroppsligar har vi 
närmat oss en ännu större förståelse för den akademiska verksamhetens 
dubbla karaktär. 

På en mindre övergripande nivå har frågor som exempelvis synen på 
forskargärningen som kvalitativ respektive kvantitativ samt vikten av homo-
loga positioner skapat en bild av forskaren som hjälpt till att utveckla norm-
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begreppen. Samtidigt som normerna också kan återföras till frågor av detta 
slag. I intervjuanalysens allra första stadier var det konflikten mellan olika 
positioner som föreföll mest tydlig och intressant att utveckla. Detta kom 
sedermera att ske i samspel med forskningspolitiken samt Merton, Ziman 
och inte minst Bourdieu. Genom att också introducera läsaren för möjlighe-
ten att samma normer som finns i vetenskapen också ingår som delar i forsk-
ningspolitiken hoppas jag kunnat vidga perspektivet något, dels genom sättet 
på vilket vetenskapen finns representerad i politiken genom närvaron av 
CUDOS, och dels genom sättet på vilket samhället finns representerat i ve-
tenskapen genom PLACE. 

Till viss del har avhandlingen på ett indirekt sätt kommit att beröra det 
kulturella produktionsfältets autonomi i förhållande till samhälleliga intres-
sen. Ur ett bourdieuskt perspektiv är det intressant att fråga sig huruvida det 
vetenskapliga fältet håller på att luckras upp eller om det står autonomt vid 
sidan av det övriga samhället. I avhandlingen har två olika svar givits på 
frågan. Å ena sidan kan det vetenskapliga fältet ses som hotat då forsknings-
politiken blir alltmer kommersialiserad. Det märks även i vissa utsagor som 
redovisats där forskare som en konsekvens av detta känner ett främlingskap 
inför sin egen verksamhet. Hela den teoribildning vi stött på om förändringar 
i forskning och högre utbildning tyder även på ett ökat inflytande från sam-
hälleliga särintressen vilka påverkar den vetenskapliga verksamheten. Å 
andra sidan kan den starka polarisering som finns i det kulturella produk-
tionsfältet tolkas som att fältet lever i en relativt autonom tillvaro, vilket 
också stärks i de intervjuer som gjorts i samband med avhandlingen. Dessut-
om visade den alternativa historieskrivningen, där motsatser lyftes fram, att 
just motsatsernas spel är något närvarande i hela den svenska forskningspoli-
tiska historien. Detta stärker bilden av autonomi gentemot samhälleliga in-
tressen. Således är det oerhört svårt att dra slutsatser huruvida det kulturella 
produktionsfältet vad gäller det vetenskapliga området är i upplösning eller 
inte. De två synnerligen olikartade perspektiv som erbjuds i avhandlingen 
pekar åt båda håll och på så sätt kan framställningen ses som en problemati-
sering av forskningens autonomi snarare än något som går att ge ett enkelt 
svar på.  

Att undersöka sin egen praktik, eller i varje fall den praktik jag snart ska 
uppgå i, är inte oproblematiskt. Min egen bakgrund som doktorand vid Soci-
ologiska institutionen vid Uppsala universitet har präglat mitt synsätt på 
området. Ur denna avhandlings perspektiv har Uppsala universitet en lång 
och stark tradition av sociologi på det kulturella produktionsfältets vänstra 
sida. Särskilt i början kom detta att prägla mig starkt i synen på exempelvis 
status inom det vetenskapliga samhället. Det var först genom olika positione-
ringar under intervjuernas gång som jag förstod att det finns sociologer som 
ställer sig kritiska till den teoretiska forskningen och som rättfärdigar sin 
egen position genom att positionera sig mot denna typ av forskning. Under 
forskningsprocessens gång har jag därför kommit att lära av mina informan-
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ter och härigenom också fått en mer nyanserad bild av olika forskarideal på 
det vetenskapliga fältet. Min förhoppning är även att detta visat sig i de re-
sultat jag presenterat i avhandlingen. 

Ibland har det varit svårt att veta i vilken utsträckning jag som intervjuare 
har påverkat informanterna i deras svar. Jag tänker exempelvis på om en 
informant hävdar att det finns forskning som bedrivs på ett autonomt sätt 
eller på ett mindre autonomt sätt. När jag som forskare sedan frågar var in-
formanten placerar sig är det (självklart!) i den autonoma forskningens sfär. 
Svaret på denna fråga känns med tanke på den uppdelning informanten tidi-
gare gjort som något på förhand givet. Det är också i allmänhet svårt att tän-
ka sig att en forskare i denna situation säger att hon/han inte är autonom. 
Dock måste till denna avhandlings försvar sägas att det mest intressanta är 
att forskaren överhuvudtaget gör uppdelningen, dvs. skapar en polariserad 
bild av vetenskapen. Var forskaren sedan placerar sig är mindre intressant 
och ibland kanske till och med oväsentligt. Men detta hänför sig givetvis till 
enskilda fall då vi också sett hur viktigt det tycks vara att den egna positio-
nen är homolog med de arbetsuppgifter forskaren ska utföra i sin dagliga 
gärning. I det sistnämnda fallet blir istället tolkningen av var forskaren själv 
placerar in sig på det kulturella produktionsfältet central för förståelsen av 
känslor av ambivalens, otillräcklighet etc. 

Förutom att vara ett bidrag till den del av vetenskapssociologin som stu-
derar förändringar i forskningspolitik, forskning och högre utbildning hoppas 
jag även att denna avhandling kan bidra på andra sätt. Här tänker jag bl.a. på 
de sociologer som till vardags känner sig ambivalenta och otillräckliga i 
förhållande till sitt arbete och som genom avhandlingen förhoppningsvis 
möter en form av förklaring till detta. Samtidigt är perspektivet jag presente-
rar något hopplöst i denna fråga, då det rör sig om strukturella företeelser 
som den enskilda människan inte råder över. Dock kan en förklaring hjälpa 
till att sätta sig in i och förstå sin egen situation och position såväl som 
andras, och härigenom hoppas jag ha lämnat ett bidrag, om än litet, till en 
sådan förståelse. 
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The Purpose of Research –Ambivalence in 
Research Policy and Everyday Life 

Recent debates concerning changes in research policy and higher education 
have addressed shifting norms and ideals amongst people working in acade-
mia. There is also a growing scientific field studying these changes with the 
help of concepts and theories such as “mode 1”/”mode 2”, “academic capi-
talism” and “post-academic science”, etc. One problem is that many of the 
theories never describe what the changing norms and ideals consist of. In-
stead, they merely speak of changes taking place in relation to changing 
norms and ideals. Furthermore, the studies and concepts are highly focused 
on natural science, thus leaving out the humanities and social science. 

The purpose of this dissertation is to deepen the understanding of norms 
in academia by relating and translating them to a social scientific setting. 
This is done through two empirical studies. First, qualitative interviews are 
conducted with 15 Swedish sociologists. The interviews concern questions 
of academic identity, experience working at different types of universities, 
the changing nature of academia and its values. An influential theoretical 
perspective in the interpretation of the interviews is Pierre Bourdieu’s theory 
of cultural fields. This helps to understand the double nature of academic 
work expressed in the interviews. It also creates an understanding in relation 
to why academics engaged in writing monographs feel an antipathy towards 
researchers engaged in writing a great deal of articles, and vice versa. This is 
a result of their positions in the cultural field, and they fall into two catego-
ries: orthodox and unorthodox researchers. An orthodox researcher works 
from a qualitative way of thinking in relation to the research and the research 
process. In practice, this means that the researcher writes monographs, re-
gards a lack of time as destructive and does not consider it important to have 
many publications if quality cannot be upheld. This researcher’s antithesis is 
the unorthodox researcher, who is more in line with recent ideals in research 
policy, writing articles and considering the orthodox way of doing research 
antiquated. 

Something very frequent and interesting in the interviews is the distinc-
tion made between oneself and the other researchers. Sometimes, one gets to 
know the informant’s position from the critique he/she expresses in relation 
to other researchers. This distinction can also be seen in relation to society, 
to “the norm”. Many researchers are afraid the academy will become more 
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and more adapted to societal values, which will make it a branch like any 
other, and not a distinctive one. Another notable matter is the homology 
between the researcher’s position and his/her way of arguing for academia: 
An orthodox stand is strongly connected with a distinction in relation to 
researchers embracing new ideals, and vice versa. The homology above can 
be understood in a structuralistic manner; thus, it is the position that is argu-
ing for itself rather than the individual researcher. 

An important purpose of this dissertation is to understand ambivalence 
within academia. In the dissertation, there is a difference between research-
ers who are engaged in the left part of the cultural field of production and 
those who are engaged in the right part. Ambivalence is expressed when a 
researcher on the one hand belongs to the right side, for example, but on the 
other hand wants to be more a part of research on the left side. The opposite 
of this is also frequent amongst the informants. Since a conclusion is drawn 
that one cannot belong to both sides at the same time, the researcher feels 
inadequate in relation to what he/she wants to accomplish. 

It was mentioned earlier that the dissertation consists of two empirical 
studies, and the first is accounted for above. The second empirical study is 
concerned with research policy and questions of its development in Sweden. 
The study starts with a history containing a common basis in which there is a 
development towards an increasingly more commercialised research policy. 
This way of writing history is contrasted through a more conflict-oriented 
perspective, by which two different perspectives of how to see research are 
manifested. These two relate clearly to the distinction made earlier between 
orthodox and unorthodox researchers. The two perspectives can also be seen 
as representations of the cultural field of production. Another interesting fact 
is that in spite of the development into a more commercial research policy, 
the two perspectives on how to conduct research in documents relating to 
research policy have remained more or less intact. The struggle for the defi-
nition of science and research is thus something that transcends later political 
developments. 

In the final part of the dissertation, the two empirical studies are inter-
woven with the help of Robert Merton’s CUDOS norms and John Ziman’s 
PLACE norms. Through the placing of these norms in the field of cultural 
production, a clearer view is provided in relation to the conflicts mentioned. 
Since the norms are mainly related to natural science there an attempt is also 
made, with the help of the empirical findings, to relate and translate them to 
a social science setting. This gives us a new way to look at and understand 
the norms in social science as much as it increases the understanding of the 
day-to-day life of scientists themselves. It also provides a new approach to 
looking at the political level in comparison to the personal level. 
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