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Abstract 
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Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 24. x + 232 pp. Uppsala. 
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This thesis presents an empirical study of the meeting between a group of doctoral students and their 
research milieus, understood as a web of values in the social rooms. The purpose is to explore what 
these research milieus mean for the doctoral students and their questions about views of life. 

The theoretical points of departure are on one hand the Uppsala Studies in Faith and Ideologies and 
on the other the concept of habitus in the study Homo Academicus of Pierre Bourdieu, including the 
idea that the postgraduate studies can be seen as a secondary socialization. 

The study consists of three parts: an observation study, a questionnaire study and a field survey 
consisting of personal interviews. 

The results are in short: 
1.  Approximately seven of ten doctoral students reflect on questions about views of life every 

day or every week. 
2.  The milieus of views of life, as interwoven parts of the research milieus, have influence on 

how the doctoral students think about questions of life. The empirical material shows that there is 
“a now” and “a then” to these questions. There often appears to be a difference between the cluster 
of life values in the research milieu and the much more soft values of the students that initiates this 
process. 

3.  The value process mentioned above that is an important part of the secondary socialization 
often ends in conformity with those values that are parts of the present paradigm. However the 
process can also end in such a value conflict that the students (ca 25 procent) often or very often 
have reflected on discontinuing their postgraduate studies. The students’ soft values seem to be 
more important than the values they meet in the research milieu.  

4.  These value questions, including the research ethics and the postulates of the paradigms, 
have little or no place in the university education. A part of the participants are of the opinion that 
questions about views of life are taboo in their research milieu. The results from the empirical study 
are then confronted first with the theoretical concepts of Pierre Bourdieu, particularly his overly 
structuralistic view of agents and their habitus, and then with some central moments in the theoreti-
cal concept of Anders Jeffner, the prominent figure in Uppsala studies in faiths and ideologies. It is 
Jeffner’s individualistic view of the autonomous actor with a relative constancy in views of life that 
is called into question by the empirical results of this study. 
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Förord 

Forskningsmiljöns betydelse för doktoranden är temat i den här avhandling-
en. Också i mina egna studier har jag märkt av den betydelsen, inte minst 
genom att mitt arbete fört mig till olika forskningsmiljöer och deras forsk-
ningskulturer. 

Mina studier började för lundaprofessorn Gustaf Wingren som satte djupa 
spår i min syn på vad tros- och livsåskådningsfrågor är. Där fanns föreställ-
ningen om människans plats i en kluven tillvaro, där hon är indragen i en 
kamp som varar livet igenom. Där fanns idén om etikens normativa innehåll 
som en del av livet självt. Wingrens teologi var existentiell. 

Mötet med forskningsmiljön i Uppsala, djupt präglad av min huvudhand-
ledare professor Carl Reinhold Bråkenhielm, gav nya impulser i ett nytt pa-
radigm. Utblickarna mot den teologiska omvärlden var många. Intresset för 
vår tids ideologier och tänkesätt var påtagligt. Kritisk reflektion och stringent 
livsåskådningsanalys var kännetecknande för seminariekulturen. Men fram-
för allt förmedlade Carl Reinhold Bråkenhielm en omisskännlig respekt för 
varje deltagares eget synsätt i en ambition att skapa ett kreativt samtalskli-
mat. 

I mötet med sociologin blev professor Thorleif Pettersson min andre 
handledare och vägvisare. Han öppnade breda perspektiv mot den interna-
tionella forskningen kring värderingar och livsåskådningar liksom mot frå-
gan om var våra värderingar har sitt ursprung. Hans stöd och uppmuntran var 
en injektion av energi. 

Så långt har jag lätt att rikta min tacksamhet till namngivna personer. 
Tack, Carl Reinhold och Thorleif, för ert tålamod och er uthållighet! När jag 
i den här avhandlingen ofta återkommer till doktorandens beroende, är det i 
hög grad självupplevt. Att vara handledare för en doktorand som i fyrtio 
yrkesverksamma år tjänat sitt levebröd på att ifrågasätta och ompröva är nog 
inte en professors önskedröm. Ändå har jag varit så beroende av er vägled-
ning. 

Ett stort tack går också till professor Anders Bäckström. Trots hans 
mycket trånga arbetssituation fick jag under hösten 2009 en ovärderlig hjälp 
med en genomläsning av sida efter sida av min text. Hans konstruktiva 
kommentarer gav anledning till åtskilliga justeringar. Hans kritik var lika 
utmanande som uppmuntrande. Tack, Anders! 

Till mötena med min egen forskningsmiljö kommer kontakterna med den 
medicinska enhet dit min forskning har varit förlagd. Jag vill tacka ledning-



 

 

x 

en, doktorandrepresentanterna och de berörda doktoranderna för det intresse 
som ni redan från början visade mitt projekt. Kontakten med er har dessutom 
visat hur livsåskådningsfrågor är en gemensam angelägenhet vare sig vi som 
forskare hör hemma inom humaniora eller på det naturvetenskapliga områ-
det. 

I planeringen av det här förordet gjorde jag en lista på de personer som på 
olika sätt har gjort avtryck i min text. Dit hör först och främst lärarna i mitt 
ämne men också kollegorna i doktorandseminariet, alla mina akademiska 
vänner i skilda discipliner liksom den vänkrets som betyder så mycket för 
mig. Antalet namn på den listan blev så stort att jag tvingades inse det omöj-
liga i att personligt nämna alla. Stort tack till er alla! 

Ett undantag måste jag göra för min allra närmaste vän, Arne Fritzson. 
Under flera år har vi bytt texter med varandra. Prövat hållbarheten i tankar 
och analyser. Visat på tänkbara alternativ. Granskat sättet att skriva. Mitt i 
allt detta har jag känt en omsorg och tillgivenhet som vittnar om en djup 
vänskap. Tack, käre Arne! 

Fem barn och två bonusbarn, de flesta med sina respektive och därtill tolv 
barnbarn blir för många att nämna vid namn. Barnbarnen har varje Advent 
utmanat varandra och mig i att bygga det finaste pepparkakshuset. De senas-
te årens tävling med mina egna barn har handlat om vem som först skulle bli 
klar med sin doktorsexamen. Jag måste erkänna mig slagen av två barn och 
en svärson – men de är ju inte teologer. 

Som livskamrater och makar kan man följas åt på många sätt. Vi har fällt 
skog tillsammans för att kunna bygga. Vi har planerat för husbygge och an-
lagt trädgård. Våra seglingar har fört oss från Höga kusten till Bohuslän. 
Barnbarnen kommer gärna och sover över, ibland i våra egna sängar. Båda 
gillar vi att se våra vänner hemma på middag. Och du, Ann Mari, har berikat 
våra samtal genom år av studier i pedagogik, religionshistoria, idéhistoria 
och konsthistoria. Inte minst har vi följts åt i den långa processen när min 
avhandling har vuxit fram. Tack för ett fantastiskt sällskap! 

Tack vare ett generöst stipendium från Olaus Petri Stipendiefond blev det 
möjligt att dokumentera min intervjustudie i en utskrift som omfattade mer 
än 600 sidor. Dessutom fick jag hjälp med en välbehövlig korrekturläsning. 
Stort tack! 

 
 Mårten Mårtensson 
 Nyårsafton 2009 
 



Prolog: Doktoranderna som hoppade av 

Frågan om forskningsmiljöns betydelse blev särskilt viktig för mig i sam-
band med en anställning på KTH. Den viktigaste arbetsuppgiften handlade 
om ledarskapsutveckling som en del av KTH:s kvalitetsutvecklingsarbete. 
Ett projekt bestod i att utreda varför tolv doktorander under en period av två 
år hoppade av från sina studier vid en av de framgångsrika institutionerna. 
Jag identifierade ett antal faktorer och initierade en diskussion som ledde till 
att en handlingsplan togs fram. Därmed var problemet hanterat på det prak-
tiska planet. Själv var jag inte riktigt tillfreds med analysen. Det måste ha 
funnits andra betydelsefulla faktorer i det som hände. Varför-frågan fanns 
länge kvar i mina tankar. Varför försvann tolv doktorander som hade inve-
sterat så mycket av sig själva i sin forskarutbildning? Fanns det faktorer i det 
som skedde som jag inte hade upptäckt eller förstått? Vad var det som hade 
avgörande betydelse för deras ställningstagande? 



 

 



Introduktion 

Höstterminen 2008 fanns det enligt Statistiska centralbyrån 16 922 dokto-
rander inskrivna vid svenska universitet och högskolor. Den siffran är en 
indikation på samhällets satsning på en kunskapsinvestering med sikte på 
framtiden och välfärden. En stor del av detta akademiska forskningsarbete 
utförs just av doktorander. Men bakom siffran döljer sig dessutom personliga 
frågor. Vad har forskarutbildningen betytt för de här doktorandernas fram-
tid? Vad har hänt med deras synsätt och värderingar under deras utbildnings-
tid? Vad har mötet med forskningsmiljön betytt för deras syn på livet och 
tillvaron? Det är sådana frågor som står i centrum i den här avhandlingen. 

Forskningen kring svensk forskarutbildning är omfattande med skiftande 
syften och teoretiska ansatser. Det min studie bidrar med är ett par nya tolk-
ningshorisonter. Livsåskådningsforskningen vid Uppsala universitet är mitt 
akademiska hemvist. Under arbetets gång blev dessutom sociologin min 
andra adress. Denna dubbla mantalsskrivning har fört med sig att jag ställer 
frågor om forskningsmiljöer på ett delvis nytt sätt. 

Den grundläggande tesen i mitt arbete är att möten mellan forskningsmil-
jön och doktoranden har betydelse genom att de aktualiserar livsåskådnings-
frågor. Varje skede i livet ger oss nya frågor att fundera över och ta ställning 
till. Så är det också med perioden som forskarstuderande. För många dokto-
rander kan den perioden vara avgörande för deras framtid. Forskningsmiljön 
väcker nya frågor både i möten med nya människor och med värderingar 
som är förknippade med det vetenskapliga arbetet och den akademiska kul-
turen. Doktoranders funderingar och spekulationer om sina handledare tycks 
återkomma i varje ny generation. Osäkerheten om man ska nå sitt mål brukar 
dyka upp i vissa perioder av utbildningen. Frågan om att hinna med allt kän-
ner nog de flesta igen. Hur ska jag hinna med alla kurser? Hur ska jag få tid 
för mina närmaste? Gör jag rätt när jag låter mina egna intressen komma i 
första hand? Är det här arbetet egentligen till någon nytta? Om något år kan-
ske min avhandling är helt bortglömd. Var det så här jag ville ha mitt liv? 

Forskningsmiljöer har redan tidigare beskrivits som faktorer i forskarut-
bildningen men utan det dubbla perspektivet att forskningsmiljön både är 
social miljö och livsåskådningsmiljö.1 Det perspektivet fördjupar bilden av 
vad som händer, när doktoranden med sina värderingar och sociala erfaren-
heter möter forskningsmiljön. 
                               
1 Med livsåskådningsmiljö menar jag värderingsmiljön i ett givet socialt rum. 
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Avhandlingen redovisar en empirisk studie om forskningsmiljöns bety-
delse. Materialet kommer från en medicinsk enhet med cirka 100 doktoran-
der. Valet av en enda enhet är inte tillfälligt. Det bygger på ett synsätt som 
nära ansluter sig till den uppfattning som Anders Bäckström ger uttryck för i 
studien Att förändras av utbildning. Bäckström skriver: 

För att komma vidare i forskningen måste vi komma ifrån de stora sampel av 
studenter som oftast ingår och tydligare välja utbildningsinstitutioner där 
denna komplexa utvecklingsprocess kan följas. Det är viktigt att forskningen 
i högre grad bygger på utsagor av aktörerna själva, så att meningen med deras 
upplevelser blir klargjorda.2 

Forskningen vid den medicinska enheten är mikrobiologisk, men det finns 
också forskning inom bl a epidemiologi och vård.3 Tre delstudier genererar 
empirin: en observationsstudie, en enkät och en intervjustudie. Det innebär 
att jag kan arbeta med en metodtriangulering.4 

Frågan om forskningsmiljöns betydelse 
Det är till detta empiriska material som jag ställer avhandlingens centrala 
fråga: Vad betyder forskningsmiljön som social miljö och som livsåskåd-
ningsmiljö för doktoranders livsåskådningsfrågor? Syftet med avhandlingen 
är att den ska ge nya kunskaper om forskningsmiljöns betydelse. Med stöd 
av min empiri lämnar jag också ett visst bidrag i den pågående teoridiskus-
sionen både inom min egen disciplin och inom den gren av sociologin som 
jag utnyttjar. I en epilog drar jag några praktiska slutsatser som bl a berör 
handledning i forskarutbildning. 

Frågans tre delmoment 
Forskningsfrågan har tre delmoment. Vart och ett av dem väcker nya frågor. 

 
1. Vad menas med att en forskningsmiljö är social miljö och livsåskåd-

ningsmiljö? 
2. Vad avses med doktoranders livsåskådningsfrågor? 
3. Vad menas med betydelse? 
 

                               
2 Bäckström 1993, s 20. 
3 Både i ansökan om etikprövning och i samtal med den berörda institutionsledningen och 
doktorandrådet har jag utlovat största möjliga anonymitetsskydd. Det sätter sin prägel på vissa 
beskrivningar och formuleringar. 
4 Jfr Staffan Larsson 1994, s 181. 
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Jag tar nu i tur och ordning upp de frågorna till granskning. 

1. Forskningsmiljöer som sociala miljöer 
och livsåskådningsmiljöer 
I många avseenden skiljer sig forskningsmiljöer från varandra. I studien 
Doktorshatten undersökte etnologen Lena Gerholm och socialantropologen 
Tomas Gerholm forskarutbildningen vid sex olika discipliner vid Stock-
holms universitet.5 Redan i inledningen konstaterar de ”att de som arbetar 
inom olika discipliner också lever i skilda världar”.6 Skillnaderna kan gälla 
fysisk miljö, historia och forskningsprofiler men därtill kommer olikheter i 
fråga om disciplinär kultur, seminariekultur och doktorandkultur. 

Forskningsmiljöer är nu inte bara platser för pedagogisk och vetenskaplig 
verksamhet, där enskilda personer arbetar inom en disciplin med dess para-
digm, forskningsinriktning och metoder. De kännetecknas också av sådana 
livsåskådningsfrågor som kunskapssyn, forskningsetik, arbetsetik och antro-
pologi. De frågorna bidrar till att ge forskningsmiljöer deras särart, ofta med 
en obligerande karaktär för dem som är verksamma där. Forskningsmiljöer 
kan också beskrivas som sociala miljöer med formell och informell makt-
ordning, inre och yttre konkurrens, inre och yttre styrning. 

När jag studerar den här komplexa bilden av forskningsmiljöer, väljer jag 
två perspektiv: livsåskådningsforskningens och sociologins. Vanligen kan 
man varken förstå forskningsmiljöns sociala struktur oberoende av dess livs-
åskådningselement eller dess värderingar och verklighetssyn utan att veta 
något om den sociala kontexten. Därför karaktäriserar jag tentativt forsk-
ningsmiljöer som livsåskådningsmiljöer och som sociala miljöer. 

Den här dubbla bilden av forskningsmiljöer förtydligas, om de sätts in i 
ett historiskt sammanhang. Lena Gerholm och Tomas Gerholm visade på 
betydelsen av institutionernas egen historia. Idéhistorikern Sverker Sörlin 
och ekonomigeografen Gunnar Törnqvist vidgar perspektivet och påstår att 
dagens forskningsmiljöer är led i universitetets tusenåriga historia.7 Sociolo-
gerna Berger och Luckmann hävdade redan i The Social Construction of 
Reality, att det är omöjligt att få förståelse för en institution utan att förstå de 
historiska processer i vilka den har vuxit fram.8 Därför visar jag några exem-
pel på hur dagens akademiska synsätt och konflikter kan spåras tillbaka till 
1000-talets Salerno, Bologna och Paris.9 Den som vill gå djupare för att för-
söka förstå kan hamna i en tvåtusenårig dialog mellan kristna föreställningar 

                               
5 Gerholm & Gerholm 1992. 
6 Gerholm & Gerholm a a, s 15 f. 
7 Sörlin & Törnqvist 2000, s 72. 
8 Berger & Luckmann 1991, s 72. 
9 Jfr Cederlund 1999, s 23. 
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och filosofisk reflektion.10 Den dialogen kan märkligt nog spåras i våra nuti-
da sätt att ställa frågor i vår sekulära kultur. 

2. Livsåskådningsfrågor 
Det är inte bara forskningsmiljöer som har sina bakgrunder. Det gäller också 
om de enskilda människorna som finns där. Våra genetiska ursprung är giv-
na. Våra värden och värderingar har sin egen genesis. Vår livshistoria sätter 
sina spår. Avtrycken från barn- och ungdomsperioden för med sig att nya 
livssituationer kräver nyorientering och anpassning. Det vi bär med oss kan 
skapa konflikter men också vara tillgångar. I de mötena aktualiseras frågorna 
om livet och tillvaron. Det nya och annorlunda gör det säregna synligt. 

Som forskningsverktyg arbetar jag med begreppet livsåskådningsfrågor.11 
Skälet till det är min syn på forskarutbildning som en doktorandernas sekun-
dära socialisationsprocess.12 I den processen konfronteras doktorandens erfa-
renheter och värderingar med forskningsmiljöns sociala rum och livsåskåd-
ningskluster. Dessa två typer av möten – med det sociala rummet och med 
forskningsmiljöns livsåskådningselement – ger socialisationsprocessen en 
tvåsidig karaktär. Det sociala rummet med dess maktstruktur och relations-
mönster kan leda till associativa eller dissociativa processer, till ett förenan-
de eller till ett särskiljande. De effekterna finns också i möten med forsk-
ningsmiljöns livsåskådningsmiljö som ett bejakande eller avståndstagande. 
Här finns också moment av frågande och sökande, så som vi undrar vad som 
gäller och vad vi måste bejaka i ett nytt sammanhang. Den som inte har frå-
gat färdigt är inte heller framme vid en livsåskådning, åtminstone inte i bety-
delsen av ett sammanhängande värderingssystem. Svaren på våra livsåskåd-
ningsfrågor övergår ofta i nya frågor som kräver nya svar. 

När jag karaktäriserar forskarutbildning som en doktorandernas sekundära 
socialisationsprocess, blir det nödvändigt att arbeta med begrepp som (1) ger 
utrymme för deras livstolkning med den tolkningens innehållsliga moment, 
(2) beaktar själva processen med de frågor och ifrågasättanden som kan leda 
till olika livsval och (3) gör den enskilde till aktör inom de ramar som egen 
livshistoria och aktuella livsåskådningsmiljöer möjliggör. Därför väljer jag 
det vida begreppet livsåskådningsfrågor till skillnad från den distinktion som 
t ex Sven Hartman och Tullie Torstenson-Ed gör mellan livsfrågor, livs-
åskådningsfrågor och livstolkning.13 

Detta ständiga sökande har i hög grad att göra med utvecklingen av en 
personlig identitet. Anthony Giddens beskriver den processen så här: 

                               
10 von Wright 2003, s 65. 
11 Ibland använder jag synonymen livsfrågor. 
12 Den primära socialisationen sker i barndomen. 
13 Jfr Hartman & Torstenson-Ed 2007, s 20. 14 Giddens 2003, s 44. 
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Nu när de traditionella vägvisarna har blivit mindre viktiga, ställer den socia-
la världen oss inför en förvirrande uppsättning val och beslut om vilka vi ska 
bli, hur vi ska leva och vad vi ska göra, men utan att vi får några mer omfat-
tande råd om hur vi ska göra dessa val. De beslut vi fattar i vår vardag […] 
bidrar till att forma oss till vilka vi är och blir.14 

I den identitetsprocessen är livsåskådningsfrågorna centrala. Det hör till den 
processens natur att de – som Arne Fritzson skriver i Att tolka det tvetydiga – 
får karaktär av att vara fragmentariska, preliminära och mindre färdiga än 
livsåskådningar.15 Det leder fram till min definition av livsåskådningsfrågor 
som öppna frågor om livsvärden, livsuppfattningar och livsval, vanligen 
utan slutgiltiga svar men med hög angelägenhetsgrad. En liknande defini-
tion använder Maria Essunger i sin avhandling Kärlekens möjlighet.16 

Att livsåskådningsfrågornas sällan får slutgiltiga svar förstärks av att vår 
kultur är präglad av ett nihilistiskt arv i en föränderlig social struktur.17 När 
det som framstått som fast och fundamentalt krackelerar, blir frågandet ett 
överlevnadsvillkor. Vi behöver på nytt få klarhet om var vi står och vad vi 
väljer, om våra åsikter och våra livsval. Livsåskådningsfrågorna blir både 
åsiktsfrågor och livsvalsfrågor. Frågandet kompliceras också av problemet 
med rätten till problemformulering. Den blir en förhandlingsfråga mellan 
kulturens, den sociala strukturens och den enskildes värden och värderingar. 

I närheten av den distinktionen ligger ytterligare två kännetecken. Livs-
åskådningsfrågor har (a) ett innehåll som kan vara tematiskt och återkom-
mande. Sådana innehållsliga frågor kan i forskningsmiljön handla om etik, 
människosyn, världsbild och det klassiska problemet om var gränserna för 
vår kunskap går. 

Livsåskådningsfrågor har därtill ofta (b) en vägledande funktion. Sten M 
Philipson menar i sin studie Med naturen som referenspunkt att människor 
har ett orienteringssystem som ger ”vägledning och inspiration i det person-
liga handlandet”.18 

Livet är fullt av hur-ska-jag-göra-frågor. De kan uppstå när vår livssyn 
och våra värderingar konfronteras med nya livssituationer. Särskilt gäller det 
om det sociala rummet är präglat av asymmetriska relationer med hot om 
utanförskap. Makt och beroende skapar ofta besvärliga livsåskådningspro-
blem både för dominerande och dominerade. Vi hamnar i en sökprocess: Hur 
ska jag förhålla mig till människorna här? Hur ska jag göra för att handla rätt 
och juste? Vad vill jag stå för i den här situationen? Vilket handlingsalterna-
tiv ska jag välja? 

                               
15 Fritzson 2007, s 14. 
16 Essunger 2005, s 31. Essunger anför två kriterier för att klargöra vad hon menar med livs-
åskådningsfrågor: a) livsåskådningsfrågor är existentiella öppna frågor som inte har några 
slutgiltiga svar, b) karaktäriseras av hög grad av angelägenhet. 
17 Jfr Vattimo 2004, s XXV. 
18 Philipson 1984, s 16. 
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Livsåskådningsfrågor kan alltså beskrivas, tolkas och analyseras både till 
innehåll och till funktion. 

3. Vad menas med betydelse? 
Forskningsfrågan förutsätter att relationen mellan forskningsmiljöer och 
doktoranders livsåskådningsfrågor har betydelse i flera dimensioner. 

Den första dimensionen handlar om (1) betydelsens innehåll eller vilka 
faktorer som har betydelse.19 Då är innebörden: Vad är det i forskningsmil-
jön som betyder något för doktoranders livsåskådningar? Betydelse kan ock-
så vara (2) den process eller det skeende varigenom forskningsmiljöer bety-
der något. Frågan är då instrumentell med innebörden: Hur får forsknings-
miljöer betydelse för doktoranders livsförståelse? Den tredje aspekten hand-
lar om (3) effekten och efterlyser det resultat som processen leder till eller 
med andra ord: Vad åstadkommer processen? Vilken inverkan har den?20 

Mitt betydelsebegrepp frågar alltså efter faktorer, processer och resultat i 
mötet mellan doktoranders livsåskådningsfrågor och deras forskningsmiljö-
er. Jag nöjer mig inte med att få veta vad som präglar forskningsmiljön eller 
vad som kännetecknar doktoranders livsåskådningsfrågor. Jag söker också 
svar på frågan varför socialisationsprocessen får effekter på doktoranders 
livsåskådningsfrågor och hur det går till. Mitt intresse är fokuserat på att få 
en ökad kunskap om på vilket sätt forskningsmiljöer med sina livsåskåd-
ningsmiljöer och sociala miljöer intervenerar i doktoranders livsförståelse. 

Empirin 
Forskningsfrågans tre delmoment kräver en motsvarande arbetsmetod för att 
samla empiri. Det var så de tre delstudierna växte fram i form av en observa-
tionsstudie,21 en enkät och arton intervjuer. Jag redovisar här min arbetsmo-
dell i tabellform. 

 

 

 

                               
19 Jag har av utrymmesskäl tonat ner den betydelse som t ex socioekonomiska faktorer och 
doktorandernas bakgrunder i olika socialklasser har. I någon mån är de faktorerna invävda i 
tesen om habitus. 
20 Jfr Dahllöf 1999, s 19. 
21 När jag betecknar den första delstudien som observationsstudie följer jag inte dogmatiskt 
gängse metodlitteratur. Studiens rekognoserande syfte gjorde det ändamålsenligt att komplet-
tera mina iakttagelser med frågor och med deltagande i informella samtal. 
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Tabell 1. Arbetsmodell för insamling av empiriskt material 
Delstudie Syfte Metod  Verktyg 
Förstudie i D2-
uppsats som före-
gick delstudie 1 

1. Ge en inledande orientering i två 
olika forskningsmiljöer vid olika 
universitet 
2. Ge en preliminär bild av de berör-
da doktorandernas situation och frå-
geställningar 

Kvalitativ 
metod med 
explorativt 
syfte 

Halv-
struktu-
rerade 
inter-
vjuer 

 
Delstudie 1 
Forskningsmiljön i 
aggregerad mening 

 
Observation för att få en översiktlig 
kartbild 
1. Ge en bild av den studerade enhe-
ten, om möjligt med ev skillnader 
mellan några olika forskningsmiljöer 
2. Ge en första bild av värderingar 
och synsätt i forskningsmiljöerna, om 
möjligt med ev skillnader mellan 
några olika forskningsmiljöer 
3. Ge underlag för att formulera en-
kätfrågor 

 
Etnografisk-
kvalitativ 
metod med 
explorativt 
syfte 

 
Obser-
vations-
studie 
med 
halv-
struktu-
rerade 
inter-
vjuer 

 
Förstudie till del-
studie 2 

 
Utformning och kontroll av enkätfrå-
gor 

  
Proven-
käter 

 
Delstudie 2 
Doktorander som 
kategori inom den 
studerade enheten  

 
Enkät för att få en breddad bild 
1. Ge en indikation om vilka livs-
åskådningsfrågor som är relevanta för 
doktoranderna 
2. Fördjupa bilden av forskningsmil-
jöerna som livsåskådningsmiljöer och 
sociala rum 
3. Ge underlag för att i kommande 
intervjuer jämföra enskilda doktoran-
ders ståndpunkter i livsåskådnings-
frågor med vad de uttalat i enkätsva-
ren 

 
Kombinerad 
kvantitativ 
och kvalita-
tiv metod 
 

 
Enkät 

 
Delstudie 3 
Enskilda doktoran-
der 

 
Intervjuer för att studera djupet 
1. Dokumentera doktorandernas be-
skrivningar av forskningsmiljöerna 
som livsåskådningsmiljöer och socia-
la rum 
2. Dokumentera det kännetecknande i 
doktorandernas livsåskådningsfrågor, 
t ex i form av ordnande centrum eller 
övergripande livsvärden 

 
Kvalitativ 
metod. Bil-
derna från de 
två första 
delstudierna 
sätts in i ett 
helhetsper-
spektiv 

 
Riktade 
inter-
vjuer 
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Avhandlingens uppbyggnad 
Efter den inledande prologen och introduktionen låter jag nu fem kapitel bli 
avhandlingens bärande pelare. I det första kapitlet redovisar jag de teoretiska 
utgångspunkterna med start i en forskningsöversikt. Redan här märks beho-
vet av en ny teoretisk plattform där livsåskådningsforskning och sociologi är 
varandras komplement. Jag redogör sedan för några exempel på internatio-
nell och nationell livsåskådningsforskning. Det avsnittet utmynnar i en ka-
raktäristik av olika livsåskådningsmiljöprofiler. En introduktion av Pierre 
Bourdieus habitusbegrepp förtydligar innebörden av vari en sekundär socia-
lisation består. I det följande avsnittet presenterar jag det reciproka maktbe-
grepp som jag använder. Därpå följer ett resonemang om forskningsmiljöns 
doxa, d v s sådana självklara och ofrånkomliga postulat och värderingar som 
ingår i den väv av livsåskådningskluster och maktstrukturer som forsk-
ningsmiljön utgör. Kapitlet avslutas med två genealogiska bakgrunder, dels 
de kristna reminiscenser som kan kännas igen som kulturella ekon i dagens 
sekulära livsåskådningsfrågor, dels det vetenskapliga kapitalets doxa så som 
den doxan har följt universitetet under historiens gång. 

Det andra kapitlet är avhandlingens metodkapitel. Det inleds med en dis-
kussion om två förutsättningar för metodvalet, nämligen dels att studien 
gäller ett för livsåskådningsforskningen nytt fält, dels att jag redan i kapitel 1 
har gjort ett teorival. Under delrubriken Två generella metodproblem tar jag 
upp komplikationerna med två dynamiska faktorer i avhandlingen. Den ena 
gäller forskarutbildning som en sekundär socialisation. Den andra hör ihop 
med den livsåskådningsprocess som är en del av den sekundära socialisatio-
nen. Hur beskriver man den rörelse eller det skeende som en sådan process 
utgör? Jag försöker svara på den frågan genom att välja tre metodgrepp: att 
frysa processen, att vara i den och att identifiera de krafter som styr proces-
sen. Därefter följer en diskussion om mitt val av ett metodkomplementärt 
arbetssätt. I den diskussionen tar jag min utgångspunkt i den självklarhet i 
metodvalet som kan känneteckna etablerad forskning. Jag försöker hantera 
den risken med en metodtriangulering och kombinerar kvantitativ och kvali-
tativ metod. Därefter följer ett avsnitt där jag redogör för det konkreta ar-
betssättet, när jag genomfört de tre delstudierna. Kapitlet avslutas med en 
självkritisk diskussion om den svårfångade validiteten i den här typen av 
undersökningar. 

Det tredje kapitlet är en redovisning av de två första delstudierna och de 
preliminära tolkningar som jag gör av dem. Jag beskriver den process som 
ledde fram till projektstarten. Efter redovisningen av observationsstudien och 
av de frågor som den lämnade utan svar, redogör jag på motsvarande sätt för 
enkätstudien med dess tre avsnitt: (1) doktorandernas bilder av forsknings-
miljöerna, (2) doktorandernas egna livsåskådningsfrågor och (3) frågan om 
varför vissa doktorander funderade på att avbryta forskarutbildningen. Det 
tredje avsnittet fördjupar jag med en kort profilstudie av de avbrytarbenägna 
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doktoranderna. Därefter följer en preliminär tolkning av enkätstudien. Sist i 
kapitlet visar jag den samlade bild som de två delstudierna har gett. Jag gör 
en sammanfattande preliminär tolkning av det empiriska materialet och kon-
staterar att de två delstudierna inte är tillräckliga för att ge svar på forsk-
ningsfrågan. 

Det fjärde kapitlet presenterar avhandlingens avgörande empiriska mate-
rial. Jag redogör där för intervjustudien med en preliminär tolkning. Den 
första delen handlar om forskningsmiljöerna som livsåskådningsmiljöer och 
som sociala miljöer med de fem avsnitten: (1) arbete och privatliv, (2) hand-
ledarskap, (3) organisation och ekonomi, (4) genusfrågor och (5) metafrågor. 
I den andra delen redovisar jag doktorandernas egna livsåskådningsfrågor 
med de fyra underrubrikerna: (1) viktiga värden i livet, (2) människosynen, 
(3) världsbilden och (4) kunskapens gränser. I det följande avsnittet fördju-
par jag min framställning med en närstudie av fyra informanters livsåskåd-
ningsprofiler. Kapitlet avslutas med en sammanfattande preliminär tolkning 
av intervjustudien. 

Det femte kapitlet är uppbyggt av två partier. I det första för jag en sam-
manfattande diskussion med analys av den flerdimensionalitet som empirin 
uppvisar. Jag redovisar också de obesvarade frågorna liksom en del gåtfulla 
moment i intervjumaterialet. Redovisningen avslutas med att jag återvänder 
till forskningsfrågan om forskningsmiljöns betydelse för doktorandernas 
livsåskådningsfrågor. Den här summeringen av undersökningens resultat gör 
det möjligt att i kapitlets andra parti visa på den betydelse som delar av Pier-
re Bourdieus och Anders Jeffners teorikoncept har haft för avhandlingen, 
men den summeringen belyser också de otillräckligheter som de båda kon-
cepten var för sig har i studier av det här slaget. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av hela studien. 

Den avslutande epilogen tar upp några praktiska slutsatser med tanke på 
forskarutbildning och handledning. Med utgångspunkt i undersökningens 
resultat diskuterar jag rekryteringen, introduktionen, forskarutbildningens 
vardag och seminariekulturen. 



Kapitel 1 
De teoretiska utgångspunkterna 

Begreppet teori kan ha olika innebörder. Inom sociologin förekommer tre 
olika synsätt. Teori kan (1) vara en syntes av empirisk kunskap, (2) ses som 
förklaringar eller (3) vara synsätt som hjälper oss att observera den empiris-
ka världen på ett nytt sätt och därigenom generera ny forskning.22 Det teori-
begrepp som jag här håller mig till är denna tredje variant. Det valet är för 
det första föranlett av att jag försöker få syn på det som tidigare forskning 
inte har sett på samma sätt och för det andra av att jag arbetar i gränslandet 
mellan livsåskådningsforskning och sociologi. 

Mitt arbete började i livsåskådningsforskningens teoretiska förutsättning-
ar. Det märks i observationsstudien och i enkäten. Men empirin från de två 
första delstudierna visade att också beroendefrågor och dominansperspektiv 
fanns med i bilder och uttalanden. Den iakttagelsen förstärktes när jag tog 
del av det sekundärmaterial som jag ger prov på här nedan. Sökprocessen 
ledde från livsåskådningsforskningen till Pierre Bourdieus sociologi. De 
båda paradigmen blev varandras komplement. Därigenom tillför jag forsk-
ningen om forskarutbildning en ny tolkningshorisont som bl a gör flerdimen-
sionaliteten i livsåskådningsfrågor och livsåskådningsmiljöer synlig. 

Syftet med det här kapitlet blir då att redogöra för de teoriperspektiv som 
bildar mitt synfält och som skärper bilden av den betydelse som de studerade 
forskningsmiljöerna har för doktorandernas livsåskådningsfrågor. 

Forskningsöversikt 
Forskarutbildning och handledning har studerats intensivt under de senaste 
decennierna. Vi har fått ny kunskap om handledning, beroendeförhållanden, 
lärandeprocesser, jämställdhet, genomströmningsproblem och organisatoris-
ka förutsättningar. Därtill kommer attitydundersökningar och doktorandba-
rometrar som genomförts i olika utvecklingsprojekt. Det närmaste avsnittet 
ger några exempel från den forskningen. Men jag problematiserar också 
några av de metoder som använts. I vissa fall är underlaget bräckligt. I andra 

                               
22 Jfr Calhoun 1999, s 5 f. 
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fall är tolkningen bristfällig, någon gång påtagligt styrd av författarens nor-
mativa synsätt. 

Av övergripande teoretiskt och metodiskt intresse för min avhandling är 
Anders Bäckströms forskningsrapport Att förändras av utbildning.23 Bäck-
ströms studie gäller studenter med religionsvetenskaplig utbildning. Frågor-
na handlar om ”vad som händer med de studerande, vilka krafter som bidrar 
till studieavbrott respektive studieframgång, och vad som händer med deras 
tankevärld. Poängen med metod och analys är att få fram en helhetssyn på 
processen”.24 Sin forskningsöversikt avslutar Bäckström med att påpeka ”att 
flera forskare anser att vi, för att komma vidare, måste börja beakta den stu-
derandes totala livssituation och inte bara mer lättfångade kvantifierbara 
variabler. För detta syfte kommer det att krävas delvis nya metoder, där in-
dividerna i utbildningen kommer till tals”.25 

En ytterligare parallell till de bärande teserna i min egen studie fram-
kommer när Bäckström behandlar frågan om att ”det finns studerande som 
har svårt att anpassa sig till den utbildningskultur som råder vid en institu-
tion”.26 I det sammanhanget hävdar Bäckström i anslutning till Vincent Tin-
tos forskning att det är viktigt att uppmärksamma ”distinktionen mellan aka-
demisk och social kultur”. När jag läser det påpekandet med mina glasögon, 
blir det en uppmaning att studera både de värderingsprofiler som kommer till 
uttryck i de två nämnda kulturerna och de sociala krafter som också finns 
där. Det som händer i mötet med de kulturerna är betydelsefullt för den en-
skilde studenten. 

Också när det gäller genomströmnings- och avbrottsproblematiken tar 
Bäckström upp Vincent Tintos forskning. Tinto delar in genomströmnings-
forskningen i fem grupper: den psykologiska, den sociologisk-
samhällsvetenskapliga, den ekonomiska, den organisationsteoretiska och den 
interaktionsteoretiska.27 Tinto granskar kritiskt de här skilda försöken att 
förklara varför enskilda studenter avbryter sina studier och uttrycker förvå-
ning över att institutionens roll nästan helt ignoreras.28 Han menar att man 
måste beakta faktorer av både individuellt och organisationellt slag för att få 
ett mer dynamiskt synsätt.29 

Utöver Bäckströms breda forskningsgrepp finns en rad andra svenska stu-
dier av stort intresse. Jitka Lindén och Maria Fitger har studerat handledning 
som en psykologisk och social verksamhet med fokus på könsproblemati-
ken.30 I Ylva Elvin-Nowaks och Anita Dahlbergs studie om forskarhandled-
                               
23 Bäckström 1993. Beklagligt nog kom Bäckströms viktiga studie sent in i mitt avhandlings-
arbete. 
24 Bäckström a a, s 10. 
25 Bäckström a a, s 25. 
26 Ibm. 
27 Tinto 1993, s 84 ff. 
28 Tinto a a, s 90. 
29 Jfr Bäckströms discussion. Bäckström 1993, s 20. 
30 Lindén & Fitger 1990. 
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ning som mentorskap är den problematiken ett ledande tema.31 Lena och 
Tomas Gerholm genomförde en etnografisk studie av forskarutbildningen 
vid sex olika institutioner.32 Li Bennich-Björkman har visat, att den spets-
forskning som kräver snabba resultat skapar svårigheter för handledare att ha 
doktorander, då ”man måste ha dem gående ett tag och producera innan de 
egentligen är doktorander”.33 Kampen för att platsa i universitetets tävlings-
inriktade miljöer har behandlats av etnologerna Billy Ehn och Orvar Löf-
gren.34 Fredrik Schoug har forskat i konkurrensen om positioner och arbets-
tillfällen.35 Roland S Persson har med många frågetecken skrivit om handle-
darskapet och dess dynamik.36 En antologi med Lars Strannegård som redak-
tör belyser avhandlingsarbetet under temat att formas till forskare.37 Den 
danska Universitets- og Bygningsstyrelsen lät år 2007 genomföra en under-
sökning om orsaker till bortfallet av forskarstuderande (ph.d.-studerende).38 
Pierre Bourdieu har genom studien Homo Academicus visat hur dominans-
ordningar präglar forskningsmiljöernas sociala rum och det vetenskapliga 
fältet.39 I Handledning av doktorander väljer Jitka Lindén Bourdieus modell 
”[för] att illustrera komplexiteten i samband mellan objektiva maktstruktu-
rer, universitetsorganisationer och lärarnas handlingsstrategier”.40 

När jag nu begränsar redovisningen till fyra av de nämnda studierna, har 
det att göra med syftet med mitt arbete. De fyra studierna visar bl a hur 
maktstrukturer, konkurrens och konflikter i den akademiska miljön berör 
doktoranderna och får betydelse för dem. Ett par av studierna tar upp sådana 
värderingar som utgör en del av den akademiska kulturen med dess värde-
prioriteringar och asymmetriska relationsmönster i den konkurrens om posi-
tioner som skapar akademins sociala klyftor. Detta ger värdefull kunskap. 
Det som saknas i de fyra forskningsprojekten är metoder för att belysa vad 
forskningsmiljöerna med deras livsåskådningselement och sociala strukturer 
betyder för doktorander och deras livsåskådningsfrågor. Med andra ord: De 
fyra studierna inbjuder till fortsatt forskning. 

(1) I studien På trappans första steg redogör etnografen Fredrik Schoug 
för doktoranders och nydisputerade forskares erfarenheter i ”ett underifrån-
perspektiv på akademin”.41 Han frågar: ”[P]å vilket sätt präglar ökad konkur-
rens om positioner och arbetstillfällen inom och utanför akademin benägen-

                               
31 Elvin-Nowak & Dahlberg 1992. 
32 Gerholm & Gerholm 1992. 
33 Bennich-Björkman 2004, s 37. Citatet härrör från en intervju med professor Håkan Aldsko-
gius. 
34 Ehn & Löfgren 2004. 
35 Schoug 2004. 
36 Roland S Persson 1999. 
37 Strannegård, (red) 2003. 
38 Epinion Capacent 2007. 
39 Broady 1998, s 11 och 14. 
40 Lindén 2006, s 75. 
41 Schoug 2004, s 12. 
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heten att internalisera eller ta avstånd från dess etablerade normer och värde-
ringar?”42 Tesen är ”att konkurrens, såväl inom som utanför akademin […] är 
ett verksamt instrument för att legitimera sociala klyftor”.43 Den konkurren-
sen beskrivs som vetenskapssamhällets ”ideal eller ideologi”.44 Schoug 
anknyter till Bourdieus45 syn på akademin ”som en arena för kamp om resur-
ser och anseende”46 och tar upp hans utbildningssociologi från 1960-talet. 
Schoug summerar: 

Även om utbildningssystemet bygger på formell jämlikhet spelar det därmed 
ändå en central roll för klassamhällets fortbestånd genom att förvandla socia-
la privilegier till en fråga om individuell talang. […] När utbildningsinstitu-
tionerna på så sätt väljer ut och konsekrerar en elit skapar den också ömsesi-
diga lojaliteter.47 

I en sådan ”meritokrati distribueras resurser, befogenheter och friheter inte 
utifrån jämlikhetskriterier, utan i enlighet med bedömningar av kvaliteter 
som begåvning, kompetens och excellens. Tillgången till makt och pengar 
blir därmed förbunden med elitstatus.”48 Det system som skapar arbets- och 
överlevnadsvillkor blir avhängigt av en excellensideologi. 

Schoug drar slutsatsen att akademins kultur och struktur och den interna 
maktkampen berör dem som lever i den miljön. Han menar att i meritokra-
tiska miljöer med dess excellensdyrkan riskerar demokratiska krav på jämli-
ka och trygga existensbetingelser för bl a kvinnor, yngre forskare, etniska 
minoriteter och arbetarklassen att avfärdas som ett otillbörligt gynnande av 
medelmåttan.49 Schough tangerar därmed en bred och djup värderingspro-
blematik utan att riktigt få grepp om hur den hänger ihop. 

Schoug bygger på intervjuer med forskare på trappans första steg, d v s 
doktorander och nydisputerade forskare. Detta etnologiska underifrånpers-
pektiv präglar hans framställning och slutsatser. Resultaten presenteras i 
aggregerad och generaliserad form och får så både sin tyngd och otillräck-
lighet. Trots alla intervjuer tillåter inte metoden oss att möta de enskilda 
unga forskarna med deras personliga värderingar, inte heller de olika forsk-
ningsmiljöerna som livsåskådningsmiljöer. Personer blir populationer och 
forskningsmiljöer blir en akademi. 

(2) År 1990 kom rapporten Kvinnliga och manliga forskarstuderande ser 
på handledning.50 Undersökningen genomfördes i anslutning till jämställd-

                               
42 Ibm. 
43 Schoug a a, s 31. 
44 Schoug a a, s 129. 
45 Jfr Bourdieu 1996. 
46 Schoug a a, s 19. 
47 Ibm. 
48 Schoug a a, s 23. 
49 Jfr Schoug a a, s 183. 
50 Lindén & Fitger 1990. 
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hetsarbetet vid Lunds universitet. Syftet var ”dels att studera hur man från 
doktorandernas sida upplever handledningen och dess roll i forskarutbild-
ningen, dels att studera de skillnader och likheter som finns mellan kvinnliga 
och manliga doktorander när det gäller dessa aspekter”.51 Jitka Lindén och 
Maria Fitger hävdar att ”[d]en största metodologiska svårigheten när det 
gäller att få inblick i handledningen är dess ’osynliga’ karaktär.” Forskar-
handledning äger rum bakom stängda dörrar, något som utesluter direkta 
iakttagelser. En viktig faktor är ”beroendeförhållandet mellan handledare 
och doktorand”. Ofta stöter de två utredarna på ”doktoranders ängslan för att 
avslöjas som uppgiftslämnare, och då framför allt som ’klagare’”.52 

Lindén och Fitger hävdar att ”den akademiska diskursen inte alls [är] 
könsneutral”.53 Det är ”viktigt att inte släppa maktperspektivet ur sikte, utan 
att i stället använda sig av detta som ett tolkningsinstrument”.54 De menar att 
”den mytiska kvinnlighetsprincipen […] inte alls [är] jämbördig med den 
manliga” och att den ”kommit att associera vetenskap med maskulinitet och 
därför marginaliserat kvinnlighet”.55 Deras slutsats blir 

att det ur åtgärdssynpunkt inte räcker med att benämna det kvinnliga och se-
dan försöka uppvärdera detta. Poängen ligger i själva förståelsen av att det 
här i hög utsträckning handlar om mytologiska eller ideologiska system vilka 
lever sina liv frikopplade från den biologiska analogin manligt/kvinnligt. 
Själva kategoriseringen manligt/kvinnligt och vetenskapligt/icke vetenskap-
ligt, fyller i detta sammanhang en social funktion och kommer att växla bero-
ende av de dominerande maktintressena.56 

Lindén och Fitger arbetar med ett feministiskt perspektiv som placerar dok-
toranden i ett socialt system som är präglat av myt, ideologi och makt. Makt-
intressen dominerar den sociala kontexten. De båda forskarna är medvetna 
om att deras undersökningsinstrument är trubbiga, men menar att man kan 
”ana den ojämna maktfördelning mellan parterna som präglar handledning-
en, där doktoranderna upplever att villkoren för samspelet i princip ensidigt 
ställs från handledarnas sida”.57 

(3) År 1999 kom Roland S Perssons Vetenskaplig handledning.58 Med 
”maestrosyndromet” inom musiken som referenspunkt menar Persson att vi 
inte har visat ”någon större eftertanke åt vilka socialpsykologiska mekanis-
mer som får den västerländskt postindustriella kulturen […] att acceptera, 
uppmuntra och beundra tyranni och demagogi utan sällan skådad like”.59 
                               
51 Lindén & Fitger a a, s 7 ff. 
52 Lindén & Fitger a a, s 9. 
53 Lindén & Fitger a a, s 95. 
54 Lindén & Fitger a a, s 96. 
55 Ibm, där de hänvisar till Fox-Keller 1985 och 1987. 
56 Lindén & Fitger 1990, s 96 f. 
57 Lindén & Fitger a a, s 88. 
58 Roland S Persson 1999. 
59 Persson a a, s 55. 
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Han undrar hur det kommer sig att ”individer som möter, arbetar med eller 
studerar för vissa synnerligen kompetenta individer låter sig behandlas soci-
alt av dem på ett sätt som närmast kan beskrivas som förnedrande eller för-
ringande”.60 Denna ”undervisningssituation fostrar beroende – knappast det 
oberoende som Högskoleförordningen föreskriver i åtminstone vetenskapli-
ga sammanhang”.61 

Persson diskuterar ”handledares olika värderingar som en del av den erfa-
renhet som studenten också får genom handledningssituationen och den ve-
tenskapliga processen”.62 Han frågar sig ”varför handledare har så olika vär-
deringsgrunder till och med inom samma disciplin, att skillnader kolleger 
emellan stundom leder till konflikt snarare än till konstruktiv kritisk de-
batt”.63 Hans svar bygger på idén om skillnader i personlig läggning. Han ser 
två huvudsakliga grupper, där den ena gruppen är forskare med en holistisk 
åskådning, medan den andra har en mekanistisk världsbild. De här grupperna 
representerar olika förståelseparadigm i fråga om ontologi, epistemologi, 
förklaringsmodeller och social förståelse. Handledaren har därtill en maktpo-
sition genom att representera institutionen och stå för det nödvändiga kun-
nandet och allt det som studenten är beroende av för att klara sin forskning. 

Metoden beskriver socialisationsprocessen och vetenskapsprocessen ut-
ifrån normativa utgångspunkter. Det empiriska underlaget förefaller vara 
bräckligt, i varje fall oredovisat. Enskilda forskares värderingar och förhåll-
ningssätt döljs bakom svepande beskrivningar. Ett exempel är Perssons an-
vändning av ”maestrosyndromet” med de negativa effekter som det systemet 
påstås ha. Inte alls lika tydligt framhåller han, att just den ledarstilen för 
vissa personer i vissa givna lägen ger fasthet och trygghet, även om det på 
sikt är ogynnsamt för utveckling av ett självständigt och kritiskt förhåll-
ningssätt. 

(4) Den danska Universitets- og Bygningsstyrelsen lät år 2007 konsultfö-
retaget Epinion A/S kartlägga orsakerna till bortfallet av forskarstuderande 
(ph.d.-studerende).64 Syftet var att komplettera tidigare undersökningar om 
orsaker till det bortfall av forskarstuderande som vid undersökningstillfället i 
snitt var 15 %. En viktig del av syftet var att sätta fokus på sådana orsaker 
som skulle kunna avhjälpas. Därmed har undersökningen en instrumentell 
inriktning. 

Ur metodsynpunkt är studien föredömlig. Efter en bra inventering av re-
levant litteratur kombineras kvalitativa och kvantitativa undersökningsmeto-
der för att få en nyanserad bild av bortfallet av forskarstuderande. Den inle-
dande kvalitativa fasen består av sex personliga intervjuer med dels forskar-
studerande som hoppat av, dels en fokusgrupp. Den här inledande kvali-
                               
60 Persson a a, s 56. 
61 Persson a a, s 57. 
62 Persson a a, s 23. 
63 Persson a a, s 24. 
64 Epinion Capacent 2007. 
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tativa fasen har sedan bidragit med input till utformningen av den kvantitati-
va studien som gällde avhoppade forskarstuderande och sådana som har 
fullföljt sina studier. Man genomförde sedan en kvalitativ undersökningsfas 
för att fördjupa och nyansera resultaten från den kvantitativa studien. Som en 
avslutande kvalitativ fas genomfördes intervjuer med elva studieledare. 

Vad fick den danska Universitets- og Bygningsstyrelsen ut av undersök-
ningen? Vi får veta ”at det særligt er vigtigt at skabe forbedringer på to 
områder, henholdsvis vejlednings- og forskningsmiljøområdet, hvis frafaldet 
på ph.d-uddannelsen skal mindskes”.65 Om handledningen sägs att man bl a 
kan lägga större vikt vid kontakten mellan handledare och doktorand, koor-
dinera projekt bättre och stämma av förväntningar med handledaren liksom 
att bättre följa upp individuella studieplaner och halvårsutvärderingar. Beho-
vet av förbättringar i fråga om arbetsmiljön (den faglige miljø) och kulturen 
motiveras av att tillvaron som doktorand ofta är ensam och isolerad. 

Om man som livsåskådningsforskare gräver lite djupare i undersökning-
en, kan man inte undgå att ställa kritiska frågor kring tolkningen av empirin 
och till förslagen till åtgärder. Undersökningsmaterialet visar hur uttalanden 
ibland är laddade med personliga värderingar som står i konflikt med forsk-
ningsmiljöns livsåskådningselement. Materialet ger exempel på etikfrågor: 
människosyn, altruism, utnyttjande av andra, konkurrensens pris, utstötning-
ens hänsynslöshet och det finns doktorander som uttryckligen tolkar sin situ-
ation i sådana termer. Men inga frågor eller reflektioner kring värderingar 
och livssyn får plats i analysen. För att klargöra vad jag menar väljer jag 
selektivt två uttalanden. Båda kommer från två avhoppade doktorander. Den 
ene säger om förhållandet mellan de forskarstuderande och de fast anställda: 

Et machomiljø, man skal ikke forvente hjælp. Jeg har prøvet, at de sagde, 
hvis du ikke kan det, så er du ikke berettiget til at være ph.d.-studerende. De 
er mere optaget af at puste sig op fagligt end af at hjælpe.66 

Det andra uttalandet handlar om samma typ av relation: 

Ph.d.ere er guldgravare – de andre sidder og sælger guldet. Man er bare billig 
arbejdskraft, man fodrer dem med viden, men de profilerer sig selv på det og 
involverer ikke sig selv i det.67 

Även om de här två citaten inte är helt representativa för hela den undersökta 
gruppen, visar de på vikten av att beakta de värderingar som är invävda i det 
som doktoranderna säger. Det är just det som den danska studien inte gör. 
Här får vi exempel på hur utredarna eliminerar möjligheterna att i rimlig 
mån förstå det problem som de studerar. Dessutom är de sannolikt styrda av 

                               
65 Epinion Capacent a a, s 6. 
66 Epinion Capacent a a, s 48. 
67 Ibm. 
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beställarnas anspråk på snabba åtgärdsförslag.68 Men om förståelsehorisonten 
är avskärmad, visar också det bästa metodval fel väg. 

De fyra studierna är varandra olika i fråga om teori och metod. Ändå är 
några av slutsatserna ofrånkomliga. Som ideologi i vetenskapssamhället 
möter vi (1) en konkurrens som legitimerar sociala klyftor. Akademins kul-
tur och struktur liksom maktkampen mellan individer berör dem som lever i 
den miljön (Fredrik Schoug). Vi ser att (2) beroendeförhållanden mellan 
handledare och doktorand skapar oro för att avslöjas som uppgiftslämnare. 
Eftersom den akademiska diskursen (3) inte alls är könsneutral, är maktper-
spektivet viktigt som tolkningsinstrument (Jitka Lindén och Maria Fitger). I 
den tredje studien (Roland S Persson) beskrivs hur individer som studerar för 
kompetenta individer låter sig behandlas socialt på ett förnedrande eller för-
ringande sätt. Själva (4) undervisningssituationen fostrar beroende. Den 
fjärde studien ger exempel på konkurrens som kan upplevas som kränkning 
av person och människovärde (Epinion Capacent). Ett återkommande drag i 
de här studierna är att de tangerar (5) livsåskådningsfrågor – men utan att 
analysera dem.69 Forskarutbildning har karaktär av att vara en socialisation. 
Handledning framstår – liksom allt ledarskap – som en påverkan som berör 
varje medarbetare. Beskrivningen av forskarutbildningen som en sekundär 
socialisation får från en delvis annan utgångspunkt stöd i Bourdieus Homo 
Academicus.70 Sammantaget visar de fyra studierna på behovet av en kom-
pletterad teorietisk plattform genom att utnyttja både livsåskådningsforsk-
ning och sociologi. 

Livsåskådningar i internationell och nationell forskning 
Själva begreppet livsåskådning är främst en svensk företeelse. I den interna-
tionella litteraturen möter vi sällan någon semantisk motsvarighet. Där är 
worldview respektive Weltanschauung de vanliga begreppen. Men själva 
fenomenet livsåskådning är inte på något sätt isolerat till svenska föreställ-
ningar. 

1. Internationellt 
Den följande översikten av hur livsåskådningsfrågor studeras internationellt 
ger exempel från fem discipliner: filosofi, teologi, sociologi, socialantropo-
logi och psykologi. 

                               
68 Epinion Capacent a a, s 4. 
69 Jfr alla de exempel som nämns i anslutning till de fyra studierna, s 14–18. 
70 Jfr Bourdieus ord: En god elev är den som anpassat sig till systemets rytm, som känner när 
han är före eller efter och handlar i enlighet därmed för att upphäva eller bibehålla klyftorna. 
Bourdieu 1996, s 173. 
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(1) Från filosofins område nämner jag först David K Naugle. I sin World-
view – the history of a concept redogör han för hur begreppet worldview har 
vuxit fram, dess historia och användning inom filosofi, naturvetenskap, psy-
kologi, sociologi, kulturantropologi och teologi.71 Naugle påpekar att be-
greppet Weltanschauung – sedan Immanuel Kant införlivade det i sitt tän-
kande – har blivit ett centralt intellektuellt begrepp i vår samtids tänkande 
och kultur.72 Naugle exemplifierar bl a med en ingående redogörelse för den 
diskussion som Karl Jaspers och Martin Heidegger för om Weltanschauung 
och det begreppets förhållande till filosofins huvudsakliga uppgift. 

Däremot har begreppet livsåskådning (lifeview) inte samma plats hos 
Naugle. I filosofin har han bara uppmärksammat det hos Søren Kierkegaard, 
men märkligt nog inte hos Jaspers.73 

Den 1900-talsfilosof som kanske mer än någon annan har arbetat med 
livsåskådningsfrågor är just Karl Jaspers. I Philosophie I–III redogör Jaspers 
i del I, kapitel 5 med rubriken ”Ursprung der Philosophie” för sina tankar 
om ”Weltanschauung” och ”Lebensanschauung”.74 Resonemanget med sitt 
hemvist i existensfilosofin är ett alternativ till den analytiska filosofi som har 
haft betydelse för den uppsaliensiska livsåskådningsforskningen.75 

Världen och det Jaspers kallar världsorientering (Weltorientierung) kan 
studeras vetenskapligt.76 Men Weltorientierung är inte bara ett objekt som 
kan utforskas. Den är också ett sätt att finna sig själv i världen (ein Sich-
selbstfinden in der Welt). Filosofins uppgift är att arbeta med en helhetsupp-
fattning av tillvaron. Därför betecknar Jaspers filosofin med synonymen 
världsåskådning (Weltanschauung). Men filosofins – och därmed världs-
åskådningarnas – ursprung, dess ”adyton finns bara i enskilda existerande 
människor, inte som ett tankearbetes objektiva bilder”.77 

Vi möter hos Jaspers två grundhållningar: ”Nun bin ich stets beides: ich 
selbst, der aus seinem Grunde suchend und Klarheit wollend sich ausspricht, 
und ich als Betrachter, der allem Ausgesprochenen als dem Getanen und 
Gefühlten zusieht. Keines von beiden werde ich aufgeben”.78 Världen som 
det vetbara (das Wißbare) kan förstås objektivt.79 Att världen finns (Weltse-
in) är något generellt och allmänt. Existensen är däremot något personligt 
och situationsbestämt, aldrig något allmänt.80 Existenzerhellung (närmast i 
                               
71 Naugle 2002. 
72 Naugle a a, s 66. 
73 Naugle a a, s 73–82. 
74 Jaspers del I 1994 (1932), s 241 f. 
75 Jfr Bexell 1981, s 193. 
76 Jaspers a a, s 129. ”Weltorientierung ist Wissenschaft.” 
77 I kapitlet Ursprung der Philosophie skriver Jaspers att filosofins ”Adyton ist nur im 
einzelnen existierenden Menschen, nicht als objektives Gebilde eines gedachten Werkes”. 
Adyton betecknar det heligaste och mest otillgängliga rummet i ett grekiskt tempel. Jaspers 
del I 1994, s 240. 
78 Jaspers a a, s 243. 
79 Jaspers del II 1994 (1932), s 4. 
80 Ibm. 
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betydelsen: belysning av vad det är att existera) får man vid livets gränssta-
tioner, i möte och kamp med andra synsätt och i livsavgörande val.81 Sådana 
erfarenheter ger kunskap om verklighetens egentliga väsen.82 

Den teoretiska världsbilden (Weltanschauungslehre) kan bara ge oss bil-
der antingen på estetisk väg eller genom logiska konstruktioner. Det är filo-
sofins bidrag och begränsning. En världsåskådning (Weltanschauung) upp-
står i möten med andra, då någon söker sig själv utifrån sina grundläggande 
förutsättningar.83 Därför använder Jaspers synonymen Lebensanschauung. 
Därmed menar han de sätt på vilka man värderar tingen, vilket förhållnings-
sätt man väljer och hur man handlar.84 

En världsåskådning kan alltså komma till stånd vid existensens gränssitu-
ationer. Det är i ett gränsöverskridande av det subjektiva – i transcendens – 
som vi kan nå kontakt med den egentliga tillvaron.85 Teoretiskt sett är detta 
ett ”kanske” eller ett ”kanske inte”, men det handlar om grunden för allt som 
kan finnas. Här slutar vetandet och tron tar vid.86 

Med min syn på det förflutnas makt över livsåskådningsmiljöer och livs-
åskådningsfrågor får Jaspers reflektion kring transcendensen principiell be-
tydelse. Han ger oss sammanhållande tankeled mellan världsåskådning, hi-
storia, existens och transcendens. Och än mer: han låter teologin tillsammans 
med andra vetenskaper belysa den mångfald av sammanhang som behövs för 
att förstå – och han gör det ända fram till den punkt, där han erkänner att han 
kanske ändå inte förstår. Han skriver i sin Metaphysik: 

Für meine Weltorientierung lerne ich die Historie der Religionen und 
Philosophien, der Mythen, Offenbarungen und Dogmen, der Theologien und 
Metaphysiken kennen. Es sind die capita mortua87 dessen, was einmal für 
Freiheit der Existenz Erscheinung des eigentlichen Seins war. Ich verfolge 
ihre Verwandlungen in der Zeitfolge, die neuen sprunghaften Ansätze, die 
Mannigfaltigkeit voneinander unabhängiger Welten. Ich suche logisch, 
typologisch, psychologisch, soziologisch Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten zu erkennen. Aber ich gehe auf diese Weise mit einem Stoff 
um, den ich so nicht eigentlich verstehe.88 

                               
81 Nordin 2003, s 510. 
82 Jfr Eriksson 2004, s 346. 
83 Jaspers del I 1994, s 242. 
84 Jaspers a a, s 241. 
85 Jfr Eriksson 2004, s 346. 
86 Jaspers a a, s 241. 
87 Döda huvuden. 
88 Jaspers del III 1994 (1932), s 20. Det är intressant att jämföra det här citatet från Jaspers 
med Vattimos inledning i The End of Modernity, där han bl a skriver om sin bok: ”(I)t is a 
way, however ’weak’, of experiencing truth, not as an object which can be appropriated and 
transmitted, but as a horizon and a background upon which we may move with care.” Vattimo 
2002 (1985), s 13. Kanske Vattimos idé om ett ”svagt tänkande” har sitt ursprung i Jaspers 
tänkande. 



Doktoranden och forskningsmiljön – en empirisk livsåskådningsstudie 

 

22 

Eftersom världsåskådning har karaktären av att bara kunna vara en enda (für 
sich wirklich als nur eine),89 får det till konsekvens att kommunikation om 
världsbilder sker i kamp, förståelse och diskussion med andra. Möten med 
andra blir något viktigt. Både konflikten och skillnaden rymmer en potential. 
Bengt Kristensson Uggla har såväl i sin doktorsavhandling Kommunikation 
på bristningsgränsen som i Slaget om verkligheten lyft fram Jaspers unika 
tanke om kärlekskampen, där man lämnar ut sina vapen till motståndaren i 
kamp mot den andre, mot sig själv och för sanningen.90 

Andra teman från Jaspers som – uttalat eller underförstått – återkommer i 
min framställning är att kommunikationen med andra aldrig blir avslutad i 
sökandet efter en världsåskådning. Upptäckten av det egna historiska sam-
manhanget genom existensupplysningen (Existenzerhellung) kan leda till 
upptäckten av nya möjligheter i den enskildes existentiella avgöranden.91 

Jaspers föreställning om det aldrig avslutade sökandet efter en världs-
åskådning återkommer hos Hannah Arendt. Hon skriver i The Life of the 
Mind: ”[A]ll questions concerning the aim or purpose of thinking are as un-
answerable as questions about the aim or purpose of life.”92 Det synsättet har 
en genomgripande betydelse i den här avhandlingen. 

(2) Inom teologin förs en ny debatt om förhållandet mellan religion och 
vetenskap. Medan den svenska Hedenius-debatten vid 1900-talets mitt ut-
gick från positionen att kristendomen intellektuellt är ohållbar och teologin 
en kvasivetenskap,93 är den debatten idag ofta orienterad utifrån frågeställ-
ningen om huruvida vetenskap och religion företräder massivt skilda kun-
skapsvägar eller om det finns en gemensam definition som båda kan dela, 
kanske med vissa gemensamma kriterier. Frågan blir då om vetenskap och 
religion kan fungera som partners i ett mångsidigt sökande.94 

I den omfattande antologin The Oxford Handbook of Religion and Scien-
ce tar teologiprofessorn Philip Clayton upp en dialog med företrädare för 
olika vetenskapliga discipliner. Utgångspunkten är det komplexa förhållan-
det mellan religion och vetenskap, men nu utan den fientliga ansats som en 
gång präglade den uppsaliensiska debatten. Nu är frågan på vilka sätt reli-
giös praktik och reflektion i fråga om mål, metoder och resultat skiljer sig 
från vetenskapen.95 

Juristprofessorn Anthony T Kronman diskuterar i Education’s End den 
vetenskapssyn som enligt hans mening inte längre ger utrymme för männi-
skans viktigaste livsfrågor och han gör det utifrån en övertygelse om att uni-

                               
89 Jaspers del I 1994, s 242. 
90 Uggla 1999, s 159 och 2002, s 373 f. 
91 Existenzerhellung är rubriken på Jaspers Philosophie del II. 
92 Arendt 1978, s 197. 
93 Se Hedenius 1949. 
94 Jfr Clayton & Simpson (red) 2008, s 2 f. 
95 Ibm. 
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versitetet inte bara är en plats för kunskapsöverföring utan också ett forum 
för utforskning av livets mysterium och mening.96 

De här två exemplen indikerar ett nytt intresse för att integrera livsåskåd-
ningsfrågor i sådana forskningssammanhang där de frågorna tidigare inte har 
ansetts höra till det vetenskapliga arbetet. De pekar på behovet av ett tvärve-
tenskapligt arbete för att förstå livsåskådningsfrågornas plats och särart i 
skiftande vetenskapliga kontexter. 

(3) Den tredje disciplinen där livsåskådningsfrågor studeras internationellt 
är sociologin. Hos sociologer som Alexander, Inglehart, Norris och 
Wuthnow förekommer begreppet worldview, men det är knappast något 
nyckelbegrepp. Sällsynt är också att de nämner begreppet lifeview. Det gäller 
också den stora surveystudien The Cultural Diversity of European Unity.97 

Däremot tar – som jag redan nämnt – Berger och Luckmann upp frågan 
om vilken betydelse världsåskådningar har för samhällen och för enskilda 
personer. I The Social Construction of Reality menar de, att världsåskåd-
ningar inte är särskilt viktiga i samhället i teoretisk mening.98 Det är bara en 
begränsad grupp av människor som är engagerad i att teoretisera kring hur 
världsbilder fungerar och är konstruerade. Ändå lever varje människa i en 
tillvaro som ofta efterlyser den enskildes ställningstagande. Det innebär att 
den existentiella dimensionen kommer före den kognitiva. 

(4) Från socialantropologins område lyfter jag fram Mary Douglas.99 Hon 
relaterar fyra olika sociala kontexter – beskrivna i de två dimensionerna in-
dividuation (individuation) och social inkorporering (social incorporation) – 
till fyra kosmologiska derivata (cosmological derivatives), nämligen upp-
fattningar (1) om naturen, (2) om tiden, (3) om den mänskliga naturen och 
(4) om socialt beteende. Det kosmologibegrepp som Douglas använder 
rymmer frågeställningar som också den uppsaliensiska livsåskådningsforsk-
ningen studerar. Särskilt intressant för den här avhandlingen är hennes sätt 
att relatera social kontext och kosmologi till varandra. Själv menar hon att 
den kopplingen behöver studeras närmare (be scrutinized).100 

(5) Inom psykologin har livsåskådningsdimensionen varit undanskymd. 
Det är därför värt att notera vad Mark E Koltko-Rivera skriver i artikeln 
”The Psychology of Worldviews” i Review of General Psychology.101 Han 
hävdar att ”worldviews”102 ofta ingår som tysta förutsättningar i psykologisk 
forskning utan att vara analyserade. I kognitionsforskningen kan t ex kultu-

                               
96 Kronman a a, s 6. 
97 Arts, Hagenaars & Halman (ed) 2003. 
98 Berger & Luckmann 1991, s 26 f. 
99 Den socialantropologiska forskningen har i snart ett och ett halvt sekel ägnat stort intresse 
åt religionens roll i skiftande samhällsbildningar.  
100 Douglas 1978, s 7, 19 och 22. 
101 Koltko-Rivera 2004, s 3–58. 
102 Koltko-Rivera använder definitionen: ”Worldviews are sets of beliefs and assumptions that 
describe reality.” Koltko-Rivera 2004, s 3. 
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rella skillnader av livsåskådningskaraktär lysa igenom.103 Så här sammanfat-
tar han sin artikel: 

It may seem that I have merely introduced another level of complexity to the 
psychological enterprise, another large set of questions to answer. I prefer to 
look at it differently. The point of focusing on the worldview construct is to 
gain a greater understanding of the human experience. In quantitative re-
search terms, the worldview construct may be useful in explaining at least 
some of the huge proportion of variance in behaviour that is typically unex-
plained by the predictor variables or experimental manipulations used in 
many psychological studies.104 

2. Svensk livsåskådningsforskning –  
några ansatser och kännetecken 
De här korta internationella utblickarna får nu bilda bakgrund till en summa-
risk presentation av några ansatser och kännetecken som genom Anders 
Jeffners pionjärarbete har kommit att prägla livsåskådningsforskningen vid 
Uppsala universitet.105 Av stor betydelse i den forskningstraditionen har varit 
Jeffners nu klassiska definition: 

En livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga antaganden (1) som 
utgör eller har avgörande betydelse för en övergripande bild av människan 
och världen och (2) som bildar ett centralt värderingssystem och (3) som ger 
uttryck åt en grundhållning.106 

Till den definitionen är det klargörande att lägga ett annat programmatiskt 
uttalande av Jeffner i projektpresentationen Livsåskådningar i Sverige där 
han hävdar, att det är 

en viktig poäng med livsåskådningsforskningen att man inte uppmärksammar 
värderingar och förhållningssätt för sig och uppfattningar om verklighetens 
yttersta beskaffenhet som något annat utan att man försöker uppmärksamma 
både de värderingsmässiga och teoretiska delarna av en människas åskådning 
tillsammans.107 

I samma projektpresentation ger Jeffner ytterligare en principiellt viktig ka-
raktäristik av livsåskådningar. Han skriver: 

                               
103 Koltko-Rivera a a, s 23. 
104 Koltko-Rivera a a, s 46. 
105 Nyligen har Johan von Essen i sin doktorsavhandling gett en fylligare presentation som jag 
hänvisar till. von Essen 2008, s 19 ff. 
106 Jeffner 1988, s 7. 
107 Jeffner a a, s 4. 
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Ett krav på viss konstans ingår i definitionen på livsåskådning. Skulle vi fin-
na att all konstans saknas så finns heller inga livsåskådningar i vår mening.108 

I de här tre centrala ställningstagandena kan vi identifiera tre viktiga ansatser 
i Jeffners forskningsprojekt som i sin tur har blivit kännetecken för den fort-
satta livsåskådningsforskningen vid Uppsala universitet: 
(1) Individers livsåskådningar är det huvudsakliga forskningsobjektet. 
(2) Livsåskådningar studeras främst som förnuftsorienterade åsikter och 
ställningstaganden. 
(3) Livsåskådningar förutsätts ha viss konstans. 

(1) Jeffners teoribildning hade – särskilt i de tidiga skedena – fokus på in-
dividers livsåskådningar. Visst är det för honom självklart att man måste 
studera ”politiska ideologier, allmänna värderingar eller religiösa ståndpunk-
ter […] om man vill förstå ett samhälle eller en individ”.109 Men det är ”sär-
skilt betydelsefullt” att studera ”åskådningar hos människor som inte är filo-
sofer, teologer, politiker eller författare”.110 Det var med den ansatsen som 
Jeffner initierade den svenska livsåskådningsforskningen. 

Samtidigt ger fokuseringen på individen liten plats för sådana sociala 
sammanhang med dess värderingar som kan speglas i den enskildes livs-
åskådningsfrågor. 

(2) Den andra ansatsen hos Jeffner är den accent på teori och värderingar 
som blir tydlig redan i inledningsorden till hans definition. Jeffners intresse 
för ”teoretiska och värderingsmässiga antaganden” tenderar att göra livs-
åskådningar till förnuftsorienterade åsikter och ställningstaganden. Att hålla 
samman ”de värderingsmässiga och teoretiska delarna av en människas 
åskådning” är en viktig ansats i hans forskning. 

Att livsåskådningar kan ha karaktär av att vara åsikter och ställningsta-
ganden och därmed ha en kognitiv dimension är odiskutabelt. Men när Jeff-
ner betonar det kognitiva draget, undanskyms andra faktorer såsom påver-
kan, beroenden, dominans och genealogi. Det är faktorer som är nödvändiga 
för att förstå en persons livsåskådningsfrågor eller livsåskådningsklustret i 
ett socialt sammanhang. Därför behöver Jeffners ansats breddas till att ex-
empelvis omfatta hur en livssyn eller ett etiskt synsätt har vuxit fram, hur 
beroenden speglas i livsval, hur underordning kan skapa tabun eller hur bak-
grunder och genealogi kan lysa igenom i värderingar och förhållningssätt. 

(3) Den tredje ansatsen i Jeffners teoribildning är den konstans som hör 
ihop med hans syn på livsåskådningar som centrala värderingssystem. I den 
tidigare nämnda projektpresentationen skriver Jeffner: ”I vårt livsåskåd-
ningsbegrepp är livsåskådningarnas definierande egenskaper åsikternas och 
värderingarnas centralitet och relativa konstans, inte deras samband.”111 Den 
                               
108 Jeffner a a, s 12. 
109 Jeffner a a, s 3. 
110 Ibm. 
111 Jeffner a a, s 10. 
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tendensen att redan i begreppsbildningen poängtera ”värderingarnas centrali-
tet och relativa konstans” förstärks av Jeffners föreställning om att ”[d]e 
flesta longitudinella studier av värderingar pekar […] på att en persons 
grundläggande värderingsprofil är relativt konstant över tid och det finns 
inga undersökningar som visar att det skulle förhålla sig annorlunda med de 
andra komponenterna i livsåskådningen”.112 Men några rader längre ner 
medger Jeffner att det på den här punkten inte finns ”tillräckligt underlag för 
någon säker ståndpunkt”. Slutsatsen blir att ”[p]rojektet bygger på ett anta-
gande om livsåskådningarnas relativa konstans, men det är en viktig framtida 
uppgift att pröva detta närmare”.113 

De här tre ansatserna med Jeffners intresse för individer, åsikter och livs-
åskådningars konstans har i ett antal studier inom livsåskådningsforskningen 
ökat möjligheten att förstå människors förhållningssätt och värderingar. Men 
de rymmer också begränsningar. Den nödvändiga kompletteringen framgår 
av den dimension som världsbilder får hos bl a Berger och Luckmann. De 
hävdar att samhället existerar som både objektiv och subjektiv realitet. En 
sådan tvåsidig bild för med sig att en ”adequate theoretical understanding of 
it must comprehend both these aspects”.114 De aspekterna känns igen ”if so-
ciety is understood in terms of an ongoing dialectical process composed of 
the three moments of externalization, objectivation and internalization”. För 
den enskilda människan blir denna sociala verklighet en yttre, objektiv reali-
tet som behöver bli införlivad för att hon inte ska bli utanförstående.115 En 
sådan internalisering sker i en sekundär socialisation. 

Den världsbild som Berger och Luckmann beskriver gör det nödvändigt 
att gå utöver Jeffners position. (1) Till intresset för individens livsåskådning-
ar behöver den enskildes sociala bakgrund och omvärld integreras. (2) Före-
ställningen om livsåskådningar som förnuftsorienterade ställningstaganden 
behöver vidgas mot dynamiken i mötet mellan det ”egna” reflekterade syn-
sättet och de livsåskådningsmiljöer som den enskilde lever i och som speglas 
i åsikter och livsval. (3) Den sekundära socialisationen för med sig att det 
snarare blir befogat att tala om nya livsåskådningsfrågor än om livsåskåd-
ningar med konstans som kännetecken. I varje fall behöver Jeffners kon-
stansbegrepp nyanseras. 

Också livsåskådningars genealogiska ursprung behöver uppmärksammas 
på ett annat sätt än vad Jeffner gör.116 Det handlar både om den enskildes 
egen livsåskådningsgenealogi och om den idéhistoriska bakgrund utan vil-

                               
112 Jeffner a a, s 12. 
113 Ibm. 
114 Berger & Luckmann 1991, s 149. 
115 Jfr också Tinto 1993, s 135 f. 
116 Jfr vad Alvesson skriver om den genealogiska metoden i Foucaults analyser: ”Genealogy 
is an approach closely associated with Foucault’s ideas on power/knowledge. It takes a his-
torical study as a way on understanding the present. It is about locating traces of the present in 
the past”. Se Alvesson 2002, s 60. 
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ken vi inte kan förstå vår tids frågeställningar i samhälle och kultur. Det 
märkliga är att den idéhistoriska bakgrunden i stort saknas i de stora livs-
åskådningsstudierna, trots att systematisk teologi har särskilda resurser att 
relatera tros- och livsåskådningar till deras historiska bakgrunder och trots 
att Jeffner redan 1977 talade om livsåskådningar i nutid och historia.117 

Med den bredd som Jeffners forskningsprogram hade är det inte oväntat 
att vi på flera ställen i hans texter möter vad som måste tolkas som hans egna 
reservationer och balanserande självkritik. Dit hör den tes om polariteten 
som han bl a tar upp i antologin Hälsa som livsmening. ”När vi tänker på och 
reagerar inför ideologiska ståndpunkter och livsåskådningsuppfattningar är 
det vanligt att vi dras åt olika håll.” Jeffner menar att ”[i]nte bara det som 
instämmandet eller engagemanget riktar sig mot kan vara dubbelt utan själva 
sättet att tänka eller engagera sig kan innehålla olika dimensioner”. Men 
omedelbart kommer tillägget: ”Dubbelheten är inte detsamma som att 
åskådningen är instabil över tid eller är motsägelsefull.”118 Därmed tycks 
ändå konstansen och stabiliteten bli det avgörande. 

Ett annat exempel är Jeffners sätt att balansera det förnuftsorienterade i 
åsikter och ställningstaganden mot frågor om meningsfullhet och känslomäs-
siga komponenter. Vi möter pregnanta uttalanden om livsåskådningar som 
frågor om människans livsförståelse och om hur ”det känns att leva”.119 Ändå 
domineras Jeffners forskning av de tre ansatserna om intresset för individers 
livsåskådningar som förnuftsorienterade åsikter och förhållningssätt och med 
konstansen som ett viktigt kännetecken. 

När jag i den här avhandlingen accentuerar det betydelsefulla i männi-
skors möten med deras sociala kontexter leder det till ett behov av att bredda 
synen på livsåskådningar. Livsåskådningsbegreppet vidgas i två avseenden, 
dels från att vara ett huvudsakligen individuellt fenomen till att innefatta 
betydelsen av det sociala rummet med dess livsåskådningsmiljö, dels från att 
vara en i princip kognitiv position till att bli ett dynamiskt sökande efter svar 
på sådana värderingsfrågor som det sociala rummet med dess livsåskåd-
ningsmiljö aktualiserar.120 Därmed blir det angeläget att definiera det sociala 
rummet som livsåskådningsmiljö. 
                               
117 Jeffner 1977, s 22 f. 
118 Jeffner 1980, s 33. 
119 Jeffner 1978, s 9. 
120 I den följande framställningen är jag återhållsam med beteckningen ”individ” och använ-
der ofta ersättningsorden ”den enskilde” eller ”personen”. När jag talar om ”person” låter jag 
ordets antika betydelse av ”ansiktsmask” klinga med som en påminnelse om att masken både 
visar och döljer människan. När jag längre fram skriver om doktoranders egna livsåskådnings-
frågor, ber jag av samma skäl läsaren uppfatta ordet ”egna” som skrivet med citationstecken. 
När något framstår som det ”egna”, har det samtidigt en som-om-karaktär i betydelsen av att 
det också kan vara en spegelbild av ett sammanhang som man tillhör. Givetvis är jag medve-
ten om att ordet ”individ” i vanligt språkbruk har tappat den ursprungliga betydelsen av odel-
bar, liksom att ordet inom antik filosofi hade innebörden av en minsta självständig enhet. 
Bengt Kristensson Uggla påminner om att Freud beskriver människan som en divid, delad 
mellan medvetet och omedvetet, drifter och begär. Jfr Uggla 2002, s 392. 
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Olika livsåskådningsmiljöprofiler 
Själva begreppet livsåskådningsmiljö tycks första gången ha använts av An-
ders Jeffner.121 Han skiljer mellan hur aktiva och passiva livsåskådningsmil-
jöer medvetandegör människors livsåskådningsfrågor.122 Sjödin tar i sin 
forskning upp Jeffners begrepp utan att vidareutveckla det.123 Sjöborg aktua-
liserar det tio år senare med hänvisning till Linderman,124 närmast med inne-
börden av att vara en tolkningsrepertoar med ”stor betydelse för receptionen 
av en text”.125 När jag nu använder begreppet har det en vidgad innebörd och 
ett nytt användningsområde och betecknar den värderingsmiljö som känne-
tecknar ett givet socialt rum. 

I forskarutbildningen möter doktoranden en forskningsmiljö som kan be-
skrivas både som ett socialt rum126 och som en livsåskådningsmiljö. Även om 
alla forskningsmiljöer uppvisar vissa likheter i fråga om den sociala struktu-
ren och även om vetenskapligt arbete och undervisning är huvuduppgifter 
inom hela det akademiska fältet, finns det iakttagbara skillnader utöver olik-
heter i t ex forskningsområden och vetenskapliga framgångar. Forsknings-
miljöer skiljer sig också åt ifråga om sådana värderingsmiljöer som jag be-
nämner livsåskådningsmiljöer. Vi möter olika livsåskådningsmiljöprofiler. 

I vissa forskningsmiljöer finns det tydliga synsätt och aktiva koder, ut-
tryckta i postulat, paradigm, metodval, forskningsetik, handledning eller 
arbetssätt. I andra forskningsmiljöer tycks en del sådana frågor ha en mer 
undanskymd plats, kanske för att man är så upptagen av att undervisa, driva 
forskningsprojekt och skriva ansökningar. 

Ett annat kännetecken är att man i forskningsmiljön kan ha vissa intentio-
ner, t ex i form av att man vill ge forskare stor frihet i deras forskningsarbe-
te. Valet av avhandlingsämne kan då snarare vara styrt av doktorandens in-
tresse än av något forskningsprogram. Närvaron vid doktorandseminarier 
kan i praktiken vara frivillig. Seminarierna uppfattas inte heller som en vik-
tig del av forskarutbildningen. I andra forskningsmiljöer åter tycks en viktig 
intention med forskarutbildningen vara att bygga ett sammanhållet forskar-
lag genom väl avgränsade forskningsuppgifter och systematisk träning.127 

Ett tredje kännetecken handlar om resultatet av forskarutbildningen. Då 
avser jag inte hur många avhandlingar som produceras under en given period 
eller i vilken utsträckning doktoranderna blir färdiga inom en given tidsram. 

                               
121 Jeffner 1983, s 16–21. 
122 Jeffner a a, s 20. 
123 Sjödin 1987, s 135. 
124 Linderman 1995, s 64. 
125 Sjöborg 2006, s 173. 
126 Broady 1998, s 14. 
127 Hos Gerholm & Gerholm 1992 finns beskrivningar av de sex institutioner som de studerar 
där parallellerna till min beskrivning delvis är slående utan att begreppet livsåskådningsmiljö-
er används. 
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Nu ligger fokus på hur man lyckas forma doktoranderna och deras forskning 
utifrån ledningens mer eller mindre aktiva synsätt och valda intentioner. 

Jag har nu gett exempel på tre funktionella kännetecken som i olika kom-
binationer kan bilda livsåskådningsmiljöprofiler.128 Livsåskådningsmiljöer 
kan (1) vara mer eller mindre aktiva med mer eller mindre genomreflektera-
de och explicita värderingar och koder. De kan (2) vara intentionala med 
skiftande förväntningar på anpassning och konformitet. De kan vidare (3) 
vara mer eller mindre resultativa i den mån som de leder till förändringar i 
doktoranders värderingar och arbetssätt.129 

En livsåskådningsmiljöprofil framträder, när något av de här tre funktio-
nella kännetecknen kan identifieras i en social kontext. Profilen blir tydlig, 
när det också går att identifiera i vilken grad varje särskilt kännetecken upp-
träder. Från studien Doktorshatten med dess beskrivningar av olika forsk-
ningsmiljöer exemplifierar jag nu hur en livsåskådningsmiljöprofil kan te 
sig. På det sätt som jag läser återfinner jag ett par av de tre funktionella kän-
netecknen på livsåskådningsmiljöer. En disciplin beskrivs så att doktoran-
derna där ”inte kan ges så stor självständighet”, eftersom forskningen kräver 
”laganda” (aktiv och intentional karaktär). Doktorandernas ”idéer bör passa 
in i de redan existerande arbetslagen. Dessutom är forskarutbildningen […] 
ordnad i olika programområden” (intentional karaktär). Eftersom institutio-
nen har ”en hög grad av extern finansiering”, ställs det ”förväntningar på 
användbara resultat som verkligen föreligger på utsatt datum – och inte en 
vecka eller en månad senare” (intentional och resultativ karaktär). Doktoran-
der som har ”god förtrogenhet med aktuella filosofiska och samhällsveten-
skapliga problem har i det här fallet ingen självklar trumf på hand”130 (inten-
tional karaktär). 

De här axplocken visar hur viktigt det är att studera livsåskådningsmiljö-
profiler för att förstå vilka konsekvenser det kan få för dem som vistas där. 
Livsåskådningsmiljöer betyder något. Men mötet är inte förutsättningslöst. 
Varje människa bär med sig lärdomar och erfarenheter från sitt förflutna, när 
hon går in i nya livssammanhang. Särskilt betydelsefulla är influenserna från 
våra första år. 

Habitus – arvet från det förflutna 
När jag nu introducerar den franske sociologen Pierre Bourdieu, består hans 
främsta bidrag till min undersökning i att han visar hur viktigt det samman-
hang är där vi växte upp. Det nyckelbegrepp som jag tar upp från Bourdieu 
                               
128 Värderingar och koder i en livsåskådningsmiljö kan också analyseras i kognitivt innehålls-
ligt. Här fokuserar jag funktionen. 
129 Det resultativa i betydelsen av förändringar i doktoranders värderingar och synsätt kan i 
sin tur påverka resultatet i själva forskarutbildningen. 
130 Gerholm & Gerholm 1992, s 125 f. Det följande textavsnittet har en del modifikationer. 
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är hans idé om habitus som ”en underförstådd norm (nomos) för den percep-
tion och praktik som ligger till grund för samsynen på den sociala världens 
betydelse”.131 Habitus är arvet från den enskildes sociala, ekonomiska, kultu-
rella och livsåskådningsmässiga bakgrund. Som internaliserat fenomen har 
habitus en normativ karaktär. Den är ”en mental struktur som på en och 
samma gång [är] individuell och kollektiv, eftersom den inpräntas i alla so-
cialiserade psyken”.132 Därmed är habitus en ”strukturerad struktur”.133 Den 
är samtidigt en ”strukturerande struktur” med en genererande potential.134 
Som ”en underförstådd norm” i fråga om smak, mimik, rörelsemönster, be-
teende och livsstil är den både ett styrande schema och en resurs för att ori-
entera sig i det sociala rummet med dess olika positioner. 

Habitus är en viktig faktor i sekundära socialisationsprocesser. I min till-
lämpning av Bourdieus resonemang – han är mer intresserad av strukturella 
sammanhang än av enskilda personers villkor och värderingar – utgår jag 
från att habitus bidrar till att forma en självbild och en föreställning om vad 
det innebär att vara människa. Därmed får habitus betydelse i mötet mellan 
den enskilde och omgivningen – både som en resurs för orientering i nya 
miljöer med deras livsåskådningselement och som en front mot oönskad 
intervention i nedärvda vanor, attityder och värderingar. Socialisationspro-
cessen kan både bli en odramatisk infasning i nya sammanhang och något så 
ifrågasättande och utmanande, att den enskilde ställs i en valsituation.135 

Så som jag tillämpar habitusbegreppet breddar det förståelsen för livs-
åskådningsfrågor. Vi upptäcker att sådana frågor kan vara ekon från de livs-
åskådningsmiljöer där den enskilde en gång funnits och som nu återkommer 
i förhållningssätt och livsval.136 Vi förstår varför den enskilde blir engagerad 
i de speciella livsåskådningsområden som har betydelse för personen. Vi kan 
därigenom få en djupare förståelse för det som händer i mötet mellan en 
persons tidigare och nya livsåskådningsmiljö. 

Valet av Bourdieus sociologiska koncept tillför forskningsarbetet tre till-
gångar. (1) Det breddar livsåskådningsperspektivet genom att väva in det i 
en social struktur. Värden och värderingar blir en del av en social verklighet. 
(2) Det pekar på den historisk-sociala bakgrund som den enskilde bär med 
sig in i nya sociala rum. (3) Det gör forskarutbildningens karaktär av att vara 
sekundär socialisation tydligare. Många obesvarade frågor kring forskarut-
bildningen får därigenom en ny belysning. 

                               
131 Bourdieu 2004, s 116. Jfr också förordet till Bourdieus bok Kultursociologiska texter där 
Donald Broady och Mikael Palme påpekar att Bourdieu till att börja med oftare använde ordet 
etos än habitus. Bourdieu 1994, s 12. 
132 Bourdieu 2004, s 116. 
133 Bourdieu 1994, s 300. 
134 Ibm. 
135 Jfr Tinto: ”Individuals enter institutions of higher education with a range of differing fam-
ily and community backgrounds.” Tinto 1993, s 115. 
136 Jfr Jeffners konstanstanke. Se fotnot 111. 
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I denna väv av livsåskådningsfrågor och sociala faktorer utgör maktstruk-
turen en viktig faktor. Maktfrågan blir därför en teoretisk aspekt för att förstå 
forskningsmiljöns betydelse för doktorandens livsåskådningsfrågor. 

Makt är något ömsesidigt 
Makt har i min framställning inte bara innebörden av att ha makt över någon. 
Makt är ett reciprokt fenomen genom att vara utövad makt och något som 
medlemmarna i ett socialt rum tilldelar någon. Här följer jag Anthony Gid-
dens syn på förhållandet mellan aktör och struktur i hans teori om struktu-
rens dualitet.137 Aktörer och strukturer är inte två varandra uteslutande feno-
men i ett dualistiskt förhållande. De utgör i stället en dualitet, en tvåhet.138 

Det utesluter inte att aktörens läge kan vara utsatt så som det t ex beskrivs 
i Jürgen Habermas tankar om system och livsvärld.139 I ett försvar av hans 
Theorie des kommunikativen Handelns skriver Habermas på tal om ”världs-
bildsstrukturerna som kulturella förkroppsliganden av kognitiva strukturer”: 

Världsbilder eller kulturella tolkningssystem hör till den del av livsvärldsför-
rådet av vetande som redan gått igenom en kommunikativ explikation och 
åter sedimenterats som habitualiserat bakgrundsvetande. De individuella 
medvetandestrukturerna, som förvärvats och utvecklats genom socialise-
ringsprocesser, speglar blott dessa förutgående livsvärldsstrukturer. Dessa 
behöver alltså inte ”överbrygga” en ”dualism” av något slag.140 

I ett sådant ”habitualiserat bakgrundsvetande” där ”individuella medvetande-
strukturer” speglar dessa livsvärldsstrukturer kan aktörens aktionsmöjlighe-
ter bli begränsade. Ändå är aktören hos Habermas en reflekterande och 
handlande person. 

Dualitetsbegreppet hos Giddens återkommer i min syn på maktens reci-
procitet. Jag utgår då från att makt är en del av i stort sett alla relationer och 
sociala förhållanden. Vi tilldelar andra människor makt när vi erkänner deras 
auktoritet. Vi kan också bli tvungna att för vår egen skull bejaka beroendet 
av andra. Särskilt i elitistiskt präglade organisationer blir man vanligen inte 
legitimerad utan att bejaka både den som innehar den formella makten och 
de värderingar som har konstitutiv betydelse. Den cirkelrörelsen kan också 
bli ett dolt och hotfullt spel. Om maktbäraren inte tillerkänns ett visst mått av 
reellt förtroende eller om de dominerade inte bejakar livsåskådningselemen-

                               
137 Giddens 1984, s 25 ff. 
138 Jfr också Tintos syn: ”The individual […] behaves both as an actor and as an interpreter of 
interactions […].” Tinto 1993, s 137.  
139 Habermas framhåller: ”System och livsvärld förhåller sig ingalunda till varandra som 
makro- och mikronivå.” Habermas 1996, s 392. 
140 Ibm. 
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ten i den sociala strukturen, kan maktutövningen bli problematisk.141 Gränsen 
mellan legitimerad och icke legitimerad auktoritet kan vara hårfin och svår 
att identifiera, inte minst för den maktbärande själv. 

Också förhållandet mellan makt och ideologi har en dimension av duali-
tet. En allmänt accepterad ideologi kan vara avgörande för om en faktisk 
maktutövning ska bejakas. Makt och ideologi är då kommunicerande kärl 
som livsåskådningsfenomen och som relationsmönster. Men om ideologin 
har inbyggda paradoxer, komplicerar det maktutövningen. Om det inom 
akademin samtidigt finns ett autonomiideal på individ-, institutions- och 
universitetsnivå, blir det svårt att få auktoritet för att leda forskare och forsk-
ningsenheter – för att inte tala om att som rektor leda ett universitet.142 

En annan infallsvinkel på maktfrågan väljer Erica Appelros, när hon hän-
visar till Amy Allen.143 I nummer 13 av den feministisk-filosofiska tidskrif-
ten Hypatia ifrågasätter Allen ett ensidigt maktbegrepp. Som en alternativ 
tankemodell för hon in tre ”desiderata” och skriver om makt över, makt till 
och makt med. Därmed kompletteras synsättet att ha makt över andra med 
att också gälla makt som förmåga och makt som en gemensam möjlighet att 
åstadkomma något.144 

I professionella organisationer tillkommer ofta ytterligare en faktor. Där 
blir maktfrågan särskilt komplicerad, eftersom den sociala positionen ofta är 
kunskapsrelaterad. Den som anser sig ha kunskap brukar också anse sig ha 
rätt till en position. Den som har en position måste legitimera den genom sin 
kunskap. Sådana maktförhållanden har tydliggjorts av W Richard Scott i 
Institutions and Organizations och av Arthur L Stinchcombe i Constructing 
Social Theories.145 Om anspråket på en kunskapsmotiverad position skriver 
Scott i förordet: 

Professionals attempt to employ their power to shape the institutional frame-
works supporting their activities in the broadest possible terms. They seek 
cognitive control – insisting that they are uniquely qualified to determine 
what type of problems fall under their jurisdiction and how these problems 
are to be categorized and processed; they seek normative control, determining 
who has the right to exercise authority over what decisions and actors in what 
situations; and they seek regulative control, determining what actions are to 
be prohibited and permitted and what sanctions are to be used.146 

                               
141 I det empiriska materialet kommer vi att se hur ett antal doktorander ger exempel på såda-
na icke bejakade livsåskådningselement i forskningsmiljön. Det kan gälla elitism eller en 
arbetsetik som upplevs nedvärdera hem, barn och privatliv i jämförelse med den betydelse 
som arbetsprestationer har. 
142 Frågan är väsentlig inom hela universitetsområdet och har t ex när det gäller rollen som 
universitetsrektor blivit ingående granskad i en omfattande forskning. Jag nöjer mig här med 
att hänvisa till Robin Middlehurst studie Leading Academics, 1993. 
143 Appelros 2003, s 16 f. 
144 Allen 1998, s 33 ff. 
145 Stinchcomb 1968. 
146 Scott 1995, s X. 
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Scott hävdar att tre grundpelare utgör infrastrukturen i professionella organi-
sationer. (1) Den regulativa som tvingar fram en likformighet för att organi-
sationen ska överleva och som legitimerar makt genom överensstämmelsen 
med det etablerade regelsystemet. (2) Den normativa som genom socialt 
åtagande värnar om både värden och normer (both values and norms) och 
som legitimerar makt genom moraliskt accepterat agerande. (3) Den kogniti-
va som med en för verksamheten konstitutiv verklighetssyn och menings-
skapande referensram förväntas tas för given och där makt legitimeras ge-
nom ett korrekt förhållande till den givna kulturens krav.147 

I min framställning hittills har jag beskrivit enskilda personer som makt-
havare, men det är inte hela bilden. Makt är också inbäddad i social praktik 
och i föreställningar och värderingar som präglar den praktiken.148 Strukturer 
bär makt. Ett sådant Foucault-liknande synsätt kräver dock ett väsentligt 
tillägg om den balans i förhållandet mellan person och struktur som vi mötte 
hos Giddens och som de nyinstitutionella teoretikerna Roger Friedland och 
Robert R Alford uttrycker i The New Institutionalism and Organizational 
Analysis: 

Our argument […] is that individuals can manipulate or reinterpret symbols 
and practices. Ethnomethodological studies of microinteractions in both in-
terpersonal and organizational settings have shown that people are highly 
sensitive to context in rule use. Under some conditions, they are artful in the 
mobilization of different institutional logics to serve their purposes. Some-
times rules and symbols are internalized and result in almost universal con-
formity, but sometimes they are resources manipulated by individuals, 
groups, and organizations.149 

Denna universella konformitet med internaliserade symboler, tänkesätt och 
värderingar – invävda i våra sammanhang och i det vi tänker och gör – är 
inte självklart ett deterministiskt fenomen. Konformiteten kan vara svårupp-
täckt, men när någon bryter det invanda mönstret, kan något hända också i 
den etablerade strukturen. Därmed har jag visat på dualitetens två alternativ. 
Den är en växelverkan mellan person och struktur som leder till och upprätt-
håller maktstrukturer och relationsmönster. Men dualiteten kan också yttra 
sig i ett nytänkande och en omprövning som leder till förändringar i synsätt 
och sociala mönster – även om sådana processer vanligen tar lång tid. 

Denna syn på dualiteten som en maktens tvåsidighet är ett teoretiskt kom-
plement till tesen om att livsåskådningsfrågor aktualiseras i möten och kon-
frontationer mellan doktorand och forskningsmiljö. Ytterligare en betydelse-
full faktor har tillkommit i en flerdimensionalitet som präglar livsåskåd-
ningsfrågor. 

                               
147 Scott a a, s 35 ff. 
148 Jfr Börjesson 2007, s 37. 
149 Friedland & Alford 1992, s 254. 
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Forskningsmiljöns doxa som ”ortodoxi” 
Denna väv av värderingar och maktstrukturer i forskningsmiljön är ofta svår 
att upptäcka, ungefär som det är svårt att skilja varp och väft i en vävnad, 
särskilt om väven är hårt slagen. Forskningsmiljön består vanligtvis av en 
rad samverkande faktorer som är så nära förbundna med varandra att de är 
svåra att skilja åt. Sambandet blir närmast osynligt och får det självklaras 
karaktär.150 

Jürgen Habermas har visat hur detta självklara kan vara en normativ 
handlingsmodell som närmast kan beskrivas som ett tvingande samförstånd i 
en social grupp: 

Begreppet normreglerat handlande syftar inte på beteenden hos en principi-
ellt sett ensam aktör som i sin omvärld stöter på andra aktörer, utan på med-
lemmar av en social grupp som orienterar sina handlingar mot gemensamma 
värden. Den enskilde aktören följer (eller bryter mot) en norm när förutsätt-
ningarna för normens användning föreligger i en given situation. Normer ut-
trycker ett samförstånd som existerar i en social grupp. Alla medlemmar i en 
grupp, för vilka en bestämd norm gäller, kan förvänta sig av varandra att de i 
bestämda situationer kommer att utföra eller att underlåta att utföra den på-
bjudna handlingen. Det centrala begreppet normefterlevnad betyder att man 
uppfyller en generaliserad beteendeförväntning. Beteendeförväntningar har 
inte den kognitiva innebörden att man förväntar sig en förutsedd händelse, 
utan den normativa innebörden att gruppens medlemmar har rätt att förvänta 
sig ett bestämt beteende.151 

Det här citatet förtydligar bilden av forskningsmiljön som en väv av värde-
ringar och maktstrukturer med en normstyrd gemenskap av de människor 
som ingår i forskningsmiljön och som agerar utifrån en generaliserad bete-
endeförväntning. Deras agerande tenderar att få isomorf152 karaktär. Detta är 
konstitutiva element i det som jag betecknar som forskningsmiljöns doxa 
och som blir till självklara postulat och värderingar som vanligen inte betviv-
las eller behöver diskuteras. 

Forskningsmiljöns doxa får därmed tre innebörder. För det första avser 
jag (1) de på postulat och forskningserfarenheter grundade teorival som är 
avgörande för varje vetenskaplig disciplin och som utgör en sammanhållan-
de faktor inom forskningsmiljön. Att välja teori innebär samtidigt att välja 
teorins icke-logiska axiom, framför allt en verklighetsuppfattning och en 
kunskapssyn (ontologi och epistemologi). Därmed rymmer teorivalet livs-
åskådningselement som – även om de kan vara mer eller mindre uttalade – 

                               
150 Jfr Tinto 1993, s 109. 
151 Habermas 1996, s 119. 
152 Med isomorf menar jag den normativa likformighet som professionella kan ge uttryck för 
och ställa anspråk på i fråga om förutsättningar och metoder i deras verksamhet. Jfr DiMaggio 
& Powell 1983, s 70. 
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utgör delar av forskningsmiljöns doxa. En sida av forskarutbildningen hand-
lar om att tillgodogöra sig denna doxa och bejaka den. 

För det andra menar jag (2) de värderingar och övriga livsåskådningsele-
ment som uttalat eller underförstått präglar arbetet i forskningsmiljön och 
som man i stort måste bejaka för att bli accepterad. Det kan handla om 
forskningsetik, föreställningar om vad vetenskapen kan förklara, priorite-
ringar mellan forskning och privatliv, människosyn, världsbild – för att 
nämna några delar av ett tänkbart livsåskådningskluster. Där kan också ingå 
den fortlöpande dialog där forskare och studenter testar sina egna teorier och 
resultat i relation till den etablerade värdestrukturen.153 

För det tredje handlar forskningsmiljöns doxa om (3) anspråken på att den 
hierarki och det ledarskap som finns inom institutionen och i forskningsmil-
jön ska bejakas. Man får inte en doktorsexamen i totalkonflikt med sin insti-
tution och med ledningen för den. Det finns också exempel på hur handleda-
re själva inbjuder till samtal om det ledarskap som de utövar. Det omprövan-
de agerandet är då också en del av forskningsmiljöns doxa. 

I Homo Academicus visar Bourdieu på hur nödvändig underordningen är 
om man vill bli professionellt accepterad. Han exemplifierar med det medel-
tida sättet att utfärda mästarbrev. Man blir inte mästare om man ”inte erkän-
ner en mästare och, genom honom, det intellektuella ämbete som tillkommer 
det helgade mästarkollegium som erkänner honom.”154 Bourdieu tillämpar 
det förhållandet på akademin och hävdar att ”ackumuleringen av specifikt 
akademiskt auktoritetskapital [fordrar] att man betalar med sin person […] 
för att få kontroll över det nätverk av institutioner där den akademiska mak-
ten ackumuleras och utövas och även för att få träda in i de utbyten som sker 
i dessa sammanslutningar”. 

Forskningsmiljöns doxa har enligt Bourdieu bl a funktionen att vara en 
sammanhållande kraft. Han kallar doxan ”en trosenighet (eller med ett annat 
ord en grupps ortodoxi)”.155 Denna intellektuella enhetlighet, denna commu-
nis doctorum opinio är så mycket viktigare ju osäkrare den rent vetenskapli-
ga koherensen är inom en disciplin. I An Invitation to Reflexive Sociology 
betecknar Bourdieu denna doxa som den mest radikala formen av acceptans 
av tillvaron, den mest absoluta formen av konservatism.156 Den kräver an-
passning och bejakande. Man kan inte ställa det här slaget av outtalad tro 
mot en eventuell otro. I stället bygger den på en omedelbar anslutning. Den 
är ”en doxabaserad underkastelse”.157 Här handlar det om ”den tro på spelet 
och på dess insatser som spelet självt producerar”.158 

                               
153 Jfr peer reviews som akademiskt kvalitetsutvärderingsinstrument. 
154 Bourdieu 1996, s 125. 
155 Bourdieu a a, s 98. 
156 Bourdieu & Wacquant 2005, s 74. 
157 Bourdieu 2004, s 155. 
158 Bourdieu 1994, s 166. 
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I sin rapport om ledning och ledarskap vid Lunds universitet med titeln 
Att dirigera solister är Lars Haikola inne på en tankegång som påminner om 
Bourdieus resonemang. Haikola menar att ”den mesta forskningen fullgöres 
mer inom hjulspåren än i försök att bryta (sig) ur den”. ”Den goda forsk-
ningen måste balanseras av en följsamhet mot etablerade metoder och accep-
terad praxis.” (Det bör tilläggas att den bilden hos Haikola är motsägelsefull. 
”I forskarrollen ligger definitoriskt en idé om att ifrågasätta etablerade san-
ningar.”)159 Även om doxabegreppet inte har en framträdande plats i Bour-
dieus Homo Academicus, utgör det en förutsättning för hans analys av aka-
demin. De referenser som jag gjort, visar också på begreppets betydelse. Det 
är svårt att förstå det komplicerade maktspelet i forskningsmiljön utan att 
utnyttja Bourdieus teori om den doxabaserade underkastelsen. Den akade-
miska ”trosenigheten” är viktig för att förstå forskningsmiljöns betydelse för 
doktoranderna. 

Forskningsmiljöns doxa är ur en synpunkt ett tvång. Utbildning är en legi-
timerad socialisering förbunden med ett symboliskt våld som kräver viss 
underkastelse. Ändå uppfattas det inte som våld, eftersom det grundar sig på 
ett kollektivt bejakande. Trosföreställningarna är socialt inpräntade.160 

Det finns paralleller till detta skeende där doxa och socialt våld samexi-
sterar, ofta på ett oreflekterat sätt. Jag tänker då på könsmaktsordningen som 
sällan tycks uppfattas tvingande, trots det sociala våld som den utövar ge-
nom att den ”gör män till norm och definierar kvinnors erfarenheter som 
såväl avvikande som privata”.161 De flesta akademiker har hört eller läst om 
diskrimineringsfall. Få upptäcker någon diskriminering i den egna forsk-
ningsmiljön och ännu färre i eget beteende och agerande. Vanligen stämmer 
man in i det offentliga avståndstagandet till könsdiskriminering och bristan-
de jämställdhet men fortsätter samtidigt att i egna miljön bekräfta den ”osyn-
liga” existensen av en könsmaktsordning. Man handlar som det hör till. 

Värden och värderingar kan knappast förstås utan de sociala sammanhang 
där de ingår. Också det sociala rummet blir svårbegripligt utan de livsåskåd-
ningselement som är delar av den sociala entiteten. Livsåskådningsperspek-
tivet blir viktigt både för att förstå forskningsmiljön som socialt rum och för 
att inse forskningsmiljöns betydelse för doktoranders livsåskådningsfrågor. 

Men varken personliga livsåskådningsfrågor eller det sociala rummets 
livsåskådningsmiljöer är atomistiska fenomen av ren tillfällighet. Marcia sá 
Cavalcante Schuback skriver: ”För att […] förstå en tanke, ett ord, ett be-
grepp krävs det att man följer med i dess skeende, dess hur.”162 Därför gör 
jag nu ett par utblickar mot en sådan genealogi. 

                               
159 Haikola 1999, s 30. 
160 Bourdieu 2004, s 155. 
161 Wendt Höjer 2006, s 207. Mitt citat är hämtat ur ett längre avsnitt (s 194–208) som analy-
serar könsrelationer som en fråga om maktförhållanden. Jfr också Yvonne Hirdmans analys 
av kvinnors sociala underordning, t ex i Maktutredningens rapport 23, 1988. 
162 Schuback 2006, s 164. 
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Genealogiska bakgrunder 
Människor lever inte som isolat i egna avskilda världar. Vi är delar av vår 
kultur och våra sociala sammanhang. Nuet och framtiden är resurser från det 
förgångna. Charles Taylor driver i A Secular Age tesen: ”Our past is sedi-
mented in our present, and we are doomed to misidentify ourselves, as long 
as we can’t do justice to where we come from.”163 Men inte heller forsk-
ningsmiljöer är isolat i slutna världar. Också här har sammanhanget sin be-
tydelse, kulturellt och sociologiskt. Därför måste forskningsmiljöer beskrivas 
både som nutidsfenomen och i sina genealogiska sammanhang, liksom det 
blir möjligt att förstå aktörerna utifrån deras sociala ursprung och kulturella 
universum.164 Genealogin blir – i viss likhet med Michel Foucaults arbets-
sätt165 – en metod som avslöjar våra dagars forskningsmiljöer som produkter 
av det förflutna i hanteringen av makt och kunskap.166 Inflätade i sådana 
makt–kunskapsrelationer finns också livsåskådningar (worldviews) som 
tolkningar.167 

Sammanhangens betydelse och därmed det nödvändiga i att välja breda 
modeller är en klassisk frågeställning inom sociologin. Karl Mannheim tar 
upp den i Ideology and Utopia, där han utvecklar sin kunskapssociologi och 
där frågan om världsbilder (Weltanschauungen) har en framträdande plats. 
Han kategoriserar ideologier168 som (1) något som konstituerar segment av 
en persons tankevärld, (2) något som konstituerar en persons tankevärld i 
dess helhet och (3) ett generellt ideologikoncept inklusive förståelsen av att 
inte något mänskligt tänkande är immunt mot influenser från den sociala 
kontext där tänkandet hör hemma.169 Det innebär att sociala strata och struk-
turer, liksom historiska bakgrunder, blir nödvändiga utgångspunkter för att 
förstå människors tankar och värderingar. Mannheim skriver: 

[T]here are also certain domains of knowledge whose accessibility is not a 
matter of specific personalities, but rather of certain definite historical and 
social pre-conditions. Certain events in history and in the psychic life of men 
become visible only in certain historical epochs, which through a series of 
collective experiences, and a concurrently developed Weltanschauung, open 
up the way to certain insights.170 

                               
163 Taylor 2007, s 29. 
164 Jfr Wacquant: A field consists of a set of objective, historical relations between positions 
anchored in certain forms of power (or capital), while habitus consists of a set of historical 
relations ”deposited” within individual bodies in the form of mental and corporal schemata of 
perception, appreciation, and action. Bourdieu & Wacquant 2005, s 16. 
165 Foucault 1980. 
166 Jfr Naugles läsning av Foucault i Naugle, Worldview, 2002, s 182 f. 
167 Naugle 2002, s 184. 
168 Mannheims begrepp ideology inkluderar också det vi betecknar som livsåskådningar. 
169 Mannheim 1991, s 57 ff. Jfr också Berger & Luckmann, 1991 s 21. 
170 Mannheim 1991, s 151. 
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I det följande beskriver jag två sådana genealogiska sammanhang. Det ena 
utgörs av det västerländska kultursammanhanget, präglat av ett judisk-kristet 
credo och etos, tolkat och ifrågasatt av teologisk och filosofisk reflektion. 
Därigenom får forskningsmiljöernas livsåskådningsmiljöer en förklarande 
bakgrund. Frågor om ontologi, världsbild, djuretik, antropologi, vårdideologi 
– för att nu bara nämna några exempel – visar ofta beroendet av de kultur-
sammanhangen. Men också den tanke- och värderingsmiljö där vi som en-
skilda personer hör hemma är i någon mening en del av ett kulturellt sam-
manhang. 

Den andra genealogiska bakgrunden är universitetets historia. Den aktua-
liserar gåtan om hur ett av västvärldens äldsta, ännu fungerande organisa-
tionsfenomen förmått överleva statsbildningar och störtade samhällssystem. 
Den är också historien om den betydelse som livsåskådningsfrågorna har. De 
finns i akademins ständiga sökande efter identitet, autonomi och värdepriori-
teringar. Denna bakgrund av sociala faktorer och i historien nedärvda värde-
ringar har betydelse för att förstå våra dagars forskningsmiljöer och den dy-
namik som vi kan möta där. Även om de här båda sammanhangen – kultu-
rens och akademins – inte utgör huvudspåren i min undersökning, är de 
kompletterande förståelsehorisonter. 

1. Kristna reminiscenser i det sekulära samhället 
Vår tids livsåskådningsmiljöer har en historia med rötter långt tillbaka i ti-
den. Svante Nordin pekar på det i Filosofins historia. Han ser filosofin som 
”en fortlöpande tradition och en ekokammare. Reminiscenser från det för-
flutna dyker ständigt upp där man minst skulle ana dem”.171 Många frågor 
återkommer och andra tillkommer. 

Också livsåskådningsfrågorna återkommer, ofta som reminiscenser från 
tankemodeller och reflektionsscheman med kristna förtecken. Den processen 
är en idéhistoriskt komplicerad fråga men ändå avläsbar också i vår tids se-
kulära livsåskådningsfrågor. Om Aristoteles gjorde avtryck i medeltidens 
skolastik – liksom fortfarande i våra doktorsdisputationer – kan något lik-
nande sägas om teologins inflytande över ontologi, världsbild, människosyn 
och etik. I den medeltida diskursen var Guds existens vanligen något själv-
klart. Transcendensen var ett postulat och en viss teologisk antropologi en 
konsekvens. De postulaten med deras konsekvenser är inte självklara längre, 
men reminiscenserna är iakttagbara. 

Det som har hänt är en peripeti.172 Den har inte inträffat abrupt som i det 
antika dramat utan successivt som så ofta i tros- och livsåskådningsvärl-
den.173 Peripetin handlar om Guds död med den avgörande konsekvensen att 

                               
171 Nordin 2003, s 617. 
172 Peripetin är vändpunkten i det antika dramat. 
173 Jfr Pettersson, Bakom dubbla lås, 1988. 
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det inte längre finns någon fast punkt i tillvaron. Sanningar som tidigare 
uppfattades som bestående och oföränderliga har gått i graven. Gamla vär-
den omvärderas och nya skapas i en ny tidsålder, ibland präglad av nihi-
lism.174 Svante Nordin ger oss följande Nietzsche-tolkning: 

[V]i lever i en tidsålder där Gud försvunnit, där religionen inte längre har 
makt att ge oss sanningar att leva på eller värden att dö för. Vi måste därför 
omvärdera alla gamla värden. Vi måste skapa nya. Vi befinner oss i en nihi-
lismens tidsålder, där det inte längre finns objektiva eller av Gud garanterade 
sanningar och värden. Vi måste själva ställa upp dessa sanningar och värden, 
vi måste skapa dem ur intet.175 

Den kristna tron har blivit ett perifert fenomen men samtidigt föremål för ett 
nyvaknat intresse. Kyrkans svar på frågorna om livets ursprung, om männi-
skans plats i tillvaron, om ondskan och lidandet, om vårt ansvar och om li-
vets mening, om Guds ingripande i historien och i människors liv, om fram-
tiden och livet efter detta – de svaren väcker ett nytt intresse men tycks ändå 
för de flesta människor inte vara tillräckliga. Frågorna kan finnas kvar men 
svaren är långt ifrån självklara. 

Det är inte heller givet att våra frågor på något entydigt sätt skulle vara 
ekon av ett historiskt credo och dess tolkning. Mattias Martinsson problema-
tiserar frågan i Postkristen teologi: 

Vid närmare analys av olika kulturyttringar framträder en svårtolkad dialektik 
mellan olika överlappande storheter: mellan ”det kristna samhället” och 
”kristen tro”, mellan ”västerländsk kristendom” och ”den globala kristenhe-
ten”.176 

Anders Jeffner reflekterar över vad som händer när religionens traditionella 
svar inte längre framstår som relevanta. Han gör det i Frälsning i ett sekula-
riserat samhälle.177 Jeffner menar att även om det kristna frälsningsmönstrets 
innehåll har sjunkit undan är ändå inte själva strukturen borta. Mönstret får 
ett nytt innehåll. Den individuella hälsan blir det viktigaste i livet och det 
viktigaste att rädda. Medicinen blir räddningen, inte bara som ett botande 
utan också som en väg till att livsmål förverkligas. Det transcendenta mo-
mentet i den klassiskt kristna frälsningsläran byts ut mot en immanent före-
ställning, nämligen att hälsan räddas genom medicinen. Mönstret i många av 
de sekulära livsåskådningsfrågorna är präglat av den tradition som vi är in-
kastade i. 

En komplikation är att de sekulära livsåskådningsfrågorna kan ha en kon-
fessionell resonansbotten som man måste veta något om för att förstå dem. 

                               
174 Jfr Nordin 2003, s 459. 
175 Ibm. 
176 Martinson 2007, s 46. 
177 Jeffner 1994 a, s 140 ff. 
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Men detta konfessionella element är i den sekulära kulturen tömt på mening 
och själva reminiscenserna i frågorna är dolda och omedvetna.178 Särskilt 
intressant blir detta i ateistiskt präglade livsåskådningsfrågor. Ett ateistiskt 
synsätt kan definitoriskt inte förstås utan en teologisk analys av det teistiska 
gudsbegrepp som avvisas.179 

Men människor ställer också frågor som är föranledda av nya kunskaper 
och ändrade sociala villkor. Bråkenhielm påpekar ”att nya frågor träder i de 
gamla frågornas ställe och fångar uppmärksamheten”.180 Nya kunskaper 
inom genforskning och evolutionsforskning eller nya sociala villkor i ett 
globaliserat samhälle genererar frågor som kan förefalla helt nya. Ett exem-
pel återkommer i de reflektioner som de biomedicinskt skolade doktorander-
na gör i det empiriska material som jag redovisar längre fram. Svaret på frå-
gan om människan är ond eller god förefaller vara grundat i det evolutions-
tänkande som är vanligt i den forskningsmiljön. Men själva frågan är gam-
mal. I det nya upptäcker vi underströmmar från det förflutna, ofta med 
judisk-kristet ursprung. Varför liknar annars så många av våra frågor dem 
som ofta ställts av människor i vår kulturkrets? Bråkenhielm ger oss exempel 
på sådana ekon från det förflutna: 

Dessa svårbesvarade frågor är inga andra än de som sysselsatt fackteologer 
och fackfilosofer i vår kulturkrets alltsedan antiken. Platon och Plotinos, Au-
gustinus och Thomas, Hume och Kant, Bertrand Russel och Alfred Whitehe-
ad är några exempel. Men de sysselsätter alltså inte bara specialister, utan 
också vanliga människor. Och det gäller inte bara frågan om Guds existens 
och moralens grunder. Det gäller också frågan om skillnaden mellan männi-
skor och djur (om det nu finns någon skillnad), om viljans frihet och vad som 
är bestämmande för vårt handlande, om lidandet har någon mening och hur 
man ska bli en lycklig människa.181 

De kulturella reminiscenserna märks ibland i normativa utsagor om vårt 
ansvar för natur, miljö och klimat. De kan komma till uttryck i den forsk-
ningsetiska diskussionen, när människors integritet värnas i ett forsknings-
projekt eller i den värdegrund som kan prägla palliativ vård. Sannolikt är 
sambandet sällan medvetet. Snarare har vi här att göra med den tysta själv-
klarhet som präglar en social konsensus. Den är en underström i det kulturel-
la landskapet som man sällan märker och ändå viktig för att förstå hur livs-
åskådningsfrågor växer fram. 

Hur kan det då komma sig att en sekulär kultur fortfarande är beroende av 
religiösa föreställningar som sedan länge tycks vara irrelevanta för de flesta? 
                               
178 Jfr Michael Allen Gillespies resonemang i The Theological Origins of Modernity, 2008. 
”The argument presented in the first half of this chapter suggests that the apparent rejection or 
disappearance of religion and theology in fact conceals the continuing relevance of theologi-
cal issues and commitments for the modern age.” Gillespie a a, s 272. 
179 Jfr Hyman 2008, s 28. 
180 Bråkenhielm (red) 2001, s 28. 
181 Bråkenhielm 1994, s 11. 
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Varför dyker dessa kristna frågeställningar upp både i enskilda människors 
livsåskådningsfrågor och i forskningsmiljöers livsåskådningsmiljöer? Hur 
förklarar man idén om en kulturell underström? 

Ett möjligt svar på frågan är det s k kulturtraditionsaxiom som spelar en 
avgörande roll hos Pippa Norris och Ronald Inglehart i deras Sacred and 
Secular. De hävdar där att världsbilder som från början har varit förbundna 
med religiösa traditioner formar kulturer på ett bestående sätt. Sådana värden 
blir överförda (transmitted) till medborgarna, även om dessa aldrig har satt 
sin fot i en kyrka, i ett tempel eller i en moské.182 

Norris och Inglehart berättar om en kollega som förklarade skillnaden 
mellan estniska och ryska världsbilder på följande sätt: ”We are all atheists, 
but I am a Lutheran atheist, and they are Orthodox atheists.”183 Religiösa 
traditioner kan vara orsaken till att värden och normer i katolska och pro-
testantiska samhällen varierar, liksom i hinduiska, buddhistiska, ortodoxa, 
konfucianska och muslimska samhällen. Det gäller också om personer som 
inte längre håller fast vid traditionella trosuppfattningar eller hör hemma i 
något konfessionellt sammanhang. 

Liknande tankar finns i studien World Views in Modern Society. Man 
jämförde hur studenters världsbilder skilde sig åt mellan tio länder. Resulta-
ten indikerar att skillnaderna å ena sidan kunde relateras till den tradition 
som studenterna tillhörde, t ex religiositet i katolska länder eller sekularise-
ring i Japan. Å andra sidan visar resultaten på en reaktion mot traditioner i 
den egna kulturen.184 Båda slagen av resultat har traditionsberoende karaktär. 

Det finns alltså forskning som stöder tesen om den betydelse som de 
kristna reminiscenserna har i det sekulära samhället. I analysen av det empi-
riska materialet nöjer jag mig med att peka på vissa likheter mellan infor-
manters utsagor och tankeelement från den kristna traditionen. I mitt reso-
nemang använder jag då ett likhetsargument. 

2. Det vetenskapliga kapitalets doxa 
Kapital är mer än pengar. Varje socialt fält har i den utsträckning som det är 
autonomt sin egen värdeprioritering mellan olika slag av kapital – veten-
skapligt, ekonomiskt, religiöst, konstnärligt, politiskt. Den värdeprioritering-
en konstituerar fältets identitet och blir därför viktig att värna. Fältets kapital 
blir en maktfaktor. Det sociala fältet är ett område i samhället, där människor 
och institutioner strider om något som de har gemensamt. 

Även om värdeprioriteringen inom det sociala fältet inte är given en gång 
för alla utan omdefinieras i en pågående social process, kan vi ofta känna 
igen grunddragen i fältets historia. Det som gör det igenkännandet möjligt är 

                               
182 Norris & Inglehart 2004, s 17 ff. 
183 Ibm. 
184 Bergbom, Björkqvist & Holm 1996, s 45. 
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fältets karaktär av att vara en uppsättning ”objektiva, historiska relationer 
mellan positioner som är förankrade i särskilda former av makt (eller kapi-
tal)”.185 Det vetenskapliga kapitalets betydelse som maktfaktor möter vi re-
dan tidigt i de första universiteten. Den framträder i dragkampen mellan 
akademin och det omgivande samhället i spänningarna mellan Bologna-
universitetets talesmän och stadens politiska styrelse, liksom mellan studen-
terna och lärarna där. Fortfarande – efter tusen år – präglas ofta mötet mellan 
universitet och samhälle av en grundläggande konflikt mellan akademins syn 
på kunskap som dominerande egenvärde och samhällets förväntningar på 
(mass)universitetet som en resurs för välstånd. I den konflikten möts två 
olika symboliska kapital – eller med andra ord: det är två olika kapitaldoxor 
som konfronteras, samtidigt som båda fälten verkar i ett nät av ömsesidiga 
beroenden med långtgående konsekvenser för forskning och forskare liksom 
för välståndsutvecklingen. 

Det vetenskapliga fältet är i Bourdieus koncept präglat av ett maktspel 
som handlar om en kapitalfördelningsstruktur.186 Det är en struktur i en stän-
dig förvandling, när det gäller olika kapitalarters förhållande till varandra: 
utbildningskapital, ekonomiskt, kulturellt, socialt och vetenskapligt kapital. 
Det symboliska kapitalet formuleras i en förhandlingsprocess som ”vilar på 
en kognitiv grundval, som i sin tur vilar på kännedom och erkännande”.187 
Historia liksom relationer mellan positioner och strukturer är viktiga faktorer 
i Bourdieus tänkande. I dessa aldrig vilande strukturer är de sociala agenter-
na viktiga. De är kapitalbärare med en benägenhet att aktivt orientera sig.188 

De återkommande konflikterna mellan akademin med dess autonomian-
språk och samhällets makthavare med deras politiska ambitioner avslöjar 
och klargör vilken betydelse det vetenskapliga kapitalet har på det veten-
skapliga fältet. Under tre teman exemplifierar jag detta pågående akademis-
ka drama, där det vetenskapliga kapitalets doxa är en ideologisk motor och 
drivkraft: Universitetet som (1) kulturöverskridande aktör och repulsivt nät-
verk, som (2) legitimerande institution och utslagningsfunktion och som (3) 
autonom maktfaktor och utifrånstyrd kunskapsproducent. 

1. Kulturöverskridande aktör och repulsivt nätverk 
Ett av de första protouniversiteten var den medicinska högskolan i Salerno. 
De historiska fragmenten antyder att den kom till under den senare delen av 
900-talet. Staden Salerno var en politisk och kyrklig maktfaktor i södra Itali-
en. Där växte ett kunskapscentrum fram. Alan B Cobban återger legenden 
om hur skolan i Salerno grundades av fyra lärare: en grek, en romersk kris-
ten, en jude och en arab.189 Legenden visar att fyra kulturströmmar möttes i 
                               
185 Bourdieu & Wacquant 2005, s 16 (min översättning). 
186 Bourdieu 2004, s 136. 
187 Ibm. 
188 Bourdieu & Wacquant 2005, s 108 f. 
189 Cobban 1975, s 39. 
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södra Italien och bildade en intellektuell miljö med inslag från bl a grekisk-
språkig och arabisk kultur. Det fanns förutsättningar för en kunskapsutveck-
ling, bl a genom tillgången till latinsk medicinsk litteratur.190 Vi vet också en 
del om maktens agenter. Ärkebiskopen Alfanus (d 1095) medverkade till att 
grekisk medicinsk kunskap fick plats i utbildningen. Munken Constantinus 
Africanus (d 1087) hade varit missionär i norra Afrika och genom sin verk-
samhet där gjort medicinska texter på arabiska tillgängliga.191 Det nya proto-
universitetet bildade nätverk över kulturgränserna och byggde upp ett veten-
skapligt kapital. 

Men den tidens nätverk hade också repulsiva drag. De judiska läkare som 
hade betydelse för den medicinska utvecklingen blev själva utestängda från 
att undervisa t ex när den medicinska fakulteten i Montpellier tog form.192 
Det akademiska nätverket både inkluderade och utestängde. 

Tillhörigheten i det akademiska samhället regleras fortfarande genom 
dess strukturer. I diskussion med Manuel Castells tar Sörlin och Törnqvist 
upp hans begrepp network society.193 De pekar på hur ”[v]etenskapen har 
frigjort sig från nationella ramar och opererar alltmer i nätverksstrukturer 
som i mångt och mycket liknar dem som fanns under Europas medeltid. I en 
arkipelag av lärosäten och forskningsenheter binds platser samman av ett nät 
av gränsöverskridande relationer”.194 Kerstin Cederlund menar att universite-
ten fungerar ”som strategiska förbindelselänkar mellan världsvida nätverk 
och lokala miljöer”.195 

Men öppenheten är inte är total. Även om information cirkulerar relativt 
fritt, har t ex olika ämnesområden sina egna citeringsindex. Informationsflö-
det sker i ”förvånansvärt slutna disciplinära kretsar”.196 Det ser ut som om 
akademins strukturer formas och växer fram för att värna om det egna veten-
skapliga kapitalet och den egna autonomin. 

En för den här avhandlingen väsentlig fråga handlar om forskningens av-
gränsning gentemot frågor om livets mål och mening. När kraven på objek-
tivitet och värdeneutralitet blev självklara villkor i akademisk forskning, 
blev det inte längre möjligt att bearbeta olika typer av värde- och värderings-
frågor på ett existentiellt plan, även om också modern vetenskapssyn innefat-
tar ontologiska och epistemologiska postulat och att forskning kan kräva 
ställningstaganden, t ex inom forskningsetik, vårdetik och antropologi. Men 
den metodologi som ger nutida vetenskap dess specialiseringskaraktär utgör 
hinder för reflektioner kring frågor som förutsätter integrativa eller syntetis-
ka tankemodeller. Postulaten exkluderar de existentiella meningsfrågorna på 

                               
190 Siraisi 1992, s 366. 
191 Ibm. 
192 Siraisi a a, s 367. 
193 Castells 2005. 
194 Sörlin & Törnqvist 2000, s 41 f. 
195 Cederlund 1999, s 11. 
196 Sörlin & Törqvist 2000, s 43. 
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ett sätt som var otänkbart, när ett universitet benämndes studium generale 
och de väsentliga akademiska frågorna handlade om människans villkor och 
livets mening.197 Reminiscenserna av det synsättet blir märkbara i Wilhelm 
von Humboldts idé att högre läroanstalter ”inte i första hand är att skapa 
yrkesmän utan människor”.198 Den idén blev drivkraften när universitetet i 
Berlin grundades år 1810. Att definitionen av akademiskt kapital har omför-
handlats är tydligt. 

Ändå tycks universitetet ha förblivit ett livsåskådningsfrågornas och vär-
deringarnas spänningsfält. Öppenheten finns där. Omprövning och ifrågasät-
tande är ledord i det vetenskapliga arbetet. Samtidigt har det funnits en be-
nägenhet att stöta bort paradigmets avvikare eller i varje fall inte beakta de-
ras frågor. Många akademiska strider långt bortom saklighet och rationella 
resonemang indikerar förekomsten av sådana spänningsfält, där existentiella 
meningsfrågor och maktbehov tar utrymme oavsett alla programmatiska 
positioner. I sådana livsåskådningsmiljöer lever man inte oberörd vare sig i 
sin forskning eller med sina livsåskådningsfrågor. 

2. Legitimerande institution och utslagningsfunktion 
De medeltida universiteten var främst utbildningsinstitutioner. Forsknings-
uppgiften blev central först under 1800-talet. På båda områdena har universi-
tetet idag fullmakt att legitimera, ofta med betydelse både för enskilda per-
soner och för samhället. Ett antal professioner i dagens svenska samhälle 
kräver högskoleutbildning. Domare, läkare, lantmätare, präster är några ex-
empel. När 1800-talsuniversiteten inte alltid gav de kunskaper som behöv-
des, agerade samhället eller andra intressenter genom att inrätta olika hög-
skolor i anslutning till universiteten. År 1810 tillkom t ex Kongl. Carolinska 
Medico-Chirurgiska institutet för utbildning av fältläkare efter kriget mot 
Ryssland.199 

Vetenskapssamhället har egna legitimeringsbehov och har under hela sin 
historia haft fullmakten att legitimera. Licentia ubique docere var medelti-
dens akademiska utmärkelse som gav rätt att undervisa och få sitt levebröd 
vid andra europeiska universitet än det egna.200 En sådan legitimering fick 
man inte varsomhelst. Salerno-skolan blev trots sin ställning och framgång 
inte ett universitet med ställning som studium generale.201 Den kunde inte 
legitimera sina läkare som akademiska lärare. Universitet som inte ansågs ha 
ett tillräckligt vetenskapligt kapital fick inte en sådan fullmakt.202 

En liknande legitimeringsprocess pågår fortfarande i vetenskapssamhället. 
Den utgår från förutsättningen att det inte räcker med att högskolor och uni-

                               
197 Jfr Kronmans resonemang i Education’s End, 2008, s 65. 
198 Nordin 2003, s 406. 
199 Cederlund 1999, s 24 f. 
200 Piltz 1998, s 113 ff. 
201 Cobban 1975, s 37. 
202 Ibm. 
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versitet producerar mediokra resultat. Att som lärosäte bli synligt på ”inter-
nationell och global nivå är beroende av såväl excellens som storlek”.203 Det 
vetenskapliga kapitalets doxa inom det vetenskapliga fältet legitimerar eller 
exkluderar. Idag betecknas det kapitalet som eminens och excellens. Schoug 
beskriver effekterna av den legitimeringsprocessen: 

I undersökningar av denna typ framstår vetenskapssamhället inte sällan som 
en arena för kamp. Detta kan också sägas vara det praktiska resultatet av me-
ritokratiska principer och ideal. Ju mer prestige, status och makt erhålls som 
resultat av prestationer och positioner, desto mer konkurrensinriktad blir mil-
jön ifråga. Forskarsamhället utgör därför ett konkurrenssystem, där aktörerna 
oavsett vad de tycker om detta är inbegripna i ständiga tävlingssituationer.204 

Excellens är inte bara en tillgång. Konkurrens har utslagning som pris. ”Uni-
versitetet är på många sätt en farlig värld, även för de mest framgångsrika, 
eftersom risken för att bli underkänd eller överspelad hela tiden är stor, hur 
meriterad man än är”, skriver Ehn och Löfgren.205 Risken kan handla om 
misslyckade experiment, avslag på projektansökningar eller avbruten fors-
karutbildning, men också om att som forskare eller institution inte vara cite-
rad eller efterfrågad. Alf Rehn visar på konkurrensens konsekvenser för dok-
torander: ”En av de dominerande känslorna i avhandlingsarbete verkar vara 
rädslan.”206 Vanligen talar man bara i förtroliga samtal om den rädslan, men 
den beskrivs ofta i de senaste årens böcker om forskarutbildning. 

Som forskningsmiljö och som forskare lever man mellan legitimering och 
utslagning. Det är en process med ett motsägelsefullt livsåskådningskluster, 
där människosyn, bedömningsetik och framgångsvärden står i konflikt med 
varandra. Det vetenskapliga kapitalets doxa skapar en kampsituation för 
lärosäten, institutioner, forskningsmiljöer och enskilda forskare. 

3. Autonom maktfaktor och utifrånstyrd kunskapsproducent 
Universitetets historia beskriver en pendelrörelse mellan två ytterligheter: 
självständig institution och livegen tjänstekvinna. Den historien fick en idea-
liserande beskrivning, när de europeiska universitetsrektorerna år 1988 for-
mulerade sitt Magna Charta, 900 år efter Bologna-universitetets tillkomst: 

The university is an autonomous institution at the heart of societies differ-
ently organized because of geography and historical heritage; it produces, ex-
amines, appraises and hands down culture by research and teaching. 

To meet the needs of the world around it, its research and teaching must 
be morally and intellectually independent of all political authority and eco-
nomic power.207 

                               
203 Sörlin & Törnqvist 2000, s 257. 
204 Schoug 2004, s 129. 
205 Ehn & Löfgren 2004, s 125. 
206 Rehn 2003, s 51. 
207 Högskoleförbund, Sveriges Universitets &, 1999. 
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Bilden har inte alltid sett ut så. I Bologna anställde unga jurister sina profes-
sorer, avlönade dem och avsatte dem, när de inte motsvarade beställarnas 
anspråk.208 Periodvis styrde studenterna universitetet och skötte relationerna 
med stadens ledning. Det första universitetet blev en serviceorganisation 
med juristerna och kejsaren som kunder. 

Annorlunda var det i Paris. Där blev lärarna de akademiska makthavarna i 
kraft av nya kunskapsteoretiska synsätt och gav akademin ett viktigt veten-
skapligt kapital. En konflikt mellan kyrkan och universitet ledde till att Pier-
re Abélard av sin lärare Wilhelm av Champaeux tvingades lämna sin tjänst 
vid katedralskolan. Då startade Abélard i stället en egen föreläsningsverk-
samhet och drog till sig studenter från hela Europa. Paris blev en eftertraktad 
studieort. De personliga motiven vet vi något om. Peter Classen209 låter oss 
förstå att Abélard undervisade på grund av pecunie et laudis cupiditas.210 
Den drivkraften var inte ovanlig i den tidens konkurrensutsatta miljö. Men 
konflikten mellan Wilhelm och Abélard med dess bakomliggande personliga 
motiv ledde till en framgångsrik akademi. ”Universitetet i Paris uppstod som 
en syntes av karisman (Abélard) och institutionen (Wilhelm av Champae-
ux).”211 I kampen mellan kyrkan och universitetet gick den franske kungen 
(år 1200) och påven (år 1215 respektive 1231) in som skiljedomare.212 Men 
maktkampen mellan universitet och politiska makthavare med deras olika 
kapitalpreferenser har fortsatt. 

Ändå har universitetet överlevt, kanske av två skäl. Schoug ger det ena. 
”Akademins bångstyriga karaktär kan till viss del sättas i samband med den 
centrala roll som autonomins ideal spelar bland forskare och universitetslära-
re.”213 Med anspelning på Haikolas bok Att dirigera solister menar Schoug 
att det är svårt för administratörer och politiker att styra och ställa i forskar-
världen. Haikola skriver: 

I forskarrollen ligger definitoriskt en idé om att ifrågasätta etablerade san-
ningar. Den verkligt nyskapande, paradigmbrytande forskningen bygger på 
att forskaren inte åtlytt det etablerade regelsystemet. I denna mening är olyd-
nad mot auktoriteter och ledning en dygd i forskning. […] I förlängningen av 
forskarrollen ligger således både en rätt och en skyldighet att ifrågasätta auk-
toriteter.214 

Det finns ett drag av trotsighet i den akademiska verksamheten. Det tycks 
utgöra en obändig överlevnadsfaktor. Det är inte bara den enskilde dokto-
randen som med sin habitus ställer nya livsåskådningsfrågor i mötet med 

                               
208 Verger 1992, s 49. 
209 Classen 1983, s 7. 
210 Av penningbegär och ärelystnad. 
211 Piltz 1998, s 106. 
212 Pilz 1998, s 113. 
213 Schoug 2004, s 10. 
214 Haikola 2000, s 30. 
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forskningsmiljön. Också själva den sociala strukturen rymmer en nyskapan-
de dialektik, nödvändig för akademins överlevnad. 

Det andra skälet ger Magnus Söderström i Ledning och ledarskap i hög-
skolan.215 Han visar på ett historisk-organisatoriskt perspektiv. ”Krigsmakten 
och kyrkan var de organisationer där principer för ledning och ledarskap 
först utvecklades och prövades.”216 Statliga verk och företag har ofta sina 
grundmodeller från det militära. Kyrkan däremot har stått ”fadder för en rad 
andra organisationer […] främst då skolan, sjukvården, barnomsorgen och 
socialtjänsten”. De första universiteten hade en nära anknytning till kyrkan. 
”Medan beredskap för kriser och behov av kollektiv styrka styrt det militära 
tänkandet, präglas kyrkan av en långsiktigt verkande ideologi och social 
kontroll, individuellt inriktade ritualhandlingar.”217 Söderström pekar på att 
”[b]ehoven av storskalighet, kollektiv kraft och standardproduktion […] 
knappast varit normgivande. I stället har kontakten med individen eller 
gruppen varit betydelsefull”.218 Parallellerna till universitetet är påtagliga. 

Det vetenskapliga kapitalets doxa handlar om den inre och yttre kampen 
för värden i det akademiska samhället. Den kampen kan få konsekvenser för 
enskilda forskares livsåskådningsfrågor, forskningsmöjligheter och framtid. 
Men lika lite som kristna reminiscenser räcker den doxan till för att analyse-
ra ett orsak–verkan-förhållande. Däremot utgör både det vetenskapliga kapi-
talets doxa och de kristna reminiscenserna sådana bakgrunder som kan bred-
da och fördjupa förståelsen för forskningsmiljöers betydelse för doktoran-
ders livsåskådningsfrågor. 

De genealogiska bakgrunderna förklarar och komplicerar 
De två genealogiska bakgrunder som jag nu skissartat har beskrivit bidrar till 
att skärpa bilden av forskningsmiljön och därmed öka förståelsen för det som 
sker i doktorandernas forskarsocialisation. På fyra sätt utgör de här bakgrun-
derna tillgångar i mitt arbete: 
(1) De tydliggör den communis doctorum opinio som kännetecknar varje 
forskningsmiljö. 
(2) De vidgar förståelse för värdeprioriteringarna i livsåskådningsmiljön. 
(3) De visar på samband mellan forskningsmiljöns värderingsstruktur och 
maktstruktur. 
(4) De förklarar varför forskningsmiljön aktualiserar doktoranders livs-
åskådningsfrågor. 

Samtidigt kan möten mellan olika genealogiska sammanhang bilda spän-
ningsfält där värderingar kolliderar. Max Scheler visade i Die Wissensfor-

                               
215 Söderström 1992. 
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men und die Gesellschaft hur idén om den vetenskapliga friheten växte fram 
historiskt, inte genom vetenskapens egen autonoma kraft utan i en konkur-
rens med ”realsociologiska faktorer” och en självständig filosofi.219 Den ve-
tenskapliga friheten kom till i en ”sociologisk process” med inflytande från 
en mängd kulturella faktorer. Så var det då. 

Om det i dagens läge ligger ett värde i att vara nära forskningsfronten och 
den kapitalsynen hör ihop med en elitistisk människosyn, kan det vetenskap-
liga kapitalets doxa hamna i konflikt med en antropologi med rötter i ett 
kristet etos och/eller med ideal i det demokratiska samhället. Det är ofrån-
komligt att en sådan elitistisk människosyn kommer att prägla synen på rela-
tioner, ledarskap, arbetsetik eller arbete och privatliv. När man identifierar 
sådana spänningsfält kan det ge en fördjupad förståelse för vad forsknings-
miljön betyder för doktoranders livsåskådningsfrågor. Men det behövs då ett 
stereoskop av teologi och sociologi för att synliggöra den skärningspunkten 
mellan olika genealogiska sammanhang. 

                               
219 Scheler 1960, s 103. 



Kapitel 2 
Metodval 

Begreppet metod har tre innebörder i min framställning. På (1) ett metodolo-
giskt plan skriver jag om teori och metod som kommunicerande kärl och om 
kvalitativ och kvantitativ metod som varandras komplement. Metod kan 
också handla om (2) en metod för att samla empiri. Den (3) analysmetod 
som jag fortlöpande använder kan behöva en något utförligare presentation. 

Den avgörande förutsättningen för mitt metodval är att jag i den här un-
dersökningen rör mig på ett för livsåskådningsforskningen nytt fält, nämli-
gen med frågeställningar om forskningsmiljöns betydelse för doktoranders 
livsåskådningsfrågor. Därför söker jag mig fram i en process, där delstudie 
läggs till delstudie. Stegvis bygger jag upp en delvis ny kunskapsbas. Det 
arbetssättet är i sig ett metodval, men det kräver också nya metodval för 
varje ny fas i forskningsarbetet. 

En annan förutsättning för metodvalet är det teorival som jag redan har 
gjort. I det första kapitlet introducerade jag tanken att sättet att samla empiri 
styrs både av det empiriska materialets karaktär och av de teoretiska ut-
gångspunkterna. Med teori menar jag då de synsätt som hjälper oss att ob-
servera den empiriska världen och reflektera kring de observationerna.220 De 
synsätt som jag där beskrev är i komprimerad form följande tre. (1) Den 
forskningstradition som jag tillhör och som jag med vissa reservationer beja-
kar har avgörande betydelse för mitt projekt. (2) Livsåskådningsfrågor måste 
för att bli begripliga sättas in i deras sociala kontext. (3) Nuet inte är ett iso-
lat. Om dagens frågor är avhängiga tidigare frågeställningar och villkor, 
behöver den bakgrunden belysas. Därför visar jag a) de kristna reminiscen-
sernas betydelse i den sekulära kulturen och b) det vetenskapliga kapitalets 
doxa så som det återspeglas i dagens forskningsmiljöer. Kort sagt: valet av 
teori påverkar metodvalet. Teori och metod blir kommunicerande kärl. 

Jag har redan pekat på konturerna i forskningsprocessen. Den behöver nu 
diskuteras ur metodsynpunkt. Jag är medveten om att den rymmer problem 
både i den metodologiska ansatsen och i valet av konkret metod. Därför re-
dovisar jag nu på ett problemorienterat sätt det val av metod som jag har 
gjort för att få svar på min forskningsfråga med dess tre delfrågor. 
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Ett speciellt metodproblem hör ihop med att jag undersöker ett område 
där jag själv är involverad. Frågan är: Kan en doktorand forska i forskarut-
bildning?221 Förtrogenheten med ett sammanhang kan vara en tillgång av 
insikt och tyst kunskap. Närheten till ett fenomen kan också krympa distan-
sen till det empiriska materialet. Det jag vet är att två drivkrafter har funnits i 
mitt arbete: självkritiska funderingar kring mitt KTH-fall och nyfikenheten 
på om mitt empiriska material nu ger den klarhet som jag redan då sökte. 

Genom den dubbla forskningsansatsen i livsåskådningsforskning och so-
ciologi får arbetet en reflexiv karaktär. Forskningsmiljön kan som socialt 
kraftfält och livsåskådningsmiljö intervenera i doktorandens värderingar och 
agerande. Men livsåskådningsfrågor kan också vara spegelbilder både av den 
aktuella sociala kontexten med dess livsåskådningsmoment och av de första 
sociala sammanhang där den enskilde har sin bakgrund. Det här växelspelet 
– som jag med Giddens kallar för en dualitet – kräver ett arbetssätt där fors-
karen lyssnar och iakttar från flera håll. Att begränsa perspektivet skulle 
innebära en stympning av materialets egenart, samtidigt som mångfalden av 
perspektiv komplicerar analysen. 

Min analysmetod har i betydelsefulla avseenden ett nära släktskap med 
den metod som etnografen Michael H Agar redogör för i sin studie The Pro-
fessional Stranger.222 Agar företräder en ”participatorisk metodologi”, där 
forskningsprocessen är viktig att redovisa med de konklusioner som byggs 
upp efter hand.223 

Den successiva uppbyggnaden av slutsatser bidrar till ett dynamiskt för-
hållningssätt till avhandlingens teoretiska fundament. Empiri och teori för-
håller sig reflexivt till varandra. Det innebär att den empiri som synliggörs i 
belysningen från teorin reflekterar det ljuset tillbaka, så att både styrka och 
svaghet i det teoretiska fundamentet framträder tydligare än de kunde göra 
från början. Det empiriska materialet bidrar därigenom – med reservationer 
för materialets begränsning – med en ny tolkningshorisont vid analysen av 
det teoretiska konceptet. Mitt återvändande till teorin blir en förnyad diskus-
sion – inte en teorins rundgång i avhandlingen. 

Kapitlet inleds med en metoddiskussion om hur livsåskådningsfrågor kan 
kartläggas, när de ingår i en process. Jag beskriver tre sätt att hantera sådana 
processer. Det avgörande metodvalet för att samla empiri blir metodkom-
plementärt. Metodtriangulering blir ett viktigt verktyg för att läsaren ska 
kunna bedöma om det samlade empiriska materialet är rimligt med hänsyn 
till reliabilitet och representativitet. I ett särskilt avsnitt av det här kapitlet 
motiverar jag varför jag väljer en kombination av kvantitativ och kvalitativ 
metod. Efter en längre diskussion om det konkreta arbetssättet i de tre del-

                               
221 Bourdieu som i Homo Academicus, 1996 stod inför ett liknande problem kallar i sitt första 
kapitel sin studie för ”En bok för bålet”. 
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studierna, avslutas kapitlet med ett självkritiskt resonemang om den svår-
fångade validiteten. 

Två generella metodproblem 
Med min förförståelse av livsåskådningsfrågornas karaktär och med min syn 
på forskarutbildningen som en sekundär socialisation uppstår två generella 
metodproblem. Det ena hör ihop med att jag ser livsåskådningsfrågor som 
dynamiska företeelser i en ständigt pågående process.224 En viktig faktor i 
socialisationsprocessen är den bakgrund som livsåskådningsfrågor har i den 
enskildes habitus. Den innebär bl a att doktoranden med sina ärvda och för-
värvade värderingar möter forskningsmiljön som livsåskådningsmiljö och 
social miljö. Det mötet lämnar knappast någon oberörd. Det uppstår ett då 
och ett nu – ibland också ett sedan – i doktorandens liv och livssyn. Hur 
rörelse beskrivs blir ett metodproblem. 

Forskarutbildning som sekundär socialisation skapar också det andra me-
todproblemet. Hur avgränsar man det livsåskådningskluster som präglar 
forskningsmiljön från den habitus som den enskilde bär med sig? Att göra 
den avgränsningen är särskilt besvärligt i ett pågående skeende. 

Problemet med rörelsen finns också inom naturvetenskapen. För att be-
stämma hastigheten i en rörelse behövs minst två referenspunkter och en 
klocka. Registrering av en rörelse kan göras på ytterligare ett sätt. Om jag 
sitter i en bil och ser ut genom rutan, kan jag konstatera att bilen rör sig. 
Möjligen kan jag uppskatta hastigheten. Om jag blundar kan jag ändå notera 
acceleration eller retardation. Enligt accelerationslagen förorsakas hastig-
hetsökningen av en kraft som kan beskrivas. Om de två metoderna kombine-
ras är det möjligt att beskriva rörelse. 

1. Fastlåsning och dynamik 
Livsåskådningsfrågor är fastlåsta i en ”dubbel fångenskap”225 och samtidigt 
dynamiska. Thorleif Pettersson beskriver den enskilde som både ”fången i 
sin egen individuella historia, i sin egen biografi över de formbara och kri-
tiska åren” och ”fången i samhällets historia, i den nivå välfärdsutvecklingen 
hade nått under de kritiska åren i den individuella biografin”.226 Samtidigt är 
detta dubbla fängelse ”förvisso inte […] en ogenomtränglig bunker”.227 Det 
kommer impulser utifrån som betyder något för fången. 

                               
224 Selander påpekar hur svårt det över huvud taget är att ”undersöka vilka utgångspunkter 
elever har i värderingsfrågor”. Selander 1991, s 167. 
225 Pettersson 1988, s 51. 
226 Ibm. 
227 Ibm. 
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Från andra utgångspunkter hävdar Pierre Bourdieu en liknande syn. Det 
Bourdieu kallar ”habitus” (från början ”etos”)228 är inte bara en struktur som 
styr livsstilar, smak, vanor, värderingar och sätt att uppträda – alltså något 
som fungerar som särskiljande tecken och därmed antyder bakgrund och 
socialt sammanhang – habitus är också ett ”internaliserat […] kapital”,229 en 
begåvning i form av ett ”praktiskt sinne för vad som bör göras i en given 
situation”230 i det sociala rummet. Om man går utöver Bourdieus beskrivning 
av habitus, när han talar om ”[m]änniskors och gruppers habitus, definierade 
som system av dispositioner”231 och ser den enskilde som agent, kan mötet 
mellan agentens habitus och det sociala rummets livsåskådningsmiljö aktive-
ra livsåskådningsfrågor. Särskilt gäller det om värden och värderingar drab-
bar den habitus som har gjort den enskilde personen ”fången i sin egen indi-
viduella historia, i sin egen biografi över de formbara och kritiska åren”. 

Även om perspektivet är så subjektivistiskt som t ex hos Knud Eiler 
Løgstrup, när han resonerar om tillitsbegreppet, kräver mötet med den andre 
omprövning och nytänkande. Løgstrup skriver i Den etiske fordring: ”[D]et 
ligger i selve vor menneskelige tilvœrelse at vœre ligeså ny som den andens 
ny ord, ny handlinger og ny opførsel. Vi går ligesom ud fra, at fordi de er 
nutidige er de ny, og så vil vi også tage en ligeså ny stilling til dem. En tillid 
til livet selv i dets stadige fornyelse, kunne man kalde det.”232 Vi blir i någon 
mening nya i nya möten, därför att det i varje möte mellan människor ligger 
ett outtalat krav på tillit (”en uudtalt fordring”).233 Vi tar ställning på nytt. 
Därmed blir också våra livsåskådningsfrågor nya. Det är den dynamiken som 
skapar metodproblemet om hur rörelse kan beskrivas. 

2. Kontextens intervention 
Det andra metodproblemet har att göra med den sociala kontextens interven-
tion i den vuxnes personliga livsåskådningsfrågor. Om vi inte lever i ett so-
cialt vakuum, om vi inte är oberörda av de livsåskådningsmiljöer där vi finns 
med deras sammanvävningar av livsåskådningselement och sociala struktu-
rer, hur identifierar, beskriver och avgränsar vi då den sociala kontexten 
med dess livsåskådningselement, när den intervenerar i den enskildes livs-
åskådningsfrågor? 
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229 Bourdieu 1996, s 87. 
230 Bourdieu 2004, s 38. 
231 Bourdieu 1994, s 19. 
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Tre sätt att hantera processen 
De här två metodproblemen måste hanteras för att besvara min forsknings-
fråga. Det finns tre möjliga grepp. 

1. Frysa processen 
Det ena greppet har reduktionskaraktär. Det handlar om att frysa processen. I 
viss likhet med naturvetaren utgår jag då från en punkt, väl medveten om att 
skeendet är mer än punkten. I observationen, i enkäten, i intervjun låter jag 
en informant beskriva en position eller ett ställningstagande som en vald 
utgångspunkt. När dokumentationen görs, har livet gått vidare, kanske med 
nya frågor. Det kan dessutom hända, att min egen närvaro eller mina egna 
frågor har väckt nya tankar hos informanten. 

Ändå har dokumentationen från den frysta punkten ett visst värde. Punk-
ten kan inte återge rörelsen, men dokumentationen pekar i en viss riktning. 
Vi får en föreställning om var doktoranden har funnits med sina frågor. Sär-
skilt om vi får bilden av att ett sådant möte med en livsåskådningsmiljö har 
varit utmanande eller kontroversiellt för doktoranden, kan två moment bli 
gripbara: doktorandens egna livsåskådningsfrågor och doktorandens egen 
bild av livsåskådningsmiljön. Det ger oss en föreställning om den energi som 
åstadkom rörelse. 

2. Vara i processen 
Det andra greppet innebär att vara i processen för att finna mönster i den. 
Observation ger en sådan möjlighet. Som ensam metod är den av många skäl 
vansklig. Så t ex kan forskarens egen närvaro innebära en påverkan som kan 
bli omöjlig att registrera. 

Med observation går det att registrera sådant som det annars är svårt att 
fånga in. Man kan iaktta mönster i det som händer, t ex talarordningen i ett 
seminarium, vare sig samtalet leds av en ordförande eller man valt friare 
former. Det mönstret är en del av interaktionen och därmed en viktig faktor 
för att förstå livsåskådningsmiljön som social process och olika personers 
förhållningssätt i det skeendet. Ibland blir livsåskådningselementen tydliga i 
de enskilda personernas uttalanden och handlingar. Särskilt tydliga kan de 
bli i spänningslägen och konfliktsituationer. Skillnader tydliggör. Ibland 
kännetecknas mönstret av undvikande förhållningssätt. En elegant akade-
misk konversation eller ett förment objektivt förhållningssätt kan ibland 
kamouflera sådant som inte får uttalas eller är tabubelagt. 

I den diskursanalytiskt orienterade metodboken Textens mening och makt 
tar Göran Bergström och Kristina Boréus upp sådana faktorer som inte alltid 
kommer till uttryck i texter men som har betydelse för förståelse. De skriver: 
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Texter är alltså oundgängliga studieobjekt i samhällsvetenskapen men natur-
ligtvis inte det enda som bör studeras. Vill man veta något om hur regeringar 
fattar beslut säger texter bara en del av det som är intressant. En mängd hand-
lingar, händelser och muntlig kommunikation som inte avspeglar sig i doku-
ment föregår varje beslut. Det finns också hierarkier och maktstrukturer som 
möjligen indirekt får ett uttryck i texter, men som man som forskare inte kan 
komma åt genom enbart textstudier. Den som utgår från maktens andra ansik-
te234 och vill studera vilka som har makten på en universitetsinstitution kan-
ske även behöver använda intervjuer och deltagande observation.235 

3. Identifiera styrande faktorer 
Det tredje greppet går ut på att upptäcka faktorer i livsåskådningsmiljön som 
intervenerar i den enskildes livsåskådningsfrågor. För att anknyta till natur-
vetarens beskrivning av rörelse, gäller det att bli varse de krafter som driver 
det skeende som livsåskådningsfrågor utgör. 

Det finns flera möjligheter att identifiera styrande faktorer. Observation är 
en, enkätfrågor en annan, särskilt när frågorna ställs om begränsningar eller 
möjligheter att bearbeta forskningsetiska frågor eller andra livsåskådnings-
frågor. Också intervjuer som ger plats för informanternas narrativer om deras 
livsåskådningsfrågor kan visa på sådana styrande faktorer i livsåskådnings-
miljön som dominansstrukturer, sociala och ekonomiska beroenden eller 
andra faktorer med asymmetriska effekter. 

Styrande och intervenerande faktorer kan därtill vara av helt annat slag. 
Kristna reminiscenser märks ibland i livsåskådningsfrågor och livsåskåd-
ningselement. Doktorandernas frågeställningar kan uppvisa likheter med 
kristen antropologi, skapelseteologi eller världsbild – också i form av ett 
avståndstagande från traditionellt konfessionella svar. Redan det sekundär-
material som jag redovisat visar på förekomsten av värdeladdade och styran-
de faktorer i doktorandernas arbetsmiljö och personliga situationer. 

Frågorna kring livsvärld och systemvärld finns också med. Med tanke på 
att forskningsmiljön är en del av akademins komplexa organisationsstruktur 
ligger det nära till hands att anknyta till den systemteoretiska position som 
Jürgen Habermas intar i Theorie des kommunikativen Handelns, när han 
skriver: ”In einem differenzierten Gesellschaftssystem schrumpft die Le-
benswelt zu einem Subsystem”.236 Det för min studie intressanta med den 
satsen är inte den systemproblematik som Habermas beskriver utan den 
djupgående värderingskonflikt som den indikerar. 

Jag har nu beskrivit de tre metodgreppen mot bakgrunden av hur livs-
åskådningsmiljöer och sociala kontexter intervenerar i de personliga livs-

                               
234 Begreppet ”maktens andra ansikte” (makten att sätta agendan) är hämtat från Steven Lukes 
maktanalys i Power. A Radical View, 1974. Lukes lånar i sin tur uttrycket från Bachrach & 
Baratz, 1970, s 7 (min anm). 
235 Bergström & Boréus (red) 2005, s 14. 
236 Habermas 1982, s 258. 
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åskådningsfrågorna. Men därmed är metodfrågan inte fullständigt besvarad. 
När man prövar en ny forskningsansats, blir anspråken på empiri särskilt 
stora. Det är dessutom bara i begränsad mening som jag kan referera till 
tidigare forskning på området. Därmed ger inte heller sekundärmaterialet 
något stöd för de slutsatser som jag drar. En sådan forskningssituation sätter 
materialinsamlingsmetoden i fokus. 

Ett metodkomplementärt arbetssätt 
När jag väljer livsåskådningsperspektivet för att få syn på det som tidigare 
forskning om forskarutbildning inte har sett eller frågat efter, behöver samti-
digt det valet granskas med tanke på den självklarhet som vanligen präglar 
en forskningstradition i tankemodeller och metodval. Den typen av själv-
klarhet har Ludwik Fleck visat på och relaterat till varje tankekollektivs sär-
skilda tankestil.237 

Livsåskådningsforskningens orientering mot individuella livsåskådnings-
frågor utgår från synen på individen som en autonom aktör.238 Till den iakt-
tagelsen bör också läggas den vikt vid begreppslighet som hör ihop med 
teologisk-systematisk forskning och ”[b]egrepp bär alltid på ett bagage”.239 
Själva begreppet ”livsåskådning” indikerar t ex att livsåskådningsfrågor har 
bearbetats och avklarnats till någon form av syntes, där vissa grundläggande 
antaganden har fått betydelse för synen på människan och världen.240 Det är 
därför nödvändigt att vara kritiskt uppmärksam på de outtalade tankefunda-
ment som begrepp kan vila på. Mats Börjesson skriver: ”Begreppsutredan-
dets praktik är ett uttryck för visionen om ett renare språk, ett språk som är 
förutsägbart, entydigt och verklighetsvisande”, underförstått: en sådan språk-
idé är snarast en chimär.241 

Det är också värt att notera att när systematisk teologi integrerar livsfrå-
gor i sin forskningstradition sker det med beteckningen livsåskådningsforsk-
ning. Den beteckningen bärs upp av seendets metafor som med sin långa 
historia inom den filosofiska tanketraditionen har fokus på ett sanningssö-
kande, där abstraherande reflektion är den grundläggande metoden. Också 
metaforer bär på ett bagage som det är viktigt att kritiskt granska.242 Thomas 
Ekstrand och Mattias Martinson frågar: ”Hur ska vi kunna fortsätta att arbeta 
i vår individualistiska och förnuftsoptimistiska vetenskapliga tradition utan 
att det leder till förnekelse av individualismens och optimismens pro-

                               
237 Jfr Fleck 1979, s 39. 
238 Jfr Jeffners teoribildning med dess fokus på individers livsåskådningar, s 22. 
239 Sunnemark & Åberg 2004, s 32. 
240 Jfr Jeffner 1981, s 13. 
241 Börjesson 2007, s 16. 
242 Jfr Lakoff & Johnson 2003, s 5. 
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blem?”243 De teoretiska ingångsvärdena i den här avhandlingen gör det sam-
talet nödvändigt. 

För att minimera de självklarhetens risker som jag nu nämnt, försöker jag 
lägga en empirisk grund genom ett metodkomplementärt arbetssätt. Valet av 
metodtriangulering med de tre materialinsamlingsmetoderna – observation, 
enkät och intervjuer – kan då förhoppningsvis leda till att de metoderna 
kompletterar och korrigerar varandra inbördes. 

En kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod 
Livsåskådningsfrågor kan studeras på olika sätt. Om forskaren är intresserad 
av vilka livsåskådningsfrågor som finns i en population, faller valet oftast på 
en kvantitativ metod. Forskaren kan använda en enkät, databehandla mate-
rialet och få statistiska svar. I det fallet kännetecknas den kvantitativa meto-
den bl a av att den innefattar både materialinsamling och analys. En viktig 
omständighet är att mötet mellan forskare och informant är ett möte på di-
stans utan ögonkontakt. 

Det statistiska intresset i min studie gäller (1) i vilken utsträckning vissa 
livsåskådningsfrågor finns företrädda inom den beforskade gruppen. Jag vill 
dessutom veta (2) hur doktoranderna uppfattar vissa livsåskådningselement i 
sina forskningsmiljöer. Enkätsvaren ska därtill användas (3) för att jämföra 
enskilda doktoranders ståndpunkter med vad som kan framkomma i observa-
tionsstudien. I en närstudie kommer jag slutligen (4) att jämföra ett antal 
doktoranders ställningstaganden i enkätsvaren med vad de berättar i inter-
vjuerna. 

Sättet att använda enkäten som datainsamlingsmetod avviker därmed från 
vad som annars är vanligt. I min studie är avsikten att enkäten skall vara ett 
led i ett förberedelsearbete. Någon avancerad statistisk databearbetning är 
inte aktuell. Jag avvisar också tanken på att mitt material skulle kunna ge 
statistiskt generella svar. 

I min studie är det viktigt att få veta något om ett antal doktoranders livs-
åskådningsfrågor, primärt relaterade till en institutionell kontext och se-
kundärt till en postkristen kultur. Syftet är att förstå vad forskningsmiljön 
som social miljö och som livsåskådningsmiljö betyder för doktorandernas 
livsåskådningsfrågor. För det ändamålet är intervjuer bäst lämpade. Den 
huvudsakliga metoden är kvalitativ med de komplikationer som den inrym-
mer, t ex genom att forskaren tangerar känsliga personliga frågor. 

En indikation på att det finns sådana ”känsliga” frågor, ger de beskriv-
ningar av doktoranders erfarenheter av forskningsmiljön som redovisats i de 
senaste årens forskningslitteratur.244 De beskrivningarna handlar bl a om 

                               
243 Ekstrand & Martinson 2004, s 22. 
244 Jfr Ehn & Löfgren 2004, Schoug 2004 och Gerholm i Strannegård (red) 2003. 
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förlorarnas bitterhet, om den akademiska konformismens krav på anpasslig-
het (Ehn och Löfgren), om kampen för erkännande, om intressekonflikter 
mellan handledare och doktorand (Gerholm) eller om forskarsamhället som 
konkurrenssystem, där aktörerna är inbegripna i ständiga tävlingssituationer 
(Schoug). En helt annan typ av känsliga frågor tar upp skammen i handled-
ning. Anita Hännestrand-Danemar har gjort en studie i frågan med exempel 
från psykoterapihandledningen. Bl a tar hon upp Imre Szecsödys observatio-
ner om svårigheterna för den handledde att ”stå ut med att inte förstå” och 
iakttagelsen att ”[v]arje handledningstimme innehöll situationer där någon 
form av konflikt, vilken mobiliserade försvar, kunde identifieras. Skammen 
var alltid nära”.245 Dessa exempel utgör mementon vid intervjuer. 

Därtill kommer att förhållandet mellan doktorander och deras forsk-
ningsmiljöer inte är statiskt. Det har snarare karaktär av en fortgående pro-
cess, där forskarutbildningen ger nya kunskaper och nya infallsvinklar som 
kräver omprövning och omskrivningar av redan formulerad text. Betydelsen 
av forskningsmiljöns maktstrukturer och asymmetriska relationer kan också 
dölja viktiga konflikter i livsåskådningsfrågor. 

Socialisationen är en annan process, ofta med vacklan mellan att känna 
sig bejakad eller ignorerad.246 Inte heller som sociologiskt fenomen är forsk-
ningsmiljön statisk. Oavbrutet pågår positionsförskjutningar mellan grupper 
och enskilda personer, konkurrens mellan tolkningsmetoder och forsknings-
inriktningar, olika forskningsområdens växlande status och vetenskapliga 
betydelse eller nätverkens roll för framgång och karriär i ett ständigt pågåen-
de tyst maktspel. Lena Gerholm menar, ”att ingen någonsin känner sig helt 
trygg i sin position. Varje insider är också en potentiell outsider”.247 Det är 
därför svårt att med kvantitativ metod beskriva och analysera doktoranders 
förhållningssätt till dessa dynamiska skeenden. De subtila nyanserna i det 
personligt särpräglade tappas lätt bort. 

Valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod har därför också att göra 
med hur den sociala och/eller samhälleliga situationen ser ut. I en stabil situ-
ation tenderar tolknings- och förståelseprocesser att bli likformiga. Bengt 
Starrin talar om att de ”rutiniseras”.248 Det är då följdenligt ”att behovet av 
kvalitativa analyser ökar under perioder av starka förändringar och stora 
omvandlingar i ett samhälle”.249 Den mångfald och omvandling som präglar 
samhället gäller också universitetet med dess inbyggda dynamik och den 
kunskapsgenerering som tycks bli alltmer specialiserad och forcerad. 

                               
245 Hännestrand-Danemar 1997, s 47 resp 44. En källa för fortsatt forskning i ämnet är Szec-
södys doktorsavhandling The Learning Process in Psychotherapy Supervision, 1990. 
246 Jfr Ehn & Löfgren 2004, s 14 f. 
247 Gerholm 2003, s 100. 
248 Starrin 1994, s 31. 
249 Ibm. 
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När jag som huvudsaklig metod har valt en kvalitativ metod, är det be-
tingat av ändamålet med min studie och av de flerdimensionella samman-
hang som kännetecknar materialet. 

Till min argumentering hör ytterligare ett led. Sociala rum och fält har 
visserligen ett mått av autonomi, men det betyder inte att de är aktörer. Man 
kan inte skicka en enkät och få svar från forskningsmiljön. Man måste gå en 
omväg via personer. Och sådana personliga svar skiljer sig åt, bl a beroende 
på var i hierarkin den svarande har sin position och hur hon/han förhåller sig 
till de livsåskådningselement som präglar miljön. När det gäller livsåskåd-
ningsfrågor har också den personliga mognaden stor betydelse. 

Mitt intresse är inte att söka efter officiella uttalanden om forskningsmil-
jöers värdegrunder. De dominerandes röster hörs inte. Det är en orättvisa 
gentemot den institutionella maktens företrädare. Det är förhållandet mellan 
enskilda doktorander och forskningsmiljön – så som de ser den – som är i 
fokus. Därför är doktorandernas röster intressanta i de intervjuer som är den 
kvalitativa forskningens huvudinstrument. 

När jag väljer kombinationen av kvantitativ och kvalitativ metod, sker det 
för att ta vara på vardera metodens styrkor. I min studie ger den kvantitativa 
metoden 
(1) en översiktlig bild av i vilken utsträckning vissa livsåskådningsfrågor 
finns företrädda bland doktoranderna, 
(2) underlag för att kunna jämföra de livsåskådningsfrågor som de enskilda 
doktoranderna tar upp i intervjuerna med vad de uttalat i enkätsvaren och 
(3) en fördjupad bild av forskningsmiljöerna som livsåskådningsmiljöer. 

Men den kvantitativa metoden har sina begränsningar, även om tendenser 
och representativitet är ett högst angeläget informationsbehov. Subtila nyan-
ser kan misshandlas, om man försöker fånga dem med siffror och statistik. 
Det kan vara svårt att återge vad som är typiskt för livsåskådningsfrågor och 
livsåskådningsmiljöer med hjälp av kvantifierade data. Där har den kvalitati-
va metoden sina fördelar. Med hjälp av den metoden är det möjligt att 
(1) få syn på mönster i möten och konfrontationer mellan forskningsmiljöer 
och enskilda doktoranders livsåskådningsfrågor, t ex i fråga om hur beroen-
demönster, könsmaktsordningar och samarbetsvillkor intervenerar i enskilda 
personers livsåskådningsfrågor, 
(2) ge utrymme för doktoranderna att berätta om hur deras livsåskådnings-
frågor aktualiseras i mötet med deras livsåskådningsmiljöer och 
(3) lyssna in sådana nya frågeställningar som inte kan fångas upp i stereoty-
piserade enkäter eller som kan vara eliminerade av etablerad teori. 
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Det konkreta arbetssättet 
Vilka praktiska konsekvenser i konkret forskningsmetodik får då valet av en 
kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod i den här avhandlingen? Så här 
har jag arbetat med de tre delstudierna. 

1. Observationerna 
En enhet vid ett universitetssjukhus visade aktivt intresse för mitt forsk-
ningsprojekt. Där fanns forskningsverksamhet inom det mikrobiologiska 
området men också inom några andra forskningsenheter, bl a epidemiologi 
och vård. De aktiva doktoranderna var till antalet cirka 100. Här genomför-
des projektet efter prövning i Regionala etikprövningsnämnden. Betydelse-
fullt för mitt arbete var den förankring som projektet fick hos institutionsled-
ning och företrädare för doktoranderna. 

Den första delstudien var en observationsstudie som i vissa delar påmin-
ner om det arbetssätt som Lena och Tomas Gerholm hade valt i studien Dok-
torshatten.250 Deras ambition var att göra en etnografisk studie av forskarut-
bildningen med ett fältarbete inom sex institutioner, präglat av kontextua-
lism, vardagsperspektiv och deltagande observation.251 Med hjälp av triangu-
lering försökte de ”nå det onåbara” i ”de perspektiv som olika data ger”.252 

Mitt syfte med observationsstudien var att få en bild av en medicinsk en-
het med de värderingar och synsätt som var kännetecknande för några av 
forskningsgrupperna. Under ett halvt år hade jag 21 olika kontakter inom 
den aktuella enheten, en del i olika grupperingar, andra med enskilda perso-
ner. Jag deltog i seminarier och lunchmöten, pratade med doktorander och 
handledare, satt med vid fikaraster, blev kontaktad av enskilda doktorander, 
hade möten med företrädare för doktorandrådet. I allt detta iakttog jag 
grupprocesser och ledarstilar, såg samtalsordningar och statusskillnader i 
seminariegrupper, funderade över varför man i seminarierna lyssnade till 
vissa personer och tycktes ignorera andra, anade hur engagemang skapades 
och hur utanförskap blev till, reflekterade över vad det var för slag av livs-
åskådningsfrågor som aktualiserades och vad de frågorna stod för. 

Deltagarnas medvetenhet om att vara observerade var troligen hög. När 
jag deltog i seminarier berättade jag om min studie utan att i övrigt yttra mig 
där. Jag valde en sådan plats vid seminariebordet att jag skulle ses som gäst. 

Utöver seminarierna hade jag ett antal informella träffar och samtal både 
med enskilda och med grupper. Inte så sällan berättade någon doktorand om 
sina problem och konflikter i utbildningen och ville ha mina synpunkter. Jag 
tillämpade då det förhållningssätt som Carl R Rogers kallar nondirective 
counseling. Rogers menar att den bästa formen för kommunikation när nå-
                               
250 Gerholm & Gerholm 1992.  
251 Gerholm & Gerholm a a, s 9 f. 
252 Gerholm & Gerholm a a, s 24. 
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gon vill ha synpunkter på ett problem är speglingsmetoden. Man behöver 
inte bejaka problemet eller bidra med lösningsförslag. Det räcker med att 
visa intresse genom att omformulera den andres beskrivning. I samtal där 
frågor och problem gick i dagen föreföll ofta en livsåskådningsdimension 
involverad. Det fanns då anledning att fråga som Rogers gör: ”What is the 
nature of this process, what seems to be its inherent characteristics, what 
direction or directions does it take, and what, if any, are the natural end-
points of the process?”253 

Den dokumentation som jag gjorde från seminarietillfällena var av två 
slag. Någon gång ritade jag ett sociogram för att få en bild av samtalsord-
ningen. Jag identifierade dominerande aktörer liksom deltagare med återhål-
let agerande. Min utgångspunkt var då att det sociala samspelsmönstret i en 
grupp visar den betydelse som de olika deltagarna tillerkänns.254 Att betydel-
sen av statusval korrelerar med en konformitet med dominerande värden och 
normer noterade T M Newcomb redan 1943 i studien av en collegegemen-
skap (a college community).255 Övriga noteringar från seminarierna gjorde 
jag sedan i bilen på parkeringsplatsen. 

Observation av det här slaget är metodiskt sett ett äventyr. Komplikatio-
nerna gäller för det första reliabiliteten. Hur kan jag veta att det jag återger är 
tillförlitligt? Jag har just illustrerat det reliabilitetsproblemet genom att visa 
på den process som kan uppstå i en relation vid ett observationstillfälle. 

Den andra komplikationen gäller validiteten. Är det som jag återger ett 
svar på den ursprungliga frågan? En kvantitativt inriktad forskare frågar: Har 
jag mätt det jag vill mäta? I min studie finns samma problem och jag skulle 
inte ha kommit undan det även om jag hade arbetat med dold kamera. Min 
tolkning skulle ändå kunna vara märkt av min personlighet och mina förstå-
elsehorisonter. Det problemet ligger i själva valet av kvalitativ metod. 

2. Enkäten 
Exemplen från observationerna på olika typer av livsåskådningsfrågor lik-
som på vissa maktstrukturer följde jag upp med en enkät som delvis kom att 
avvika från hur enkäter brukar konstrueras och användas.256 

Syften 
Genom att ställa ett antal livsåskådningsfrågor till samtliga doktorander vid 
den aktuella enheten – några av frågorna hade ställts i tidigare livsåskåd-
ningsstudier – ville jag: (1) få en översiktlig bild av de livsåskådningsfrågor 
som var relevanta för doktoranderna, (2) få en fördjupad bild av forsknings-
                               
253 Rogers 1961, s 75.  
254 Jfr Secord & Backman i Social Psychology, 1964, s 244: [P]ersons choose others having 
characteristics considered desirable in terms of the norms and values of the group. 
255 Referensen till Newcomb 1943 hämtar jag från Secord & Backman 1964, s 245. 
256 Se Bilaga 2. 
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miljöerna som livsåskådningsmiljöer och sociala rum, bl a vad det var i 
forskningsmiljön som gjorde att en del doktorander funderade på att avbryta 
sina studier och (3) få ett underlag för att kunna gå tillbaka från intervjuerna 
och göra jämförelser med vad de enskilda doktoranderna tidigare hade sagt i 
enkätsvaren. 

De här tre intentionerna hör hemma inom ramen för en kvalitativ forsk-
ningsansats. Avsikten var att göra en bred, explorativt inriktad enkät med 
flera frågeområden. Men det tillkom en kvantitativ aspekt. Jag ville skanna 
av dominerande livsåskådningstendenser i den aktuella doktorandgruppen 
för att kunna avgränsa de livsåskådningsområden som inte föreföll relevanta. 
Men först handlade det om att ta fram relevanta frågor för enkäten. 

Förberedelsearbetet 
Med en sådan bredd i den planerade enkäten, blev det nödvändigt att testa 
frågorna. Jag skickade först ut en provenkät och fick in svar från ett 25-tal 
personer. Men jag fick också synpunkter på frågornas karaktär och utform-
ning, inte sällan med reflektioner kring enkäten som en del av studien. Det 
blev sammanlagt sex pilotenkäter. Den delen av förberedelsearbetet kom att 
påverka både valet av frågor och åtskilliga formuleringar. 

En sidoeffekt av provenkäterna och en tankeställare inför både enkät och 
intervjuer var de samtal som en del av ”provinformanterna” initierade. Mina 
frågor väckte frågor som de gärna ville ventilera. Eller rättare: jag fick en 
metodlektion i hur frågor inte bara frågar. De kan också förändra tankar och 
synsätt, så att själva frågandet blir en cirkelrörelse med den tillfrågade som 
den frågande. ”Provinformanternas” samtalsinviter indikerade alltså att det 
fanns viss risk för problem med reliabiliteten i den slutliga enkäten. 

Ett annat metodproblem i livsåskådningsforskning – också det med bäring 
på reliabilitet och validitet – är att människors möjligheter att förmedla livs-
syn och värderingar kan se så olika ut. Språk och ordförråd är ett par sådana 
faktorer; tankevanor och struktureringsförmåga ett par andra. Men också 
graden av integritetsbehov med en rädsla för det nära personliga kan spela 
in. Existentiella livsåskådningsfrågor kan väcka upp såriga minnen och erfa-
renheter utan att det har varit forskarens avsikt. Om forskarutbildningen inte 
motsvarar vad en doktorand har hoppats på, kan besvikelsen färga av sig i 
beskrivningen av livssyn och värderingar. Jag nämner de här problemen för 
att visa hur viktigt det är att arbeta med olika metoder som kompletterar 
varandra. 

Enkätfrågorna och deras konstruktion 
Förstudien resulterade i att antalet enkätfrågor – de flesta med bundna svars-
alternativ – blev relativt stort.257 Den första enkätfrågan har övergripande 
karaktär. Den tar upp doktorandernas funderingar ”på sådana livsfrågor” 
                               
257 Termen ”bundna svarsalternativ” är lånad från Rosengren & Arvidson 2002, s 144. 
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som ”t ex handlar om vad som är viktigt i livet eller vad som är rätt och orätt 
i dina ställningstaganden”. Den formuleringen har en viss disponerande 
funktion och frågar efter (1) hur ofta livsfrågor, inklusive etiska frågor, 
väcks och bearbetas hos den enskilde doktoranden och (i aggregerad me-
ning) hos hela gruppen av svarande. När jag frågar efter ”sådana livsfrågor” 
är (2) den kognitiva innebörden underförstådd. Men den första enkätfrågan 
efterlyser också (3) ”dina ställningstaganden”. Den dispositionen präglar 
enkäten i sin helhet. 

Enkätens frågor är alltså till sin karaktär av två slag. Dels ställer jag 
åsiktsfrågor.258 De efterlyser den svarandes reflektion och teoretiska bearbet-
ning av olika frågeställningar. Ett exempel på en sådan fråga är: Hur ser du 
på vetenskapens möjligheter att ge förklaringar (jfr enkätfråga 6)? Dels in-
nehåller enkäten livsvalsfrågor. Då ställs den svarande inför frågeställningar 
om vad som är ”värt att sträva efter för egen del” (jfr enkätfråga 10) eller hur 
hon/han skulle vilja bli bemött av andra i vissa tänkta gränssituationer i livet 
(jfr enkätfråga 15). Hit räknar jag också frågor om vad som har påverkat den 
svarandes livssyn (jfr enkätfråga 21), eftersom en sådan påverkan kan vara 
en del av de val som informanten gjort. 

Distinktionen mellan åsiktsfrågor och livsvalsfrågor anknyter till det re-
sonemang om livsåskådningsfrågornas rationalitet som Mikael Stenmark för 
i Rationality in Science, Religion, and Everyday Life.259 Stenmark menar att 
hur vi faktiskt ska leva våra liv handlar om att välja ett sätt att leva och för-
ändra sitt liv. Han fortsätter: 

It is a choice of not only a vision of life (the theoretical function of views of 
life) but a vision for life (the regulative function of views of life). And this 
choice cannot be postponed for real human agents.260 

Stenmarks syn på livsåskådningsfrågor saknar empirisk grund. Det är inte 
heller uppgiften i hans framställning att samla empiri. När jag nu tar upp 
hans distinktion mellan livsåskådningar som ”spectator-questions” respekti-
ve ”agents-questions” och skiljer mellan åsiktsfrågor och livsvalsfrågor, ger 
det en möjlighet att empiriskt belysa resonemanget. 

Avsikten med att välja den här typen av enkätfrågor är att ge de svarande 
möjlighet att ge uttryck för livsåskådningsfrågornas såväl essentiella som 
existentiella dimensioner. I enkäten blandas åsiktsfrågor med livsvalsfrågor 
och får någorlunda lika stort utrymme. När jag senare i analysarbetet går 
tillbaka från uttalanden i intervjuerna till enkätsvaren, finns de båda dimen-
sionerna med som möjligheter till jämförelser. 

Vid utformningen av enkätfrågorna, arbetar jag med tre varianter. 

                               
258 Jfr s 7. 
259 Stenmark 1995, s 261. Stenmarks egen formulering är The Questions of Life-View Ration-
ality. 
260 Ibm. 
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(1) Frågor som ger fria preferensval av typen: Vad anser du vara viktigast i 
livet? 
(2) Frågor som låter den svarande välja mellan redan uppställda alternativ av 
typen: Vilka av följande alternativ anser du vara viktigast i livet? 
(3) Frågor som låter den svarande ta ställning genom att välja mellan olika 
skalpositioner såsom ”viktigt eller mycket viktigt”. 

Ett antal frågor blev utformade så att de skulle ge en fördjupad bild av 
forskningsmiljöerna så som de uppfattades av doktoranderna. Hur behandla-
de man t ex frågor av forskningsetiskt slag? Fanns det plats för samtal om 
livsfrågor? Förhållningssättet till sådana frågor kan indikera både vilka etis-
ka problem som man beaktar och vilken människosyn som sätter sin prägel 
på livsåskådningsmiljön. Med andra ord: Vem tillerkänns man vara i sin 
forskningsmiljö? Därmed är vissa enkätfrågor ställda på gränsen mellan 
livsåskådning och social struktur. 

Ytterligare en grupp av frågor gällde just forskningsmiljöerna som sociala 
miljöer. De är i enkäten huvudsakligen integrerade som delfrågor. Hit hör 
frågeställningar om handledning, tankar på att avbryta forskarutbildningen 
och funderingar om den egna yrkesmässiga framtiden. 

Enkäten utformades som ett annorlunda ”samtal” där informanten kunde 
positionera sig via ett medium som inte har face-to-face-samtalets närhet. 
Den metoden betingar ett givet pris genom att den personliga närheten med 
möjliga exemplifieringar och fria associationer går förlorad. 

Population och svarsfrekvens 
Enkäten gick till samtliga 94 aktiva doktorander. Efter påminnelser blev 
antalet svar 44, varav 23 svar kom från kvinnor och 21 från män, alltså med 
en svarsfrekvens på 46,8 %. Även om förhoppningarna om en hög svarsfre-
kvens inte infriades, kunde ändå den explorativa intentionen uppnås. Den var 
också den avgörande. Möjligheten att jämföra de enskilda svaren i den 
kommande intervjustudien med svaren på enkätfrågorna fanns dessutom 
kvar. 

Någon systematisk bortfallsanalys gjordes inte. Däremot visade ett antal 
uppföljningssamtal, att sannolika orsaker till det externa bortfallet hade varit 
tidsbrist och stor arbetsbelastning.261 Från institutionsledningen fick jag veta 
att svarsfrekvensen brukade var ännu lägre i de interna enkäterna. Det inter-
na bortfallet, alltså uteblivna svar på enskilda frågor, var mycket litet. 

De svarandes åldersfördelning framgår av följande tabell. 

Tabell 2. De svarandes åldersfördelning 
Ålder 21–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 Ej svar Totalt 
Antal 5 14 6 8 3 3 2 1 2 44 

                               
261 Jfr Rosengren & Arvidson 2002, s 157. 
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3. Intervjuerna 
I det tredje steget i undersökningen var jag nu framme vid att lyssna till ett 
antal doktorander för att fördjupa förståelsen för det kännetecknande i forsk-
ningsmiljöerna och spåra mönster i doktorandernas synsätt. Jag redovisar 
syftena med intervjuerna, frågornas karaktär och urvalet av intervjuade. 

Syften 
De två första delstudierna följdes upp med en serie intervjuer med syftena: 
(1) att dokumentera doktorandernas beskrivningar av forskningsmiljöerna 
som livsåskådningsmiljöer och sociala rum och (2) att dokumentera det kän-
netecknande i doktorandernas livsåskådningsfrågor. 

Frågorna 
Eftersom samtalstiden per intervju helst inte borde överskrida en timme blev 
det nödvändigt att begränsa antalet intervjufrågor. I observationsstudien hade 
jag märkt att även om de doktorander som jag mötte visade ett påtagligt in-
tresse, kunde de samtidigt förefalla vilsna inför problem som de sannolikt 
inte hade tänkt färdigt på. Det blev ytterligare ett skäl till att begränsa inter-
vjutiden. Jag kunde inte heller belasta mitt arbete med alltför stor mängd 
empiri. I utskrivet skick omfattar det bandade intervjumaterialet 605 sidor. 

Intervjuguiden tar upp fyra frågeområden: (1) viktiga värden i livet, (2) 
människosynen, (3) världsbilden och (4) kunskapens gränser.262 Inom varje 
frågeområde arbetar jag med två huvudteman och två underteman. Mina 
huvudteman är forskningsmiljöerna som livsåskådningsmiljöer, respektive 
doktorandernas egna livsåskådningsfrågor. Som underteman till doktoran-
dernas egna livsåskådningsfrågor väljer jag att fråga efter deras åsiktsfrågor, 
respektive deras livsvalsfrågor. 

Avsikten med frågekonstruktionen var att ge utrymme för fria associatio-
ner inom en given struktur. Det utskrivna materialet visar den ramen samti-
digt som informanterna reflekterar runt frågorna. Det här arbetssättet gav 
bilder av forskningsmiljöerna inom de fem områdena: (1) arbete och privat-
liv, (2) handledarskap, (3) organisation och ekonomi, (4) genusfrågor och (5) 
metafrågor. 

Alla intervjuer bandades och skrevs omgående ut för distribution till varje 
berörd informant med möjlighet att göra egna justeringar. 

Urvalet av intervjupersoner 
Av följande tabell framgår hur urvalet av intervjupersoner gjordes ifråga om 
ålder, kön och utbildning. Jag redovisar också intervjutiden per intervjuper-
son. 

                               
262 Se Bilaga 3. 
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Tabell 3. Intervjupersoner 
Nr Ålder Kön Utbildning Intervjutid/min 

1 38 m läk 49 
2 30 k biomed 65 
3 okänd k biomed 54 
4 50 k sjuksköt 71 
5 33 k psykol 41 
6 41 m läk 55 
7 26 k biomed 58 
8 29 m biomed 50 
9 29 k biomed 94 

10 30 k biomed 50 
11 36 k biomed 66 
12 30 k biomed 63 
13 27 m biomed 52 
14 30 k biomed 61 
15 42 k sjuksköt 62 
16 28 k biologi 79 
17 30 m Biomed + ekon 81 
18 48 k sjuksköt 90 

 
Snittiden för intervjuerna är 64,5 min. 

Antalet informanter begränsades alltså till arton, varav fem var män och 
tretton kvinnor. Deras utbildningsbakgrund var enligt deras egna uppgifter 
följande: elva med biomedicinsk utbildning, två läkare, tre sjuksköterskor, 
en psykolog och en biolog. Urvalet var en avvägning mellan följande fyra 
faktorer. 

a. Kulturfaktorn 
Enkäten visade att två tredjedelar av de svarande var födda i Sverige och 
hade föräldrar från vårt land. Övriga svarande hade vuxit upp i familjer som 
kom från i stort sett alla delar av världen. Bland världsdelarna var det bara 
Sydamerika som inte var företrätt. De svarande hade haft möjlighet att be-
svara enkäten på svenska eller på engelska. Åtta valde att svara på engelska. 
En noggrann läsning av de engelska svaren indikerade att vissa informanter 
var tveksamma om frågornas innehåll. Det var svårt att avgöra om det hade 
att göra med språkliga eller kulturella faktorer. Därför kallade jag enbart 
svensktalande till intervjuerna. Därmed gick jag miste om ett jämförelsema-
terial men vann en någorlunda enhetlig allmänkulturell bakgrund. 

b. Olika forskningsområden 
Observationsstudien och enkäten hade visat på doktorandernas olika forsk-
ningsinriktningar. Av de 44 som svarade på enkäten hade 39 naturvetenskap-
lig inriktning, två sociologisk, två psykologisk. En informant hade inte upp-
gett inriktning. Också grundutbildningen växlade som jag redan redovisat. 
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De två första delstudierna hade visat att forskningsinriktningarna kunde 
märkas i svaren. Den iakttagelsen påverkade därmed urvalet av informanter, 
så att de olika forskningsinriktningarna blev någorlunda jämnt representera-
de.263 

c. Indikationer om växlande koherens 
Uttalanden i observationsstudien liksom en närläsning av enkätsvaren visade 
att det fanns skillnader i fråga om sammanhang i svaren från en och samma 
doktorand. Synsätten verkade inte alltid genomtänkta. Två iakttagelser var 
särskilt intressanta. Den ena visade på profilskillnader i livsåskådningskon-
ceptet. Några svarande hade profilerat sig – någon närmast programmatiskt – 
med en tydligt sekulär grundsyn. Några andra hade framhållit sin kristna 
bakgrund och identitet. De profilskillnaderna märktes i samtalsinlägg och 
enkätsvar på ett sådant sätt att de visade på en relativ koherens. Den andra 
iakttagelsen blev tydlig vid närläsningen av enkätsvaren och visade att det 
ibland saknades ett inre sammanhang i yttranden och enkätsvar. 

Det fanns alltså skäl att närmare syna de här iakttagelserna men samtidigt 
beakta ett par omständigheter. Ålder och livserfarenheter kan ha spelat en 
roll. Det fanns också skäl att minnas vad Ann Swidler har kommit fram till, 
när hon beskriver kultur som en repertoar eller som en verktygslåda, där det 
finns olika verktyg att använda.264 Ett multipelt förhållningssätt kan handla 
om ett sätt att navigera i olika miljöer utan att det betyder avsaknad av kohe-
rens i den personens grundsyn. Oavsett de här faktorerna var frågan om ko-
herensen så intressant att den påverkade urvalet. 

d. Kön 
Avsikten var ursprungligen att göra urvalet av informanter med en jämn 
fördelning mellan könen. Med hänsyn till de sammanvägda faktorerna blev 
som jag nämnt könsfördelningen ojämn med fem män och tretton kvinnor. 

Den svårfångade validiteten 
Troligen finns det inte någon intervjuundersökning som håller måttet inför 
en kritisk granskning av validitetsfrågan. Det hör ihop med intervjuunder-
sökningars karaktär och drabbar därmed också den här studien. Jag pekar 
särskilt på fyra minerade områden. 

(1) Forskarens förförståelse kan under arbetets gång transponeras till förklar-
ingsfaktorer. Man förklarar – vanligen oavsiktligt – det man vill förklara 
med den utgångspunkt som man själv har. De många leden i arbetet kan göra 

                               
263 Jfr informanternas utbildningsbakgrund på föregående sida. 
264 Swidler 2001, s 24. 
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saken svårupptäckt. Glidningen kan börja i valet av syfte och påverka meto-
den, smyga sig in i utformningen av intervjufrågor, gå igen i urvalet av den 
presenterade empirin och styra tolkning och analys. Cirkelrörelsen har då 
resulterat i en ogrundad slutsats. 

(2) Den underliggande begreppsapparaten kan bli forskningsstyrande. Be-
grepp är ofrånkomliga i forskningen, men de är samtidigt laddade med förut-
sättningar som ofta upptäcks först av nästa forskargeneration. Det här pro-
blemet är närmast ofrånkomligt, särskilt inom humanioraforskningen. Ett 
sätt att balansera problemet är att välja olika metoder i kompletterande studi-
er. 

(3) En begränsad population kan ge innehållsbegränsande effekter. I min 
enkätstudie fanns ett bortfall som inte blev föremål för närmare analys.265 
Ändå kan det här finnas ett representativitetsproblem. De informanter som 
uppgav att de inte hade tid att svara kan i själva verket ha haft helt andra skäl 
för att avstå. Men också intervjustudien med de arton intervjupersonerna 
innebar en begränsad population, även om den gav ett omfattande empiriskt 
material. Det utesluter inte den svårupptäckta risken både av en oönskad 
innehållslig begränsning och av en övermättnad i materialet. 

(4) De tre delstudierna kan ha drabbats av ett klassifikationsproblem. Särskilt 
gäller det om intervjustudien. Skälen är två. Dels kan det finnas ett aggrege-
rat klassifikationsproblem genom att de två första delstudierna är förutsätt-
ningar för den tredje. Om empirin från de två första delstudierna inte ger en 
relevant bild av forskningsmiljöerna med deras sociala miljöer och deras 
livsåskådningsmiljöer, återverkar den bristen menligt på den tredje delstudi-
en. Dels är det inte sannolikt att de arton informanterna i intervjustudien har 
gett en fullgod bild av samtliga forskningsmiljöer och av de mönster av per-
sonliga livsåskådningsfrågor som kan förekomma i den totala populationen. 

De här fyra problemen är livsåskådningsforskningens akilleshäl – liksom de 
förföljer all humanioraforskning med inslag av hermeneutik. Ändå vill jag 
hävda att studiens explorativa syfte kan uppnås genom det redovisade mate-
rialet. 

� 
 
I det här kapitlet har jag problematiserat de metodfrågor som min studie 
aktualiserar. Om livsåskådningsfrågor sällan når en definitiv vilopunkt och 
om forskningsmiljön intervenerar i doktorandernas livsåskådningsfrågor, 
kompliceras förutsättningarna för att samla empiri. Med tre olika metod-
grepp hanterar jag den dynamiken, nämligen genom att (1) frysa processen 
                               
265 Jfr s 63. 
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och dokumentera den i en given situation, (2) under en begränsad period 
själv vara i processen och registrera mönster i skeendet samt genom att (3) 
identifiera sådana faktorer i livsåskådningsmiljön som har intervenerande 
funktion. Valet av metodtriangulering liksom kombinationen av kvantitativ 
och kvalitativ metod kompletterar och korrigerar insamlingen av empiri. 
Ändå är alltid kvalitativa forskningsmetoder utsatta för risken att drabbas av 
validitetsdefekter. 

I tabellform sammanfattar jag den övergripande metod som jag använt för 
att insamla avhandlingens empiriska material. 
 
Tabell 4. Kronologisk materialinsamling med komplementär metod 
2003  2004 Våren 2005 Hösten 2005/ 

våren 2006 
Hösten 2006/ 
våren 2007 

En 
över-
gri-
pande 
plan ut-
arbetas. 

Observationsstudien
genomförs och 
analyseras prelimi-
närt. Leder till pla-
nering och utform-
ning av enkäten. 

Enkäten genom-
förs och analyseras 
preliminärt. Leder 
till planering och 
utformning av 
intervjustudien. 

Intervjuer 
med arton 
doktorander 
genomförs 
och analyseras 
preliminärt. 

Analys av det 
samlade empi-
riska materia-
let. Återkopp-
ling genom 
triangulering. 

 
Avsikten med den här övergripande metoden är att den med en planerad 
systematik ska leda forskningsprocessen från forskningsfrågan till möjlighe-
ten att besvara den. 
 



Kapitel 3 
Två delstudier – 
resultat och preliminär tolkning 

Det här kapitlet inleds med en kort redogörelse för själva starten på mitt 
projekt. Kapitlets huvudsakliga innehåll är redovisningen av observations-
studien och enkäten med en preliminär tolkning av materialet och med en 
summering av de frågor som kvarstår obesvarade från var och en av de två 
delstudierna. 

Från förberedande studie till projektstart 
Redan före de tre delstudierna hade jag genomfört fyra förberedande inter-
vjuer, två vid en medicinsk institution och två inom en humanioradisciplin.266 
Jag utgick då från de frågor som redovisas i bilaga 1. Samtalet inleddes med 
att informanterna – två doktorander och deras respektive handledare – fick 
läsa igenom frågorna och välja de frågor som de fann mest relevanta. I varje 
intervju stannade jag där informanten själv ville stanna utan att ställa några 
följdfrågor. 

De båda doktoranderna hade det gemensamt, att de bara några dagar före 
samtalen hade fått ut sina examina. Det betydde enligt deras kommentarer att 
det var lättare att berätta öppet, då de nu skulle lämna sina institutioner. 

Samtalen visade bl a att ”värderingar som är integrerade i den akademiska 
verksamheten tycks kunna stå i konflikt med den livsåskådning som de dok-
torander har som är involverade i verksamheten. Deras livsåskådningsfrågor 
får svårt att få utrymme i det de gör”.267 En annan iakttagelse gällde hur långt 
ifrån varandra doktorand och handledare stod och hur olika deras intressen 
och värderingar var. Ett exempel var den kvinnliga doktorandens minne av 
starten på hennes forskarutbildning. Glädjen över att ha blivit antagen som 
doktorand grusades av upptäckten att hennes lön låg flera tusen kronor under 
den månadslön som de manliga kolleger hade fått som hade blivit antagna 
samtidigt. Hon fanns inte heller med på institutionens lönelista. Hennes tolk-
ning – inte med säkerhet sakligt grundad – var att hennes handledare försök-

                               
266 Mårtensson 2002 (D 2-uppsats). 
267 Mårtensson a a, s 45. 
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te göra besparingar i forskningsprojektet. När hon tog upp sin lönesituation 
ändrades förhållandet genast. Nu efter fullföljd disputation hade hon fått ett 
erbjudande från ett universitet i USA att fortsätta sin forskning där. Den 
andre doktoranden ville lämna sin institution, trots att han inte hade något 
annat arbete. De båda doktorernas möten med forskningsmiljön fick helt 
olika betydelse för deras framtid. 

En fråga till handledarna gällde förhållandet mellan den egna livsåskåd-
ningen och forskningsmiljöns värderingar. Den ene handledaren svarade: 

Här finns ständiga konflikter. En av de konflikterna handlar om att resultat-
tänkandet i den akademiska världen inte går ihop med filosofiskt arbete och 
ifrågasättande. Min uppgift som handledare blir att få doktoranden att fullföl-
ja sitt arbete inom rimlig tid och samtidigt göra en bra avhandling enligt den 
akademiska världens anspråk. En annan konflikt har att göra med penning-
tilldelningen. En tredje fråga gäller vad den akademiska utbildningen är till 
för. I den akademiska världen finns konflikten mellan samhällets intressen 
och att utveckla tankar. Jag är inte emot ett visst nyttotänkande. Också de fi-
losofiska frågorna är förorsakade av praktiska livsfrågor. I den här spänning-
en mellan olika utgångspunkter […] är det nödvändigt att hitta en avgörande 
relationspunkt.268 

Denna ”avgörande relationspunkt” tycks vara en avvägning mellan olika 
slags kapital i frågor om ”resultattänkandet”, ”penningtilldelningen” eller 
forskningens förhållande till ”ett visst nyttotänkande”. Här finns akademins 
ständiga kamp mellan de vetenskapliga intressena och det omgivande sam-
hällets anspråk på resultat som är till nytta. 

En annan iakttagelse från min studie indikerade att beroendet av handle-
daren kunde göra det svårt för doktoranderna att berätta om sådant som var 
viktigt för dem. Det fanns en distanserande asymmetri som ledde till en be-
gränsad frihet att tala om det som var viktigt för doktoranderna. 

Konfliktbilderna för doktorander och handledare var olika. Medan de ny-
doktorerade talade om konflikterna mellan egna värderingar och livsåskåd-
ningselement i forskningsmiljön, visade en av handledarna på konflikter 
mellan den akademiska världen och samhället. 

Materialet från de fyra intervjuerna väckte frågor inför det fortsatta arbe-
tet: 

 
� Skapar forskningsmiljön en ofrihet för doktorander att få utrymme för 

sina personliga livsåskådningsfrågor? 
� Förutsätts det – om än outtalat – att doktorander ska bejaka vissa värde-

ringar och synsätt som präglar forskningsmiljön? 
� Finns det särskilda svårigheter i forskningsmiljön att kommunicera livs-

åskådningsfrågor och värderingskonflikter? 

                               
268 Mårtensson a a, s 54. 
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Den här förberedande studien visade på vissa skillnader mellan de två forsk-
ningsmiljöerna och deras livsåskådningssammanhang.269 Den insikten gjorde 
det nödvändigt att få en bild av de forskningsmiljöer där jag skulle möta 
informanterna i mina intervjuer. 

Observationsstudien 
Observationer ger bilder av stort och smått, en blandning av till synes obe-
tydliga detaljer och viktiga förhållanden. Forskningsvärdet ligger i att det 
konkreta och vardagliga låter observatören skymta – någon gång förstå – 
frågor som är inrymda i det konkreta och i det icke formulerade. 

En uppgift som återkom i flera av mina kontakter handlade om en intern 
enkät som skulle ha visat att 80 % av doktoranderna var missnöjda med sin 
forskarutbildning och då i första hand med sina handledare. Men det före-
kom också motbilder. I ett seminarium fick jag ett exempel på ett uppskattat 
samspel mellan seminarieledare och deltagare. Seminariets ordförande hade 
just fått ett sexårsförordnande. Glädjen över den framgången delade han med 
seminariedeltagarna genom att bjuda på färsk ananas. Den uppskattning han 
fick som gensvar handlade inte bara om hans gest. Stoltheten över den fram-
gångsrike handledaren var tydlig och bekräftades i det eftersnack som jag 
hade med några av deltagarna. Att frånvaron vid den gruppens seminarier 
var något mycket sällsynt kan troligen tolkas som ytterligare ett positivt 
tecken. 

Vad var det som skilde den här seminariegruppen och deltagarnas relation 
till handledaren från vad som hände i en del andra grupper? Vad var det som 
blev så viktigt, att närvaron vid seminarierna var alldeles självklar, medan 
den tydligen var betydligt sämre i andra grupper? Gjorde handledaren med 
sin framgång de övrigas framgång och framtid möjlig? Eller uttryckte han 
någon sorts människosyn i sitt handledarskap? Kort sagt: Vad betydde den 
här forskningsmiljön för doktoranderna och deras livsåskådningsfrågor? 

I det här seminariet fanns en handledarrelation som både hade en nedto-
nad asymmetri i relationerna och som samtidigt skapade ett beroende av en 
framgångsrik handledare. Deltagarna visste att de tillhörde en forskargrupp 
med gott rykte och med internationella kontakter. Det fanns förhoppningar 
om att det ryktet skulle kunna ge forskningspengar och karriärmöjligheter. 

Någon gång blev bilderna av forskningsmiljöerna oväntade och överras-
kande. Som en skarp kontrast till den framgångsideologi som flera gånger 
kom till påtagliga uttryck, mötte jag en oväntad ödmjukhet i beskrivningen 
av det egna forskningsarbetet. I mina noteringar finns följande citat bevarat 
från en av de handledare som av hans doktorander beskrevs som mycket 
framgångsrik: 
                               
269 Jfr Gerholm och Gerholm 1992, s 15. 
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Kvittot (på hur man har lyckats, min anm) får man från vetenskapliga tid-
skrifter. Vi har publicerat en del som är värdefullt under de senaste tio åren 
men vi hamnar inte i de största tidskrifterna. Vi är väl ett välgjort mellan-
skikt. Vi har gjort en del fynd och vi har behållit våra anslag. 

Eftersom det huvudsakliga syftet med observationsstudien var att få en kart-
bild över den enhet jag sedan skulle studera närmare, blev det naturligt att 
också delta i de spontana samtal som doktoranderna själva inbjöd till. De 
samtalen kom ofta att beröra frågor med invävda livsåskådningselement: om 
inbördes hjälp och stöd mellan doktoranderna, om besvikelse över någon 
handledares bemötande, om att som doktorand både behöva handledaren och 
hamna i ett oönskat beroendeförhållande, om möjligheten att utveckla egen 
kreativitet, om sexuell diskriminering och i något fall sexuella övergrepp, 
om frånvaron av samtal om forskningsetik, om den tveksamma samhällsnyt-
tan med den egna forskningen, om bakgrunder i kultur och religion, om fun-
deringar kring evolutionsteorier,270 om förhållandet till sambo och barn, om 
människosyn, om rädslan för att bli smittad i labbet, om ärftlighetsproblema-
tik, om en outtalad motvilja mot att delta i djurförsök. Ofta fick jag höra att 
frågor av det här slaget avhandlades i förtroliga samtal. De ingick inte så ofta 
i det offentliga samtalet. 

Vid ett tillfälle lotsar en handledare över samtalet från forskningsetiken 
till frågan om förhållandet mellan vetenskapssyn och religion och säger: 
”Man separerar frågorna. Däremot är det mycket diskussion om tro och reli-
gion. Jag har min bakgrund och min kultur, däremot inte någon gudstro. Det 
tycker jag inte att jag behöver.” Här ger handledaren en bild av en forsk-
ningsmiljö, där man skiljer de naturvetenskapliga frågorna från frågor som 
har tros- och livsåskådningskaraktär. Men livsåskådningsfrågorna var ändå 
aktuella, tydligen både för handledaren själv och i forskningsmiljön. 

Många av dessa samtal visade hur livsåskådningselement i forskningsmil-
jön berörde de enskilda doktorandernas tankar och synsätt. Doktoranderna 
berättade ofta om olika handledares bemötande, liksom om skillnader mellan 
olika grupper och olika kulturer på skilda våningsplan. De talade om olikhe-
ter i synsätt mellan den naturvetenskapliga forskningen och den forskning 
som byggde på sociologi eller psykologi. Några lät mig förstå att de helst 
höll sig inom sin egen forskningsmiljö och inte gärna hade kontakter över 
disciplingränserna. På ett överraskande sätt beskrev några forskningsenheten 
som ett diversitet utan inbördes samordning av projekten. Ett annat åter-
kommande och särskilt viktigt tema handlade om forskningsarbete och pri-
vatliv som två närmast oförenliga världar, en fråga som det kunde vara svårt 
att få förståelse för i forskningsmiljön – om det ens gick att tala om frågan. 
Det fanns en outtalad självklarhet i att forskningsmiljöns värld såg ut som 
den gjorde. Alla dessa samtal kom att utgöra viktiga kommentarer till mina 
                               
270 En handledare uttryckte sin övertygelse så här: Det finns hos oss en outtalad enorm kon-
sensus kring evolutionsläran. 
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egna observationer. Genomgående visade de hur sammanvävda sociala fak-
torer och livsåskådningselement kan vara i forskningsmiljön. 

Bland de här bilderna och intrycken från observationer och samtal var det 
några som blev särskilt angelägna att följa upp i den fortsatta undersökning-
en. De blev angelägna av två skäl. Ett hörde ihop med frekvensen och inten-
siteten. Det var frågor som återkom, ofta med eftertryck. Ett andra skäl till 
att jag ville följa upp vissa teman var att de återkom från min förberedande 
studie. Dit hörde konflikten mellan forskningsarbete och privatliv. De två 
områdena föreföll svåra att förena. Och det var mer än en fråga om tid och 
planering. Värderingsdimensionen var omisskännlig. Den handlade om val 
av värden. 

Jag sammanfattar i följande sex punkter det underlag som observations-
studien genererade till de två följande delstudierna. 

1. Några doktorander inom mikrobiologin saknade diskussioner om para-
digm och forskningsetik. En nybliven doktor yttrade i ett samtal: ”Vi saknar 
en diskussion om vårt paradigm, alltså de utgångspunkter som är självklara 
för oss. Man bara följer sin väg utan att tänka sej för.” Självklarheten i de 
forskningsvillkoren var ett återkommande tema. Premisserna för forsknings-
arbetet var nödvändiga att acceptera. 

När det gäller forskningsetiken, saknades diskussioner t ex om de frågor 
och problem som kan uppstå, när man arbetar med material från människor 
och känner till mutationsriskerna. En handledare tillstod att man sällan dis-
kuterade forskningsetik som en särskild fråga. En postdok bekräftade bilden 
och menade, att den typen av problem diskuterades hemma eller bland be-
kanta. Bl a tog han upp det etiska dilemma som skulle kunna uppstå ”om 
försäkringsbolagen vill ha uppgifter om ens arvsanlag”. Sådana frågor var 
enligt hans mening inte riktigt rumsrena i den egna forskningsmiljön. 

Doktorander inom vårdforskningen hade en annan erfarenhet och berätta-
de, att inom deras område bearbetades forskningsetiska frågor regelbundet. 
En doktorand med läkarbakgrund menade inte helt oväntat att etikfrågorna är 
särskilt viktiga i vården med tanke på de svåra val som man ofta måste göra. 
Överlag var de existentiella frågorna vanligare samtalsämnen inom den 
”mjuka forskningen” inom enheten. 

2. En annan återkommande fråga handlade om forskningens samhällsnytta. 
När det gäller den nyttan ”kan man bli skeptisk”, menade en doktorand. ”Det 
tar så lång tid. Vad betyder det jag gör?”271 Här fanns en spänning mellan att 
forskningen ska vara till nytta och den tid det tar, innan man ser nyttan. Den 
spänningen aktualiserade för den här doktoranden livsåskådningsfrågan om 
det meningsfulla i forskningsarbetet. 

                               
271 Citat från samtal med en postdok 2004-03-29. 
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Nyttofrågan kopplades ibland på ett intressant sätt till bedömningsfrågan. 
En del doktorander med uttalad ambition att deras forskningsarbete skulle bli 
till märkbar samhällsnytta funderade samtidigt på uppföljning och bedöm-
ning av deras arbete och kunde konstatera att i arbetet ”gör man rätt mycket 
genom att jämföra med sej själv”. Särskilt framgången i laborationsarbetet 
kunde handla om personlig lämplighet. ”Att labba är som att baka. Vissa kan 
det. Andra får inte till det.” När det som skulle vara saklig bedömning av 
resultatinriktade arbetsinsatser blir personliga lämplighetsfrågor, kan också 
självförtroendefrågor aktualiseras och därmed frågor om varifrån människor 
har sitt värde. Här fanns en tematisk kollision där olika värderingsperspektiv 
inte var koherenta. 

3. Jämställdheten var en fråga där uppfattningarna skilde sig åt. Några dok-
torander var övertygade om att det inte fanns några problem med jämställd-
heten. Den övertygelsen byggde på att man ”i gruppen hade starka kvinnor” 
som tog initiativ i forskningsarbetet. En kvinnlig doktorand påstod, att det 
inte fanns några problem i relationen mellan kvinnor och män. Men samma 
doktorand ville ändå förvissa sig om att min planerade enkät verkligen skulle 
få ett genusperspektiv. Det var med hennes ord viktigt för henne. 

I kontrast till den positiva synen på jämställdheten fanns också exempel 
på sexuella övergrepp. Någon handledare hade ”tafsat på tjejer”, däremot 
hade inte någon av de inblandade kvinnorna gjort någon anmälan. De hade 
bara talat inbördes om saken. Det förefaller som om forskningsmiljön här 
hade ställt upp ett tabu som gjorde det olämpligt för de berörda att öppet 
kommunicera oacceptabla och i vissa fall lagstridiga förhållanden. 

I mina minnesanteckningar finns också påståendet om att ”killarna hålls 
mer bakom ryggen”. En handledare menade, att det finns ”en tradition inom 
universitetet att kvinnor inte tar de här platserna”. Om ett sådant förhåll-
ningssätt – synliggjort i upprepade handlingar utan öppen diskussion – präg-
lar en forskningsmiljö, får det betydelse för de berörda. Rimligen väcker det 
tysta protester och aktiverar livsåskådningsfrågor. 

4. En annan livsåskådningsfråga gällde den konflikt som flera doktorander 
noterade i synen på arbete och privatliv. Vid flera observationstillfällen be-
skrevs forskningsmiljöernas arbetskultur med metaforen ”tidspoliseri”. ”Kul-
turen är att man ska jobba.” Gång på gång hörde jag ord om hur hem och 
privatliv kom på undantag utan att man fick förståelse för det dilemmat. 
Värderingar i forskningsmiljön intervenerade i doktorandernas privatliv. 

5. Ytterligare en motsägelsefull bild gällde forskningsmiljöerna som sociala 
sammanhang. Jag har redan nämnt den undersökning som enligt uppgift 
visade att 80 % av doktoranderna var missnöjda med forskarutbildningen. 
Men det fanns också positiva bilder från några forskningsmiljöer. Man berät-
tade om hur två grupper hjälptes åt och gjorde insatser för varandra. Särskilt 
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den ena gruppen framstod som ”en väldigt bra grupp” med en glad och trev-
lig stämning. Handledaren tycktes vara mycket uppskattad: ”X är en annor-
lunda chef. Han är en av oss, avslappnad, skämtsam och vi kan spontant säga 
vad vi tycker om honom och om hans handledarskap.” Avigsidan med de två 
grupperna var att nya medlemmar kunde ha svårt att komma in där. 

Den tillfredsställelse som doktoranderna i de båda grupperna gav uttryck 
för stod i kontrast till hur man beskrev andra grupper, avdelningar och vå-
ningsplan. Så långt jag kunde observera, var detta inte främst ett exempel på 
det socialpsykologiska fenomenet om relationseffekter av gruppers status-
skillnader.272 Det fanns indikationer på reella skillnader mellan olika forsk-
ningsmiljöer. Det man då exemplifierade var sättet att utöva handledning. De 
exemplen handlade också om den människosyn som låg i sättet att handleda. 
Här blev forskningsmiljöers betydelse på gott och ont tydlig. De reaktioner 
som beskrevs indikerade inte bara vanlig social tillfredsställelse – eller be-
svikelse – med handledarna. De uttryckte också hur handledarskapet kunde 
beröra doktorandernas värderingar och synsätt, ibland så konkret att det kun-
de handla om deras vilja och möjligheter att fullfölja sina studier. Handle-
darskap visade sig vara något mer än en fråga om pedagogisk metodik. 

6. Den informella hierarkin inom de två positiva grupperna såg jag också 
exempel på. Några resurspersoner i en grupp som jag följde var föremål för 
ett påtagligt intresse. En postdok som kommit tillbaka från en forskarperiod i 
USA blev en centralgestalt genom sin vilja att dela med sig av sin nyvunna 
kunskap. Handledaren i sin tur tycktes främst vinna respekt genom sin socia-
la förmåga och genom den erfarenhet som kom fram i hans kommentarer. 
Informellt berättade man efter seminarierna om hur hans ledarskap stämde 
med den syn på chefer och handledning som fanns bland doktoranderna. 
Gruppmedlemmarna berättade om den betydelse som de två resurspersoner-
na hade. En doktorand gav uttryck för sin grupps uppfattning med orden: 
”Det är bra med kombinationen av X och Y. De kompletterar varandra. Man 
vill inte mista någon av dem.” Deras betydelse för gruppen var mycket tyd-
lig, samtidigt som de skapade beroenden. Till bilden av den sociala struktu-
ren hörde också, att mina sociogram från flera möten i den gruppen uppvisa-
de en förhållandevis återkommande bild. 

Här märker vi hur det sociala fenomenet med rangordning av personer i 
en grupp inte bara är ett sociologiskt fenomen. Själva rangordningsprocessen 
är sammanvävd med en ”respekt och uppskattning” som är grundad i värde-
ringsorienterade synsätt. Den måste då tolkas från en livsåskådningsmässig 
förståelsehorisont. Det indikerar också hur forskningsmiljöer genom sina 
sociala strukturer kan få betydelse för doktorander i deras arbete och i deras 
livsåskådningsfrågor. 

                               
272 Secord och Backman 1964, s 417 tar upp gruppers statusskillnader och hur de skillnaderna 
färgar av sig på relationerna mellan de berörda grupperna. 
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Under observationsstudien hade jag också en del samtal med några hand-
ledare. En handledare tyckte att det ibland var ”knepigt att stå varann så nära 
som forskningsområden”. För stora likheter mellan forskningsområden ska-
pade för lite dynamik. Dessutom fanns det ”för lite tvärvetenskap inom insti-
tutionen”. Också strukturen i organisationen var ett hinder i arbetet. 

En annan, inte helt oväntad komplikation var bristen på resurser. Flera 
handledare talade om ”en otrygg bransch”. Den otryggheten fick enligt deras 
mening oönskade konsekvenser: ”Få doktorander lockas av en forskarkarri-
är.” En annan handledare framhöll att det som ”är tungt handlar om sådant 
som forskningsfinansieringen och försörjningsansvaret i den egna gruppen”. 
Ibland kunde det ansvaret ”väcka ångest, liksom när folk har personliga pro-
blem”. Det bekräftades av flera doktorander som berättade om hur den osäk-
ra forskningsfinansieringen skapade oro för deras projekt, en oro som de 
ibland tog med sig hem. Därmed ökades också kravet på dem i arbetet. Bil-
den av ett tvång att sätta hem och privatliv på undantag var påträngande. 
Men problemet var inte bara det personliga bekymret om att få tid och peng-
ar att räcka till. Det hade också en annan dimension. Det fanns en värde-
ringskonflikt mellan det vetenskapliga kapitalets doxa och vissa doktoran-
ders syn på arbete och familj. 

Den här delen av observationsstudien visar hur socioekonomiska faktorer 
kan beröra både handledare och doktorander på ett djupare plan. När den 
citerade handledaren känner ”ångest” och ser att hans bekymmer med för-
sörjningsansvaret medför att ”folk har personliga problem”, bottnar nog det 
bekymret både i hans ledningsetik och i hans människosyn. Det som först 
förefaller vara en rent socioekonomisk frågeställning kan inte förstås utan att 
beakta sammanhangets livsåskådningsfaktorer. 

Preliminär tolkning 
Observationsstudiens empiriska material kommenterar jag nu först inom 
ramen för kapitalets doxa inom det vetenskapliga fältet. Därefter belyser jag 
det mot den bakgrund som det kristna kulturarvet utgör. 

1. I observationsstudien får vi exempel på den självklarhet som utmärker det 
vetenskapliga paradigmet som en communis doctorum opinio.273 Därtill 
kommer att frågor om forskningens samhällsnytta kan vara känsliga och 
möjligen tabubelagda, trots de senaste årtiondenas offentliga akademiska 
debatt. Forskningsetiken är inte någon brännande fråga, åtminstone inte 
inom det naturvetenskapliga området. Inom vårdforskningen är däremot 
både forskningsetik och existentiella frågor integrerade moment. 

Jämställdhetsfrågorna som har haft aktualitet i drygt 135 år, sedan kvin-
nor år 1873 fick tillträde till högre studier, är fortfarande ouppklarade. Att 
                               
273 Jfr s 35. 
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det finns ”en tradition inom universitetet att kvinnor inte tar de här platser-
na”, är som bl a Fredrik Bondestam påtalar väl dokumenterat. Universiteten 
kännetecknas av en ”starkt könsstrukturerad ordning” med ”män i toppen av 
universitetshierarkin”.274 Den synen finns också i observationsstudien. 

Vetenskapssamhällets historiska bakgrund speglas i forskningsmiljöns in-
formella hierarki. Lärarnas betydelsefulla roll framgår av mina observatio-
ner. Särskilt intressant är att en av handledarna ”tycktes främst vinna respekt 
och uppskattning genom sin sociala förmåga och genom den erfarenhet som 
kom fram i hans kommentarer”. Social kompetens och vetenskaplig skick-
lighet är två faktorer som var för sig ger status. Den bilden är kongenial med 
Bourdieus tes i Homo Academicus om hur ”läraren i medicin ofta [har] sitt 
sociala kapital […] åtminstone i lika hög grad som sitt kulturella kapital att 
tacka för sin framgång”.275 

Den medicinska enhet där jag bedrev min observationsstudie gjorde kam-
pen mellan olika kapitaltyper märkbar, särskilt i konflikten mellan arbete och 
privatliv. För ett antal doktorander blev det nödvändigt att ta ställning till 
vad som var viktigt och oviktigt i deras liv och hur de borde välja. 

2. Materialet från observationsstudien indikerar på flera olika sätt tillhörig-
heten till ett kulturarv. I de data som jag redovisar återfinns frågor och ställ-
ningstaganden som på en gång kan vara emanciperade från den judisk-
kristna traditionen och samtidigt framstå som speglingar av samma tradition. 
Frågorna – om verklighetens natur, om sant och falskt, om rätt och fel, om 
plikt och ansvar, om antropologi och kvinnosyn – har ibland karaktär av att 
vara survivals från den traditionen. Likheter och skillnader i tänkesätt och 
tankeströmmar mellan nu och då är värda att observera. 

Mitt material ger exempel på att svaren på frågorna om vetenskapssyn 
och religion, liksom om forskningsetik och tillämpat arbetssätt, inte hängde 
ihop. Lösningen för en av handledarna var att ”[m]an separerar frågorna”.276 
Ibland undviker man dem. Ett antal doktorander saknade ”en diskussion om 
vårt paradigm, alltså de utgångspunkter som är självklara för oss”. En annan 
handledare erkände ”att man sällan diskuterade forskningsetik som en sär-
skild fråga”. Det här står i kontrast till hur liknande frågeställningar hantera-
des vid de tidiga universiteten. Anders Piltz ger oss den här bilden i Medelti-
dens lärda värld: 

Vad som först och främst utmärker universitetsmiljön är det ständiga ifråga-
sättandet. Man diskuterade inte endast diskutabla punkter utan också det som 
man fullt och fast var övertygad om. Man ville veta varför det till synes 
självklara var självklart.277 

                               
274 Bondestam i Rapport II, s 23, 2004. 
275 Bourdieu 1996, s 92. 
276 Jfr s 72. 
277 Piltz 1998, s 124. 
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Detta ifrågasättande har flera rötter i den akademiska traditionen. Juristerna i 
Bologna, de s k glossatorerna, ifrågasatte den romerska rätten i sina övnings-
rättegångar.278 När Paris-teologen Pierre Abélard omkring år 1120 gav ut sin 
Sic et Non279 försåg han akademin med en metod som ända in i våra dagar 
skulle bli skolbildande för det vetenskapliga samtalet.280 Så här skriver han (i 
engelsk översättning) i den inledande prologen: 

I present here a collection of statements of the Holy Fathers in the order in 
which I have remembered them. The discrepancies which these texts seem to 
contain raise certain questions which should present a challenge to my young 
readers to summon up all their zeal to establish the truth and in doing so to 
gain increased perspicacity. For the prime source of wisdom has been defined 
as continuous and penetrating inquiry. […] By raising questions we begin to 
inquire, and by inquiring we attain the truth. […] [T]he greater the authority 
of these passages, the more earnest this enquiry should be.281 

Detta behov av ifrågasättande och orientering tycks alltså finnas vare sig 
akademin har befunnit sig inom den judisk-kristna traditionens hegemoni 
eller dominerats av en senare tids sekulära trosantaganden.282 Och de basala 
frågorna behöver ställas vare sig de är föranledda av nya problemställningar 
eller är reminiscenser från det förflutna. 

Det nyttoanspråk som några av doktoranderna har på sitt forskningsarbete 
kan ses som en illustration till Max Webers klassiska kalvinisttes, när han 
lyfter fram den protestantiska etikens krav på personligt ansvarstagande.283 

Den kvinnosyn som skymtar i mitt observationsmaterial kan också spåras 
i vårt kulturarv. I den breda studien Women in World Religions behandlar 
Rosemary Radford Ruether kvinnans ställning i västerlandets kristna kyrkor 
och använder då temat om konflikten mellan underordning (subordination) 
och jämställdhet (equivalence).284 Hon skriver: 

This conflict between two views, one affirming the equivalence of man and 
women as human persons and the other defining women as subordinate to 
men, socially and even ontologically, can be traced through the whole of 
Christian history. The clash between the two views is rooted in the Christian 
Bible, or New Testament.285 

Den underordningsideologi som kristendomen förmedlade i synen på kvin-
nan – särskilt tydligt uttryckt i den egna hierarkiska organisationen – är fort-
                               
278 Ibm. 
279 Ja och nej. 
280 Monika Asztalos sätter in Abélards skrift i dess teologihistoriska sammanhang. Asztalos 
1992, s 411. 
281 Pierre Abélard 1120, citerat efter Woods 2005, s 60 f. 
282 Jfr diskussionen i Kronmans Education’s End 2007, s 197. 
283 Weber 2002, s 36. 
284 Ruether 1987, s 207. 
285 Ruether a a, s 208. 
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farande i stor utsträckning en realitet vid våra universitet. Det framkom ock-
så i de samtal som var en del av mina observationer. Reminiscenserna från 
det förflutna är fortfarande märkbara, även om de delvis formuleras varsamt 
som man gör med tabubelagda frågor. 

De övriga punkterna i redovisningen från observationsstudien – de som 
handlar om arbete och privatliv, forskningsmiljöerna och den informella 
hierarkin – uppvisar vissa likheter med kristna frågeställningar om bl a an-
tropologi och arbetets värde. 

När jag nu tolkar det empiriska materialet som betydelsebärande yttringar 
av ett kulturellt sammanhang, får det arbetssättet från delvis andra utgångs-
punkter stöd av Jeffrey Alexander i hans The Meanings of Social Life.286 Han 
menar att sociala strukturer har en insida som i och för sig kan vara socialt 
omedveten. Sociala strukturer är alltså inte bara något yttre. Men om den 
inre, tidigare dolda meningen ska göras synlig, måste det ske i det som Alex-
ander liknar vid en social psykoanalys. I möten och konflikter mellan forsk-
ningsmiljön och de enskilda doktoranderna kan en sådan inre mening bli 
skönjbar. Det är den viktigaste iakttagelsen i observationsstudien. 

Enkäten 
Min redovisning i det här avsnittet bygger på det aggregerade utfallet av de 
44 enkätsvaren.287 Jag tar först upp (1) de bilder som doktoranderna ger av 
forskningsmiljöerna och sedan (2) deras egna livsåskådningsfrågor. När det 
under arbetet med enkätsvaren visade sig att 25 % av de svarande ganska 
ofta eller mycket ofta hade tänkt på att avbryta sin forskarutbildning, blev 
det en intressant grupp för närmare studium. Därför disponerar jag min re-
dovisning så att den också (3) ger vissa svar på frågan om varför den grup-
pen av doktorander funderat på att avbryta sina studier. Avsnittet om enkäten 
avslutas med en sammanfattande preliminär tolkning. 

1. Doktorandernas bilder av forskningsmiljöerna 
Redan enkätfråga 6 berörde vad som är själva förutsättningen för doktoran-
dernas forskningsarbete. Frågan löd: ”Hur ser du på vetenskapens möjlighe-
ter att ge förklaringar?” 

86 % av de svarande menade att vetenskapen kommer att kunna förklara 
också det som idag verkar oförklarligt.288 En enkätstudie med 1282 svarande 
som genomfördes runt årsskiftet 1998/99 hade en liknande frågeställning 
                               
286 Alexander 2003, s 6. 
287 Se Bilaga 2. 
288 Jag har valt att redovisa med procenttal trots att antalet svarande är något lägre än 50. En 
fördel med det valet ligger i att slippa sådana svepande uppgifter som ”ett litet fåtal” eller ”de 
flesta”. 
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med en positiv svarsfrekvens på 66 %.289 Det är knappast oväntat att en 
grupp doktorander uppvisar en större tilltro till vetenskapens möjligheter. 

Den andra delfrågan i enkätfråga 6 handlade om huruvida vetenskapen 
ger bättre svar på frågan om tillvarons ursprung än tron på en gud som tillva-
rons skapare. Också här uppvisar majoriteten av doktoranderna (80 %) stor 
tilltro till vetenskapens förklaringsmöjligheter. 

I svaren på den tredje delfrågan med innebörden att vetenskapen ger svar 
på frågor om meningen med livet, blir tveksamheten till vetenskapen där-
emot stor. 73 % anser inte att vetenskapen har sådana möjligheter. 

Enkätfråga 6 tar upp själva grundförutsättningen för vetenskapligt arbete 
och därmed basen för doktorandernas studier. Det finns därför skäl att re-
flektera över enkätsvarens innehåll och innebörd. Uttrycker svaren primärt 
enskilda forskares personliga uppfattningar eller är de spegelbilder av en 
naturvetenskaplig livsåskådningsmiljö? Är de en ”bekännelse” till tron på 
paradigmet som en förutsättning för tillhörigheten till det vetenskapliga fäl-
tet?290 

Om svaren på enkätfråga 6 har ett nära samband med de svarandes tillhö-
righet till det vetenskapliga fältet, förefaller svaren på enkätfråga 5 uppvisa 
samma tendens. Enkätfråga 5 handlar om genteknikens möjligheter att på-
verka livets förutsättningar och om det är rätt eller fel att göra vissa gentek-
niska ingrepp. Många svarande (86 %) menar att det är rätt att göra gentek-
niska ingrepp för att bekämpa ärftliga sjukdomar hos människan. Inte något 
annat av de sex frågealternativen når en sådan bejakandenivå. Inget annat 
alternativ är heller så förknippat med de flesta av de berörda doktorandernas 
forskning. 

Undersökningen Tro och värderingar i 90-talets Sverige tar i stort sett 
upp samma delfrågor som i enkätfråga 5. Undersökningen från 1996 slår fast 
att ”[d]et finns en genomgående kritisk hållning till gentekniken och de möj-
ligheter som diskuterats i massmedia”.291 I min studie är extrempositionerna 
(helt rätt, respektive helt fel) inte så tydliga. Den kritiska hållningen är däm-
pad. Inte oväntat är mina respondenter från en medicinsk enhet mer positiva 
till genetiska ingrepp för att bekämpa ärftliga sjukdomar (86 %). I 1996 års 
studie är procenttalet 52 %. I båda studierna finns ett stort motstånd mot 
genetiska ingrepp både för att framskapa en ny människotyp och för att kun-
na välja vilka egenskaper som våra barn ska ha. Vid jämförelsen av data från 
de nämnda undersökningarna får man inte heller bortse från de gångna årens 
diskussioner om genteknikens betydelse och roll. 

I observationsstudien beskrev en handledare den konsensus som fanns 
kring evolutionsläran och kring föreställningar om livets ursprung och upp-
hov. När jag i enkätfråga 8 tar upp olika synsätt på livets uppkomst, får den 

                               
289 Bråkenhielm (red) 2001, s 238. 
290 Jfr Bourdieu 1994, s 17 och Bourdieu & Wacquant 2005, s 74. 
291 Kallenberg, Bråkenhielm & Larsson 1996, s 103. 



3. Två delstudier – resultat och preliminär tolkning 

 

81 

uppfattningen störst anslutning som hävdar idén om en slumpmässig process 
(77 %). Sannolikt är det svaret en spegelbild av en livsåskådningsmiljö i en 
mikrobiologisk forskningsmiljö. I varje fall når de två alternativen om en 
förutbestämd utvecklingsprocess, respektive en gudomlig skapelse inte till-
närmelsevis samma instämmandenivå. 

En klar majoritet av de svarande (77 %) menar att vetenskapen bidrar med 
ytterligare en tillgång. Vi kan lära av vetenskapen för att komma till insikt 
om människans plats i tillvaron (enkätfråga 7). Men här är ändå vetenskapen 
inte den viktigaste källan till insikt. Ännu mer betyder andra människors 
livserfarenhet (86 %) och det vi kan lära av de svar som andra kulturer ger 
(88 %). Svarsfördelningen mellan de tre nämnda alternativen är en indika-
tion på att det bland de svarande finns uppfattningar om att kunskap är något 
mer än den kunskap som vetenskapen genererar. Särskilt intressant är den 
betydelse som de svarande tillmäter kulturfaktorn. Föreställningen att andra 
kulturer kan bidra med nya svar på frågor om människans plats i tillvaron 
indikerar en medvetenhet om den egna kulturens möjligheter och begräns-
ningar att ge sådana svar. 

Genom att forskarutbildningen ger upphov till tankar och funderingar hos 
doktoranderna får vi indirekt en bild av forskningsmiljöernas betydelse för 
doktorandernas livsåskådningsfrågor. Enkätfråga 17 tar upp ett antal frågor 
som forskarutbildningen kan ha gett de svarande anledning att fundera över 
under det senaste halvåret. I observationsstudien beskrev flera doktorander 
den konflikt som de uppfattade fanns i synen på arbete och privatliv. Här i 
enkätfråga 17 väljer de flesta svarande (80 %) alternativet om att hitta en 
balans mellan utbildning och privatliv. Det är den viktigaste frågeställningen 
som forskningsmiljön har gett dem anledning att fundera över. Här möter vi 
det livsåskådningsproblem som de flesta av doktoranderna har särskilt svårt 
att hantera. Det är ett problem som också har en praktisk och existentiell 
sida, särskilt för de doktorander som har familj. Om man vill doktorera mås-
te privatlivet komma i andra hand. Forskningsmiljön kräver det. Redan ob-
servationsstudien kvalificerade den problembilden med den tvångspräglade 
metaforen ”tidspoliseri”. 

De tre svar som dominerar näst problemet om balansen mellan utbildning 
och fritid är publicering av forskningsresultat (70 %), bedömningen av egna 
och andra doktoranders arbetsinsatser (57 %) och konflikter mellan dokto-
rand och handledare (52 %). De tidigare delarna av min studie ger anledning 
att förmoda, att valet av de här tre svarsalternativen indikerar ett antal kom-
plicerade etikproblem. Så ingår t ex i publiceringen av forskningsresultat 
bedömningsfrågor om forskningskvalitet, frågor om vem som har bidragit 
med vad och frågor om positioner inom forskargruppen i den meritering som 
alla behöver och eftersträvar. 

Just frågor om vem som förfogar över forskningsresultat (48 %) och kon-
kurrensen mellan deltagare i projektgrupper (39 %) är för övrigt de svarsal-
ternativ som följer på de nyss nämnda. Mellan var tredje och varannan av de 
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svarande har under det senaste halvåret funderat över de frågorna. Också 
alternativet djurförsök i forskningen har gett många anledning att fundera. 

Min preliminära tolkning av svaren på enkätfråga 17 utgår från att vi här 
möter en etisk problematik som ger en majoritet av doktoranderna anledning 
att fundera över vad deras forskningsmiljöer och forskarutbildning betyder 
för deras värderingar och deras sätt att se på vad som är rätt och fel i deras 
ställningstaganden. 

Mot den bakgrunden är de svar som doktoranderna ger på de två följande 
enkätfrågorna belysande. Enkätfråga 18 har formuleringen: ”Hur bearbetar 
ni forskningsetiska frågor i den forskningsmiljö som du ingår i?” Liksom så 
ofta i enkäter finns det tolkningsproblem i den formuleringen. Forsknings-
etiska frågor kan ha en både vid och snäv innebörd. Svaren är ändå tanke-
väckande. Att forskningsetiska frågor bearbetas när man skriver underlag för 
etikprövning (80 %) är knappast överraskande. Då har de vanligen en viss 
formell-juridisk dimension. Att sådana frågor också bearbetas, när man skri-
ver forskningsrapporter och artiklar (57 %) är ganska givet. Men varken i 
särskilda etikseminarier eller i vanliga seminarier är forskningsetiska frågor 
vanliga enligt enkätsvaren. Nästan hälften av de svarande menar att man inte 
behandlar etikfrågor i den egna forskningsmiljön (48 %). Så mycket vanliga-
re är det att man bearbetar dem i informella samtal (70 %) liksom i det priva-
ta umgänget (41 %). Frågan som återstår är varför det blir på det här sättet, 
särskilt när en klar majoritet av doktoranderna funderar över sådana frågor i 
deras informella samtal med varandra. Är lärarna inte lyhörda? Har man helt 
enkelt inte haft tid för sådana frågor? Är det inte opportunt i forskningsmil-
jön att väcka frågor av den karaktären? Finns det en förbjudande kodex som 
gör att man inte frågar? 

Att forskningsetiska frågor ska ha en plats i forskarutbildning borde 
knappast vara kontroversiellt. Om också livsfrågor hör hemma där kan vara 
mer tveksamt. Enkätfråga 20 lyder: ”Vill du ha möjlighet att diskutera livs-
frågor i den forskarutbildning som du genomgår?” Att man vill kunna disku-
tera sådana frågor med sina kollegor överraskar knappast (70 %). Dessutom 
finns det en önskan om att kunna föra sådana diskussioner inom den egna 
gruppen (66 %) och med sin handledare (66 %). Däremot vill en relativt stor 
grupp inte diskutera sådana frågor i forskarutbildningen. 

Enkätfråga 19 undersöker om man har möjlighet att diskutera livsfrågor i 
forskarutbildningen. En majoritet av de svarande (73 %) menar, att de kan 
föra sådana diskussioner med sina doktorandkollegor. I den egna gruppen är 
det inte lika lätt (52 %). Hälften menar, att de kan ha sådana samtal med sin 
handledare. En tredjedel av doktoranderna kan inte diskutera sådana livsfrå-
gor i forskarutbildningen, medan en tredjedel anser att forskningsmiljön har 
gett dem en ny syn på den centrala livsåskådningsfrågan om vad som kan 
göra livet värt att leva. Behovet av att samtala om livsfrågor tycks vara stort. 
Är den typen av frågor enbart en privatangelägenhet eller har den också med 
handledning och forskningsmiljö att göra? I svaren på enkätfråga 20 och 19 
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finns en påfallande likhet. En majoritet av de svarande vill kunna diskutera 
livsfrågor i forskarutbildningen och de anser också att de i stor utsträckning 
kan det. 

Bilden av forskningsmiljön blir synlig också indirekt av de svar som dok-
toranderna ger på enkätfråga 21 med formuleringen: ”Har mötet med den 
forskningsmiljö där du ingår på något sätt påverkat din livssyn?” Tre av 
svarsalternativen får flest svar: (1) ”hur nära det kan vara mellan hälsa och 
ohälsa” (70 %), (2) ”varför det är nödvändigt att använda genetiska ingrepp 
för att påverka livets förutsättningar” (48 %) och (3) ”vad som kan göra livet 
värt att leva” (36 %). 

De två första svaren har rimligen att göra med den forskarutbildning som 
doktoranderna genomgår. Däremot är det mer oväntat att forskningsmiljön 
har gett så många av de svarande en ny syn på vad som kan göra livet värt att 
leva. Har det att göra med det återkommande och allvarliga problemet om 
arbete och privatliv? I varje fall har mötet med forskningsmiljön i vissa av-
seenden förändrat doktorandernas livssyn. 

Vi får här en rad exempel på forskningsmiljöns betydelse för doktoran-
derna genom att den i viss utsträckning har påverkat deras livssyn. Därmed 
finns det en empirisk grund för att hävda att de forskningsmiljöer som min 
studie omfattar utgör livsåskådningsmiljöer som på olika sätt intervenerar i 
enskilda forskares personliga livsåskådningsfrågor. 

Som kontrast till den bilden finns ett enkätsvar med en motsatt tendens. 
Enkätfråga 22 har formuleringen: ”Hur mycket anser du att följande faktorer 
påverkar den livssyn du har idag?” Bland fjorton bundna svarsalternativ är 
det två som påstås ha minst betydelse för de svarandes livssyn. Det ena är 
”någon organisation med tydlig ideologi” (77 %). Det andra alternativet 
handlar om ”den forskningsmiljö du ingår i” (79 %). 

Vi får den paradoxala svarssituationen, att enkätsvaren å ena sidan redo-
visar ett antal konkreta exempel på att forskningsmiljön har haft betydelse 
för doktoranderna, å andra sidan förnekar de själva att forskningsmiljön har 
haft en sådan betydelse. För att förklara den motsägelsefullheten – som vis-
serligen skulle kunna vara skenbar – är det nödvändigt att avvakta den in-
formation som intervjusvaren ger. 

Forskningsmiljön framstår på ytterligare ett sätt, när jag i slutet av enkä-
ten ställer frågan: ”Har du någon gång tänkt på att avbryta din forskarutbild-
ning?” Något mindre än hälften av de svarande (42 %) har aldrig tänkt det. 
De övriga har haft sådana tankar, en fjärdedel (26 %) ganska eller mycket 
ofta. En sådan omfattning av avbrytarbenägna doktorander är knappast 
önskvärd. 

För att få en uppfattning om skälen till funderingarna om att avbryta stu-
dierna, ställde jag den hypotetiska följdfrågan: ”Vad skulle kunna få dig att 
avbryta din forskarutbildning?” Tre svarsalternativ dominerar. ”Framtiden 
som forskare är för oviss” (51 %). ”Jag är inte nöjd med handledningen” 
(50 %). ”Jag får sällan någon fritid” (49 %). Till den bilden bör läggas att 
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påfallande många (37 %) svarade: ”Jag är ibland tveksam till om det jag gör 
egentligen är till någon nytta.” 

Att hälften av de svarande inte är nöjda med handledningen är uppseen-
deväckande. Problemet skärps när en tredjedel av de svarande uttrycker 
tveksamhet om nyttan med det man gör under forskarutbildningen. Inför 
frågan om vilken yrkesmässig framtid man helst skulle önska sig, är det bara 
en dryg tredjedel som kan tänka sig ett framtida forskningsarbete vid univer-
sitetet. Lika många skulle helst önska sig ett arbete vid en sjukhusklinik. 

I svaren på enkätfrågorna framträder doktorandernas bilder av forsk-
ningsmiljöerna. Några av de bilderna blir särskilt nödvändiga att följa upp i 
intervjustudien. Dit hör 
(1) att doktoranderna – sannolikt genom tillhörigheten till forskningsmiljö-
erna – har en stor tilltro till vetenskapens förklaringspotential med undantag 
för frågor om meningen med livet, 
(2) att det i forskningsmiljöerna finns en syn på forskarutbildning som rym-
mer sådana livsåskådningselement som står i tydlig konflikt med ett antal 
doktoranders tankar och värderingar, bl a i fråga om balansen mellan utbild-
ning och privatliv, 
(3) att forskningsmiljöerna bara erbjuder begränsade möjligheter till bear-
betning av forskningsetiska frågor och diskussion om livsfrågor, 
(4) att det utbredda missnöjet med forskarhandledningen indikerar att den 
kritiken har en livsåskådningsdimension. 

2. Doktorandernas egna livsåskådningsfrågor 
När jag nu övergår till doktorandernas ”egna” livsåskådningsfrågor, påmin-
ner jag om den syn på individen som jag redogjorde för i introduktionen.292 
Med respekt för vad informanterna själva menar sig stå för – det ”egna” – 
försöker jag lyssna in om detta ”egna” också kan vara en spegelbild av sam-
manhang som den enskilde är eller har varit en del av. 

Betydelsefullt för det här avsnittet är svaren på enkätens inledningsfrå-
ga.293 De svaren visade att livsfrågor är viktiga för de svarande. Av de 44 
lämnade svaren framgick det, att 30 svarande dagligen eller varje vecka fun-
derade på vad som är viktigt i livet eller vad som är rätt och orätt i olika 
ställningstaganden. Ytterligare nio uppgav, att de hade sådana funderingar 
varje månad. Svaren på enkätfrågorna ger indikationer om vari detta viktiga 
består. Det gäller både svaren på de essentiella åsiktsfrågorna och på de exis-
tentiellt präglade livsvalsfrågorna. Jag börjar med åsiktsfrågorna. 

När det gäller svaren på frågan om vad som är viktigt för människors häl-
sa (enkätfråga 2), är jag skeptisk. Samtliga åtta bundna svarsalternativ – 
utom alternativet om könstillhörigheten – besvaras av en stor majoritet som 

                               
292 Jfr fotnot 120.  
293 S 61 f. 



3. Två delstudier – resultat och preliminär tolkning 

 

85 

ganska eller mycket viktiga. Den svarsbilden förefaller osannolik. Möjligen 
är den en sorts anpassning i början av enkäten med anledning av osäkerheten 
om frågeställarens intentioner. En liknande skepsis har jag också inför sva-
ren på enkätfråga 3 om viktiga faktorer för människors kreativa förmåga. 
Här börjar svarsbilden bli något mer sammansatt. Varken könstillhörigheten 
eller den samhällsklass man tillhör tillmäts någon större betydelse för den 
kreativa förmågan. 

Differensen i valen av viktiga faktorer blir ännu större i enkätfråga 4 som 
handlar om människors moraliska mognad. Här markerar en klar majoritet 
(70 %) att det genetiska arvet inte är viktigt för den moraliska mognaden. 
Inte heller bedöms samhällsklass eller könstillhörighet ha någon särskild 
betydelse. Av de skäl som jag nyss angett bör de här frågorna med deras svar 
lämnas obeaktade. 

Uppfattningar om människans natur är temat i enkätfråga 12. Av de fyra 
svarsalternativen är de två första av biologisk och de två sista av etisk karak-
tär. Att ”[m]änniskan är en kropp och inget annat” förnekar en majoritet 
(64 %) och ger därmed uttryck för någon form av icke-materialistisk syn. 
Mot den bakgrunden är det intressant, att notera att 73 % inte ser skillnaden 
mellan människor och djur bestå i att människor har en själ. Kombinationen 
av svaren på de två svarsalternativen väcker nya frågor. Om människan är 
något mer än bara kropp och detta ”något mer” inte är en själ, vad är det då? 
Här möter vi en grupp unga och medelålders forskare, varav de flesta arbetar 
med mikrobiologisk inriktning. Om man ser till de två första delsvaren på 
enkätfråga 12 förefaller de företräda en människosyn som inte är radikalt 
biologistisk och inte heller materialistisk. Enkätens låsta alternativ tillåter 
inte de svarande att informera oss om vari detta icke-materialistiska ”något 
mer” består. 

De här resultaten kan jämföras med den empiriska studien Livsåskåd-
ningar i Sverige.294 Där ställs frågan om människans väsen (fråga 11). Det 
första bundna svarsalternativet har formuleringen: ”Människan består bara 
av kropp och materia.” I den undersökningen tar 74 % avstånd från det på-
ståendet. När det gäller frågan om huruvida själen är det som skiljer männi-
skor från djur, avvisar 69 % den tanken. I båda studierna bygger den nu re-
dovisade frågan på att det finns en skillnad mellan människa och djur. Den 
utgångspunkten behöver inte vara självklar för de svarande. Så som under-
sökningarna är uppbyggda, har de svarande inte heller möjligheter att avvisa 
en sådan utgångspunkt. Det hör till enkätmodellens begränsningar. 

De två andra bundna svarsalternativen på enkätfråga 12 är av etisk karak-
tär och handlar dels om att människor i första hand tänker på sig själva och 
vad som är till deras egen nytta, dels om synen att människan i grund och 
botten är god. 

                               
294 Bråkenhielm (red) 2001, s 228. 
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Det första av de två etiska svarsalternativen ger uttryck för en moralisk 
egoism. Eftersom enkäten ger möjlighet för de svarande att avvisa den sy-
nen, ger frågan indirekt utrymme för en utilitaristisk syn, där altruism och 
universalism ofta är viktiga kännemärken. En övervägande majoritet av de 
svarande tycks ansluta sig till en sådan moralisk egoism. 

Det andra svarsalternativet berör den antropologiska frågan om huruvida 
människan i grund och botten är god. Det finns skäl att granska själva den 
frågeställningen. Om de svarande avvisar tanken på att människan är god, 
kan alternativet antingen vara att de ser människan som ond eller att de upp-
fattar frågan som irrelevant, t ex utifrån ett nihilistiskt synsätt. En stor majo-
ritet (80 %) bejakar nu tanken på den goda människan. Den svarsnivån kan 
jämföras med att 58 % svarar instämmande på samma fråga i den empiriska 
studien Världsbild och mening (fråga 11 d).295 Där gör det inte någon skill-
nad om de svarande har universitetsutbildning eller ej, inte heller var de 
finns i åldersspannet 16–50 år. Varför den bejakande majoriteten är större i 
min studie kan förklaras med livsåskådningsmiljöns betydelse i forskarsocia-
lisationen med en nödvändig anpassning till teorier och synsätt i forsk-
ningsmiljön.296 I min studie framstår forskningsmiljön som biologiskt inrik-
tad. Därmed skulle evolutionsteorin – som enligt observationsstudien sågs 
som allmänt bejakad – kunna inkludera ett resonemang kring egoism–
altruism, kanske av det slag som Torbjörn Fagerström redovisar i Gud & 
Darwin. Hans tankegång är följande: 

Om vi betraktar evolutionsteorin som det övergripande system av teorier som 
vi kan luta oss mot när vi reflekterar över om något visst fenomen kan ha ut-
vecklats genom evolution, så kan vi tillåta oss att dra ett antal principiella 
slutsatser beträffande frågor som vi kanske inte klarar av att hantera empi-
riskt. Då, menar jag, kommer vi fram till att ”äkta” altruism inte bör finnas i 
naturen, helt enkelt därför att det vore ett brott mot evolutionsteorins grund-
läggande principer. […] Men detta gäller bara så länge vi talar om biologisk 
evolution. Hur det förhåller sig med altruism hos socialt avancerade, begåva-
de arter som vår egen är kanske en delvis annan fråga.297 

En helt annan typ av förklaring skulle kunna vara att de båda svarsalternati-
ven uppfattades som domänspecifika.298 I så fall skulle svarsalternativet om 
att människor i första hand tänker på sig själva och vad som är till deras egen 
nytta ha tolkats som mer konkret-existentiellt och det andra svarsalternativet 
om människan som i grund och botten god som mer reflekterande-abstrakt. 

Enkätfråga 22 har lydelsen: ”Hur mycket anser du att följande faktorer 
påverkar den livssyn du har idag?” Frågan har fjorton svarsalternativ som 
refererar till olika livssfärer. Tolkningen av svaren blir därmed intrikat. Det 
                               
295 Bråkenhielm (red) 2001, s 228. 
296 Jfr Schoug 2004, s 63 f. 
297 Bråkenhielm & Fagerström 2005, s 103 f. 
298 Jfr Kallenberg, Bråkenhielm & Larsson 1996, s 119. 
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går inte att läsa ut om de svarande med livssyn menar en totalbild av livet 
eller om de ser livssynen som något som är relaterat till de olika livssfärer 
där de finns. Oavsett den tolkningssvårigheten ser de svarande – som jag 
redan nämnt – den egna forskningsmiljön som en obetydlig faktor för påver-
kan av deras livssyn. Ingen ser den faktorn som mycket viktig, Däremot är 
den privata livssfären avgörande för den aktuella livssynen. Särskilt gäller 
det om de värderingar som man vuxit upp med (91 %). Betydelsen av samtal 
i den privata miljön är också stor (86 %), liksom människor som de svarande 
ser upp till (75 %). Däremot uppfattas sådana faktorer som trender i omvärl-
den, massmedias påverkan, företags PR och reklam eller den politiska debat-
ten inte ha någon särskild betydelse för den egna livssynen. 

Från den introverta frågan om livssyn övergår jag till den redan kommen-
terade enkätfrågan 7 som berör världsbilden ur perspektivet om människans 
plats i tillvaron. Frågan lyder: ”Vilka anser du vara de bästa vägarna för att 
komma till insikt om vår plats i tillvaron?” Vetenskapen uppfattas vara en 
sådan väg (79 %). Ännu viktigare är det att lära av andra människors livser-
farenhet (88 %), men allra bäst får man enligt respondenterna en sådan insikt 
av de svar som olika kulturer ger (91 %). Intressant är att cirka hälften av de 
svarande menar, att insikten kan komma genom egna andliga upplevelser 
eller genom intuition. 

Med skäl skulle man metodkritiskt kunna hävda, att den här enkätfrågan 
är oprecis. Främst har frågan brister i klarhet om vad som menas med tillva-
ro. Sekundärt blir frågan om vår plats i den tillvaron otydlig. Ändå ger sva-
ren intressant information. 

Vi får en bred bild av de svarandes syn på vad insikt är. I samtliga fem 
svarsalternativ bejakar en majoritet av de svarande att det finns olika möjlig-
heter att komma till insikt. Som jag ovan redovisat är det dessutom olika 
kulturers svar och andra människors livserfarenhet som kan ge sådan insikt. 
De här enkätsvaren tar udden av den eventuella föreställningen om att natur-
vetare skulle vara låsta i någon enkel positivistisk kunskapssyn. Insikt är ett 
komplext fenomen som kräver lyhördhet in i många mänskliga samman-
hang, där också intuition och egna andliga upplevelser kan ha en plats. 

När man beskriver insikt på ett så komplext sätt, blir också frågan om 
människans plats i tillvaron sammansatt av många faktorer. Vi skymtar i 
svaren en världsbild som det krävs både vetenskaplig metod, mänsklig erfa-
renhet och kulturell tradition för att beskriva och där vår egen plats i den 
tillvaron kräver ett brett sökande längs många vägar. 

Den tillvarons komplexitet som svaren på enkätfråga 7 belyser kräver inte 
bara ett personligt sökande utan ställer också den enskilde inför valsituatio-
ner. Därmed är vi framme vid enkätens åtta livsvalsfrågor. 

Enkätfråga 10 listar sådant som människor har funnit värt att sträva efter 
för egen del. Informanterna ombads att av tolv svarsalternativ markera de tre 
som de såg som de viktigaste. Den samlade bilden av informanternas val 
visar att de i första hand prioriterar att ha ett lyckligt familjeliv (34 marke-
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ringar) och sedan att ha god hälsa (31 markeringar). Därnäst följer att vara 
till nytta för andra människor (15 markeringar). Vid en jämförelse med sva-
ren på en liknande frågeställning i Världsbild och mening299 (fråga 3) märks 
en viss förskjutning i synsätt med innebörden att ett lyckligt familjeliv nu har 
blivit den viktigaste frågan. Därtill har önskan om att vara till nytta för andra 
fått en växande betydelse. 

Svaren på enkätfråga 12 visade att en majoritet anslöt sig till en moralisk 
egoism. Det är möjligt att tolka svaren på enkätfråga 10 i det perspektivet. 
Men svaren kan också vara en del av en trend mot en sådan individualism 
och personlig autonomi som inte utestänger intresset för att göra insatser 
som är nyttiga och meningsfulla. Det som kallas för att vara till nytta för 
andra, kan mycket väl handla om att däri söka egen tillfredsställelse och 
finna meningsfullhet i livet. 

Enkätfråga 10 ger anledning till ytterligare ett par observationer. Betydel-
sen av att ha en egen gudstro framstår inte som relevant. Det delsvaret med 5 
markeringar tycks ge stöd åt min tes om den mycket begränsade betydelsen 
av ett kristet trosinnehåll. Som ett substitut framstår en familiarism och den 
hälsa som Anders Jeffner menar att människan i det sekulära samhället ser 
som avgörande viktig att rädda med hjälp av medicinen.300 

Enkätfråga 11 uppmanar informanterna att välja de tre viktigaste känne-
tecknen på det samhälle som de skulle vilja leva i. Två kännetecken attrahe-
rar de flesta. Dit hör ett fritt och demokratiskt samhälle (35 markeringar) och 
ett samhälle i en värld i fred (28 markeringar). Betydligt längre ner kommer 
ett samhälle med god miljö (16 markeringar). Som jämförelse noterar jag att 
i studien Världsbild och mening (fråga 3) dominerar önskan om en värld i 
fred med ännu fler val än frågan om att ha god hälsa. Det smala underlaget i 
min studie är inte grund för att beteckna skillnaderna som signifikanta. 

Om demokrati och fred är värden som informanterna ser som mycket vik-
tiga i det samhälle som de skulle vilja leva i, är det intressant att studera vil-
ka kännetecken som får låg prioritet. Dit hör framför allt ett samhälle med 
mer utrymme för konkurrens (2 markeringar) men också kännetecken som 
på olika sätt har med ekonomi att göra: ekonomisk rättvisa (5 markeringar), 
ett samhälle som satsar på forskning (6 markeringar) och ett samhälle med 
ekonomisk välfärd (10 markeringar). 

Varför lågprioriterar doktoranderna sådana kännetecken? Hör det ihop 
med sådana övergripande trender som vi kan studera på aggregerad nivå? De 
stora internationella undersökningarna som t ex i European Values Study 
uppvisar i all kulturell mångfald en basal värdekarta (basic values map),301 
där skillnader går att hänföra till regioner och länder. Men som förklarande 
faktorer räcker det inte med olika kollektiva nivåer. Det finns också indivi-

                               
299 Bråkenhielm (red) 2001, s 218.  
300 Jfr s 39.  
301 Jfr Hagenaars, Halman & Moors i Arts, Hagenaars & Halman 2003, s 23 ff.  
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duella variabler som inte med säkerhet har något statistiskt samband med 
data på en makronivå. Det skulle därför vara alltför vanskligt att använda en 
svensk värdekarta för att förklara skillnaderna i mitt material, inte ens om 
jämförelsen får stöd i motsvarande resultat i Världsbild och mening. 
”[C]onclusions based on the correlations at the aggregate, country level do 
not automatically apply to the individual level scores (and vice versa).”302 

I ett sådant individuellt perspektiv kan Bourdieus habitusteori bidra med 
en rimlig förklaring. Enligt den teorin pågår en dynamisk konfrontation mel-
lan å ena sidan det sociala rummets klassificeringsprinciper i form av domi-
nerande värden och påbjudna handlingsmönster och å andra sidan den per-
sonliga habitus i form av de spår som vår personliga historia sätter genom 
nedärvda och förvärvade förhållningssätt och handlingsmönster. 

Om mindre än hälften av doktoranderna (39 %) inte vill fortsätta med 
forskningsarbete vid universitetet,303 om hälften anser att framtiden som 
forskare är oviss, om lika många inte är nöjda med handledningen och sällan 
får någon fritid,304 är då svaren på enkätfrågorna 10 och 11 tecken på en kol-
lision mellan forskningsmiljöns livsåskådningselement och den personliga 
habitus som är doktorandernas? Blir det då för en del av doktoranderna vik-
tigare med ett lyckligt familjeliv, en god hälsa och möjligheter att vara till 
nytta för andra människor i ett fritt och demokratiskt samhälle i en värld av 
fred och ett samhälle med god miljö? Uttrycker svaren på de här två enkät-
frågorna en värdekollision mellan livsåskådningsmiljön och de enskilda dok-
toranderna? Eller är de svarandes preferenser tecken på att hälften av dem 
inte har påverkats så i socialisationsprocessen i forskarutbildningen att 
forskningsmiljöns livsåskådningselement har kommit att ersätta deras egen 
habitus? För att räta ut de frågetecknen hade det behövts en longitudinell 
studie. Kanske intervjustudien kan ge svar. 

Svaren på enkätfråga 9 kan visa på betydelsen av en nedärvd och förvär-
vad personlig habitus. Frågan lyder: ”Vilka faktorer anser du har inverkat på 
hur ditt liv har blivit?” Till de tio delfrågorna kan den svarande lägga till 
egna alternativ. Det som dominerar i svaren hör hemma i den privata livssfä-
ren: föräldrar, barndom (100 %), sambo, man/hustru (90 %) och vänner (86 
%). Alternativet egna vägval (95 %) markerar en aktiv aktörsroll. De jämför-
liga frågorna i Världsbild och mening (fråga 29) når inte samma svarsfre-
kvens. 

Ur livsåskådningssynpunkt är det belysande hur svaren har utfallit på de 
faktorer som inte representerar ett ”rationellt” förhållningssätt i synen på hur 
det egna livet har blivit. Slump och tillfälligheter – alltså moment som kan 
vara delar av evolutionsläran – har haft betydelse för 82 % av de svarande. 
Däremot avvisar de flesta sådana ”transcendenta” faktorer som ödet, stjär-

                               
302 Ibm. 
303 Jfr den sista enkätfrågan som handlar om yrkesmässig framtid. 
304 Jfr den näst sista enkätfrågan om skäl till att avbryta forskarutbildningen. 
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norna och någon högre makt. De här svaren är kongeniala med de inställ-
ningar som möter i ett par andra enkätfrågor. I enkätfråga 8 avvisar 80 % 
uppfattningen att livet har uppkommit genom en utvecklingsprocess med 
början i en gudomlig skapelse. I enkätfråga 6 menar lika många (80 %) att 
”[v]etenskapen ger bättre svar på frågan om tillvarons ursprung än tron på en 
gud som tillvarons skapare”. Däremot hävdar tre fjärdedelar av de svarande i 
samma enkätfråga att vetenskapen inte ger svar på frågor om meningen med 
livet. Svaren på livsfrågorna kan inte hämtas i det västerländskt religiösa 
arvet med dess transcendentala postulat. Svaren söks i en sekulär immanens. 
Samtidigt räcker inte vetenskapen till för att ge en förklaringsgrund till de 
livsfrågor som en så stor majoritet enligt mitt material ofta ställer. Och de 
livsfrågorna är som frågor besläktade med traditionellt kristna frågeställ-
ningar. 

Den privata livssfärens betydelse återkommer i svaren på enkätfråga 22 
med formuleringen: ”Hur mycket anser du att följande faktorer påverkar den 
livssyn du har idag?” De tre svarsalternativ som väljs av de flesta är: ”de 
värderingar du växte upp med” (91 %), ”samtal i din privata miljö” (86 %) 
och ”människor som du ser upp till” (75 %). Det märkliga är att alternativet 
”den forskningsmiljö du ingår i” endast får den positiva svarsfrekvensen 20 
% och då utan att någon enda svarande anser den påverkan varit mycket stor. 
Här tolkar jag materialet som en medvetenhet om den betydelse som dokto-
randerna själva tillmäter den sociala bakgrunden och den primära socialisa-
tionen. Intressant är också den betydelse som de privata samtalen tillmäts 
och det inflytande som de människor har som fungerar som föredömen. 
Också i frågan om hur forskningsetiska frågor bearbetas (enkätfråga 18) var 
de informella, respektive de privata samtalen allra viktigast. 

Den här tolkningen av svaren på enkätfråga 22 stämmer väl med mitt sätt 
att använda Bourdieus habitus-tanke med den accentuering av livsåskåd-
ningsdimensionen som jag tillför begreppet. Om nämligen habitus och den 
primära socialisationen har haft det stora inflytande på doktorandernas livs-
syn som de själva hävdar, blir det begripligt varför forskningsmiljön beskrivs 
ha så liten påverkan på livssynen. Kanske studier i själva verket inte har så 
djupgående betydelse. Det skulle kunna förklara varför doktoranderna ser sin 
forskarutbildning som ett arbete utan särskilt positiv betydelse för deras livs-
åskådning?305 Eller tar de avstånd från vissa livsåskådningselement som 
präglar forskningsmiljön? Med det senare antagandet följer att forsknings-
miljön som livsåskådningsmiljö intervenerar negativt i vissa grundläggande 
personliga livsåskådningsfrågor. I så fall är påverkan stor, trots att de berör-
da doktoranderna förnekar den. Ett mer indirekt stöd för den sociala bak-
grundens betydelse ger svaren på enkätfråga 15 och 16. Särskilt gäller det 
svaren på enkätfråga 16. 

                               
305 Jfr Bäckströms resonemang om djupgående trosförskjutningar. Bäckström 1993, s 283. 
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Varje människa hamnar någon gång i livets gränssituationer. Hur man 
skulle vilja bli bemött i en sådan tänkt gränssituation tar enkätfråga 15 upp. 
Mönstret från tidigare svar tycks gå igen. Stillhet för meditation och bön är i 
en sådan tänkt situation ett alternativ för en tredjedel av de svarande. Tolkad 
som en transcendentalt orienterad möjlighet är det alternativet inte särskilt 
attraktivt. Däremot vill tre fjärdedelar inte bli lämnade i fred. Man önskar ha 
någon i närheten och för de allra flesta räcker med att det finns någon att 
prata förtroligt med. Två tredjedelar bejakar professionell samtalshjälp, me-
dan drygt tre fjärdedelar är nöjda med att bara ha någon i närheten. 

Enkätfråga 16 följer upp den tidigare frågan med tillägget om från 
vem/vilka man i första hand skulle vilja få stöd i en sådan tänkt gränssitua-
tion. Alla svarande skulle i första hand vilja ha det stödet från någon av de 
närmast anhöriga. Mer än hälften kan tänka sig ta emot stöd från någon pro-
fessionell medarbetare i samhället, medan bara en minoritet vill ha det från 
någon medarbetare i en religiös eller humanitär organisation. De här svaren 
markerar på ett ofrånkomligt sätt betydelsen och beroendet av den privata 
livssfären. 

Att ställa livsvalsfrågor innebär att ställas inför alternativ och värdera al-
ternativ. Den samlade tendensen i de flesta doktorandernas enkätsvar tycks 
handla om att de gör återkommande val mellan livssfärer. Genomgående 
tycks majoriteten av dem prioritera den privata livssfären och ifrågasätta 
forskningsmiljön med dess livsåskådningselement. Det förefaller som om 
forskningsmiljön har den betydelsen för dem, att de värdeprioriteringar som 
de möter där inte är förenliga med deras habitus. Socialisationsprocessen 
tycks inte ha tagit ifrån dem de grundläggande tankar och föreställningar om 
det viktiga i livet som de har burit med sig in i forskningsmiljön. Till det 
djupet i personligheten når inte deras forskarutbildning.306 Det förklarar var-
för de anser att forskningsmiljön inte har påverkat deras livssyn. Samtidigt 
har då forskningsmiljön haft stor betydelse för att konsolidera deras tidigare 
livssyn. Mot den bakgrunden av en värderingsmässig konflikt mellan två 
livssfärer är det särskilt intressant att fråga varför en relativt stor andel av 
doktoranderna har funderat på att avbryta sin forskarutbildning. 

Enkäten tar upp ytterligare två teman av livsvalskaraktär. Enkätfråga 13 
och 14 pejlar in om de svarande sympatiserar med humanitär, religiös eller 
politisk verksamhet (enkätfråga 13) och frågar efter aktiv delaktighet i såda-
na verksamheter (enkätfråga 14). Intresset förefaller vara relativt stort, åt-
minstone för humanitärt arbete (73 %) och för politisk verksamhet (34 %). 
Däremot är den aktiva delaktigheten mycket liten. Störst är den i humanitärt 
arbete. Varje månad deltar en femtedel i sådant arbete. 

                               
306 Här utgör Bäckströms studie av studerande vid religionsvetenskaplig linje en slående 
parallell. Han konstaterar ”att det delvis är samma personer som fyra år senare bär upp de 
olika trosföreställningarna”. Bäckström 1993, s 177. 
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3. Varför tänker vissa doktorander avbryta sin forskarutbildning? 
Mitt inledande KTH-fall gällde en institution där tolv doktorander hoppade 
av sin forskarutbildning. Åtgärderna var framgångsrika, men analysen var 
bristfällig, bl a genom fokuseringen på handledarna. I observationsstudien 
hänvisade flera doktorander till en undersökning som skulle ha visat att 80 % 
var missnöjda med forskarutbildningen, främst beroende på handledarna. I 
enkätsvaren fanns en kluvenhet i synen på handledningen. Hälften hade haft 
anledning att fundera över konflikter mellan doktorand och handledare (en-
kätfråga 17). En fjärdedel hade någon gång tänkt avbryta sin utbildning. 

De här exemplen där handledare utsätts för kritik kan ses som problem 
med ledarskapet, organisationen och/eller arbetsmiljön. Mitt empiriska mate-
rial visar att de faktorerna inte räcker för att förstå. Även om enkätmaterialet 
inte tillåter generella slutsatser ger det en annan bild än tidigare forskning. 

Av de 44 svarande hade alltså elva ganska ofta eller mycket ofta tänkt på 
att avbryta sin forskarutbildning. Av de elva var åtta kvinnor och tre män. 
Männen var äldst med åldrarna 48, 54 och 56 år. Kvinnorna var i åldern 27, 
28, 29, 30, 32, 34, 36 och 44 år. Gruppen i sin helhet hade arbetat med sin 
forskarutbildning från två till åtta år. Av deras handledare var sex kvinnor 
och fem män. Så långt tycks mina data inte bidra med något svar på frågan. 
Därtill kan man lägga det faktum att forskarutbildning bara i mycket liten 
utsträckning leder till fortsatt yrkesverksamhet inom akademin. 

Det är därför intressant att notera de två karaktäristika som är särskiljande 
för den elvapersonersgrupp som uppvisar avbrytarbenägenhet. Missnöjet 
med handledarna är särskilt stort och funderingarna på livsfrågor är mer 
frekventa än för övriga doktorander i undersökningen. 

I enkäten hade jag valt den hypotetiska frågan: ”Vad skulle kunna få dig 
att avbryta din forskarutbildning?” Det svarsalternativ som ger gruppen av-
brytarbenägna dess särart i förhållande till gruppen icke avbrytarbenägna är: 
”Jag är inte nöjd med handledningen.” ”Framtiden som forskare är för oviss” 
är en annan faktor som utgör ett särskiljande svarsalternativ. Skillnaden är 
också stor i svarsalternativet: ”Jag är ibland tveksam till om det jag gör 
egentligen är till någon nytta.” Med jämförelsetal blir profilen för de avbry-
tarbenägna följande. 

Tabell 5. Profil för avbrytarbenägna 
Item Avbrytar-

benägna % 
Icke avbrytar-
benägna % 

Inte nöjda med handledningen 82 36 
Framtiden som forskare är för oviss 72 40 
Är ibland tveksam till nyttan med det jag gör 64 24 
Funderar på livsfrågor dagligen eller varje vecka 73 67 
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Kommentarer 
Även om användningen av procenttal här är diskutabel, visar sammanställ-
ningen en skillnad mellan de två grupperna. Särskilt bör frågan om nyttan 
uppmärksammas. Det är påfallande många i den avbrytarbenägna gruppen 
som ser nyttan som en avgörande drivkraft. När det man gör i forskarutbild-
ningen inte stämmer med det som är viktigt för en i livet – och i så hög grad 
att man börjar fundera på att avbryta sin utbildning – då är det rimligt att det 
rör sig om djupt liggande värderingar, t ex sådana som har att göra med en 
habitus med ärvda värderingar. 

Det som också framstår som intressant är den betydelse som livsåskåd-
ningsfrågorna har för dem som ingår i gruppen. Åtta av de elva funderar på 
livsfrågor dagligen eller varje vecka, en av dem varje månad, två några 
gånger under året. De som ofta funderar på livsfrågor är relativt avsevärt fler 
i den gruppen än i gruppen svarande totalt. När jag i enkätfråga 2–4 tar upp 
ett antal återkommande svarsalternativ, får faktorerna livsstil och livssyn så 
höga värden att de väl mäter sig med vad andra faktorer betyder. Tilltron till 
vetenskapens möjligheter att ge svar på frågor om meningen med livet är 
ytterst begränsad (enkätfråga 6). Åtta betvivlar de möjligheterna. Även om 
också den här gruppen står för en stark övertygelse om att vetenskapen kan 
ge oss insikt om människans plats i tillvaron (enkätfråga 7), har andra män-
niskors livserfarenhet och de svar som olika kulturer ger nästan samma bety-
delse. När det gäller uppfattningarna om livets uppkomst (enkätfråga 8), 
delar alla elva evolutionsteorins antagande om en slumpmässig process. 
Samtidigt avvisar man i samma utsträckning tanken på en utvecklingspro-
cess med början i en gudomlig skapelse. 

I svaren på frågan om vad som har inverkat på hur livet har blivit (enkät-
fråga 9), tillerkänns den privata sektorn stor betydelse med dominans för 
föräldrar och barndom (10 svarande). Däri ligger en förståelse för den bety-
delse som habitus har. Men den man lever ihop med, liksom vännerna, är 
också viktig. Allt som har en transcendental karaktär – ödet, stjärnorna, nå-
gon högre makt – anses ha liten inverkan på hur livet har blivit. 

De data som jag nu kortfattat har redovisat ger nya impulser till att reflek-
tera kring frågan om varför vissa doktorander funderar på att lämna forskar-
utbildningen. Utifrån den helhetsbild som mitt material ger av de elva avbry-
tarbenägna blir deras negativa fokusering på handledarna något annat än 
bara en kritik av handledarna som personer. I den helhetsbilden väger jag då 
in vad enkäten låter oss veta om de elvas tankar. Deras återkommande livs-
frågor handlar om livsstil och livssyn. De elva tvekar om vetenskapens möj-
ligheter att ge svar på frågor om meningen med livet. 

Den här samlade bilden utgör en kommentar till det de elva möter i forsk-
ningsmiljön. Därtill kommer den uttalade tveksamheten om nyttan med 
forskningsarbetet, förstärkt av uppfattningen om att framtiden i forsknings-
miljön är oviss. Gentemot den här bilden med dess inslag av tvivel, ibland 
protest, framstår den privata sektorn som mycket viktig. Dit kan då också 
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höra sådana personliga omständigheter som materialet inte redovisar. Kvar 
står att erfarenheten av forskningsmiljön som livsåskådningsmiljö har fått de 
elva att reflektera över alternativ till forskarutbildningen. 

Den bild som jag nu visat öppnar för en ny syn på handledare och en ny 
förståelse för kritiken av dem. De framstår i sina roller som en del av forsk-
ningsmiljöns sociala struktur och livsåskådningsmiljö. Som doktorand är 
man beroende av handledaren och tvingad att bejaka det vetenskapliga kapi-
talets doxa, annars hör man inte hemma i forskningsmiljön. Det missnöje 
som doktoranderna ger uttryck för är ett avståndstagande från den livsåskåd-
ningsmiljö som handledarna företräder. Handledarna kan ibland med sin 
sociala förmåga balansera kritiken, men främst är de bärare av forsknings-
miljöns doxa. Doktorandernas möte med den doxan får betydelse för dem. 

Den handledarproblematik som framgår av enkätsvaren ger följande två 
utgångspunkter för fortsatt forskning i frågan. 
 
� Handledningsproblem är inte främst problem med handledare som enskilda 
personer. De kan i första hand förstås utifrån forskningsmiljöerna som socia-
la strukturer och livsåskådningsmiljöer. 
 
� Handledning är inte bara relationer, forskningsmetoder och pedagogik. 
Handledning uttrycker de värden som är konstitutiva för forskningsmiljön. 

Preliminär tolkning 
Så som jag har förstått och tolkat enkätsvaren har de genererat tre bilder av 
forskningsmiljöns betydelse för doktorandernas livsåskådningsfrågor. 

1. Forskningsmiljöns värdeprioriteringar – dess communis doctorum opi-
nio och det vetenskapliga kapitalets doxa – kräver ett bejakande som förut-
sättning för tillhörighet. Svaren på enkätfrågorna 5 och 6 visar en stark upp-
slutning kring genteknikens möjligheter att bekämpa ärftliga sjukdomar och 
en stark tro på vetenskapens möjligheter att förklara det som idag verkar 
oförklarligt, i båda fallen med 86 % av de svarande. Jag tolkar de åsikterna 
som en bekännelse till paradigmets livsåskådningselement med ett självklart 
bejakande av evolutionsläran. De livsåskådningselementen ger forsknings-
miljön dess särart och är en sammanhållande faktor. Det är primärt handle-
daren som i forskarutbildningen är garant för dessa grundläggande värden. 
Därmed får forskningsmiljöns communis doctorum opinio närmast karaktär 
av nödvändig bekännelse. 

2. För ett antal doktorander betyder mötet med forskningsmiljön och dess 
grundläggande värden och värdeprioriteringar en konflikt, där deras habitus 
och forskningsmiljöns värderingar inte går ihop. Den konflikten blir tydlig 
när 80 % av de svarande talar om den svåra balansen mellan utbildning och 
fritid. Här finns doktorandernas besvärligaste problem som en kollision mel-
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lan kravet på att bejaka forskningsarbetets primat å ena sidan och ansvaret 
för hem, familj och privatliv å den andra. 

Materialet visar att doktoranderna i den konflikten står under ett tryck 
från sambo och eventuella barn liksom från sina handledare. Konflikten har 
den praktiska innebörden att inte få tid för privata intressen och egen rekrea-
tion. Men den handlar också om livsåskådningsfrågan om vad som är vikti-
gast i livet. Tolkad med stöd av observationsstudien finns det skäl att förstå 
frågan som avgörande för valet av framtid. Problemet har släktskap med den 
klassiska frågan om vad det hjälper en människa om hon vinner hela världen 
men måste betala med sitt liv.307 Frågeställningen återkommer i enkätfråga 
21 om huruvida forskningsmiljön har påverkat doktorandernas livssyn. Där 
svarar en tredjedel att de har fått en ny syn på vad som gör livet värt att leva. 
Måhända förstärks det svaret av att 70 % svarar med hänvisning till hälsan. 

Konflikten mellan den värdeprioritering som det vetenskapliga kapitalets 
doxa representerar och de värden som enskilda doktorander förlägger till det 
privata livsområdet hamnar i forskningsmiljön i ett vakuum. Nära hälften av 
de svarande menar att man inte bearbetar forskningsetiska frågor i den 
forskningsmiljö där de ingår. Lika många anser att de inte har möjligheter att 
diskutera livsfrågor med sin handledare och två tredjedelar skulle vilja ha 
möjlighet att göra det. 

Den konflikt som forskningsmiljön skapar blir särskilt tydlig, när man 
närstuderar de elva avbrytarbenägna doktoranderna och deras förhållnings-
sätt till sin forskningsmiljö. Det som skulle kunna uppfattas som en kritik 
mot ett antal konkreta handledare, visar sig vid en närmare analys vara ett 
avståndstagande från de livsåskådningselement i forskningsmiljön som 
handledarna representerar. Mot det vetenskapliga kapitalets doxa i forsk-
ningsmiljön ställs den privata sfären med de värden som den representerar. 

I stor utsträckning saknar doktoranderna möjligheter att i forskarutbild-
ningen bearbeta forskningsetiska frågor och livsfrågor. Det skulle kunna 
höra ihop med att så många som 77 % av de svarande anser att forsknings-
miljön inte har påverkat den livssyn de har idag. Den tolkningen av enkät-
fråga 22 utgår från att den handlar om en förväntan som inte har tillgodo-
setts. Doktorandernas besvärligaste etiska problem får inte plats för bearbet-
ning där problemen har uppstått, alltså i forskningsmiljön. De får bearbetas 
någon annanstans. 

3. Det tredje svaret på frågan om forskningsmiljöns betydelse för dokto-
randernas livsåskådningsfrågor handlar om att forskningens metafrågor tycks 
vara lämnade obesvarade. Jag har redan nämnt forskningsetikens problem-
ställningar och de mycket frekventa livsfrågorna. De outtalade postulaten i 
forskningsarbetet: ontologin, epistemologin och antropologin, tycks också 
vara obearbetade. 

                               
307 Matt 16:26, Bibel 2000, s 1332. 
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När doktoranderna svarar på enkätfråga 6 om vetenskapens möjligheter 
att ge förklaringar, ger de svaren också intryck av att vara exempel på obear-
betade frågor om postulaten. Svarsalternativen på den frågan är inte tillfälligt 
valda, säkert inte heller när de i snarlik form återkommer i fråga 23 i Världs-
bild och mening.308 Både själva frågeställningen och vissa av svarsalternati-
ven är nära släkt med en av Västerlandets klassiska kunskapsteoretiska frå-
gor, nämligen: vilka källor har vi för kunskap och insikt? I den kristna idé-
traditionen har svaren växlat från t ex Anselms av Canterbury credo ut intel-
ligam309 till den epistemologiska harmoni mellan revelatio och cognitio 
naturalis – och därför mellan tro och naturvetenskap – som Thomas av 
Aquino lämnade efter sig som ett intellektuellt arv.310 Werner Jeanrond tar 
fram en definitionsliknande formulering från Summa Theologica som visar 
på Thomas öppna och inkluderande sanningsbegrepp: Veritas est adaequatio 
rei et intellectus.311 Det svaret är för övrigt ett viktigt led i Thomas grund-
läggande sammankoppling av filosofi och teologi och öppnar för det analo-
gitänkande som är avgörande för hans världsbild och gudsbild.312 Det finns 
enligt Thomas tre vägar till sanningen. Förnuftet är den ena. Uppenbarelsen 
med förnuftet som fungerande supplement är den andra. Men för det tredje 
menar Thomas att vissa sanningar kan man bara nå fram till genom uppenba-
relsen.313 

När nu ett antal doktorander funderar på några grundläggande kunskaps-
teoretiska frågor och gör det i dagens sekulära samhälle, är det intressant att 
dra paralleller mellan deras svar och vad filosofen och teologen Thomas 
tänkte på 1200-talet. Vi möter i enkätsvaren en vetenskapspositivitet som 
kan jämföras med delar av det synsätt som Thomas hävdar. Det finns därtill i 
mitt material en insikt om att sådana transcendentala frågor som t ex me-
ningen med livet behöver en annan kunskapskälla än vetenskap och förnuft. 
En uppenbarelsekunskap som handlar om tron på en gud som tillvarons ska-
pare har däremot inte något utrymme i doktorandernas föreställningar. Tran-
scendensen – i den mån någon bejakar den – tycks inte rymma några gudsfö-
reställningar. Det indikerar hur lite de kristna reminiscenserna tycks ha kvar 
av det kristna idéinnehållet, även om frågorna lever vidare. 

Problemet med doktorandernas svar på enkätfråga 6 är inte svaren som vi 
får på delfrågorna. Tilltron till vetenskapens förmåga att förklara det som 
idag verkar oförklarligt är en rimlig vetenskaplig hållning. Begriplig i en se-
kulär miljö är också den avvisande hållningen till tron på en gud som tillva-

                               
308 Bråkenhielm (red) 2001, s 238. 
309 Jag tror för att kunna förstå. 
310 Heinzmann 1995, s 198. 
311 Sanningen är det riktiga förhållandet mellan fenomen och kunskap. Jeanrond 1998, s 116 
med citat från St Thomas Aquinas, Summa Theologica, q 16 a 2. 
312 Jfr också Per Erik Perssons studie av förhållandet mellan ratio och revelatio i Thomas 
teologi. Persson 1957, s 298 ff. 
313 Jfr Nordin 2003, s 188 ff. 
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rons skapare. Att vetenskapen inte kan ge svar på frågor om meningen med 
livet är ytterligare en intressant position. I varje fall brukar inte naturveten-
skapens uppgift ses som att ge svar på den frågan. När de här tre svaren 
läggs till varandra uppstår ett problem. Om vetenskapens förmåga är begrän-
sad till att ge svar på det som idag verkar oförklarligt och om det inte finns 
någon annan förklaringsgrund, var finns då svaren på frågorna om meningen 
med livet? Det är här den kunskapsteoretiska (och ontologiska) frågan med 
alla dess komplikationer blir tydlig. Medeltidens harmoniska syntes av tro 
och vetande är långt borta. Nu är den ersatt av ett sekulärt synsätt. Om en-
kätsvaren ger uttryck för en nihilistisk syn låter frågornas formuleringar oss 
inte få veta. Däremot indikerar det empiriska materialet en ontologisk brus-
tenhet. Forskningsvärld och livsvärld hänger inte ihop. Inte heller tycks fors-
karutbildningen erbjuda ett forum för att bearbeta den typen av frågor. Må-
hända var handledaren från observationsstudien representativ med sitt påstå-
ende: ”Man separerar frågorna.”314 

Resultaten från observationsstudien 
och enkäten i sammanfattning 
På nytt vill jag markera att hela forskningsprojektet går in på ett för livs-
åskådningsforskningen nytt område. De data som jag presenterar räcker inte 
för att dra generella slutsatser. Det blir särskilt tydligt i en jämförelse med 
Doktorandspegel 2008, där resultaten genomgående ger en mer positiv bild 
av forskarutbildningen.315 Skillnaderna kan bero på olika syften eller höra 
ihop med de skillnader som också Doktorandspegeln uppvisar mellan olika 
forskningsområden. 

Innan jag i tabellform sammanfattar resultaten från de två första delstudi-
erna, påminner jag också om den paradox som jag tidigare pekat på, nämli-
gen att ”enkätsvaren å ena sidan redovisar ett antal konkreta exempel på att 
forskningsmiljön har haft betydelse för doktoranderna, å andra sidan förne-
kar de själva att forskningsmiljön har haft en sådan betydelse”.316 I kapitel 5 
diskuterar jag den paradoxen. 

 
 
 

 

 

                               
314 Se s 72. 
315 Doktorandspegeln 2008. Högskoleverkets rapportserie 2008:23 R, s 103. 
316 Se s 83. 
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Tabell 6. Doktorandernas beskrivningar i observationsstudien och i enkäten av ex-
empel på konsekvenser som olika moment i forskningsmiljön får för dem 

Moment i 
forskningsmiljön 

Exempel på konsekvenser för doktoranderna 

1. Sociala faktorer 
 
Social struktur 
 
 
 
Arbetskraven 
 
Osäker forsk-
ningsfinansiering 
 
Handledning 
 
 
 
 
 
 
 
2. Livsåskåd-
ningsfaktorer 
 
Paradigm och 
forskningsetik 
 
 
Naturvetenskaplig 
kunskapssyn 
 
Forskningens 
nytta 
 
Livsåskådningar 
med bäring på 
personliga 
förhållanden 
 
 
 
3. Forskar-
utbildningen 
i stort 

 
 
Resurspersoner i forskningsmiljön viktiga 
Beroende på gott och ont 
Känslan av att hamna i underläge 
 
”Tidspoliseri” skapar konflikter med privatlivet 
 
Osäkerhet om framtiden. Problem i hemmiljön 
 
 
Beroendet försvårar samtal i viktiga frågor 
Mycket stora skillnader i bedömningen av handledares ageran-
de. 50 % av doktoranderna är inte nöjda med sin handledare 
Både social kompetens och vetenskaplig skicklighet 
viktiga faktorer 
Kritiken gäller ofta handledaren som företrädare för 
forskningsmiljöns doxa 
Upplevelser av att utsättas för en oönskad människosyn 
 
 
 
Tilltro till vetenskapens förklaringsmöjligheter 
Diskussioner om paradigm och etik saknas 
Samtal och vägledning saknas 
 
Kunskap blir något mer än vad vetenskapen kan generera 
 
 
Tveksamhet. Väcker frågor om det meningsfulla i arbetet 
 
Ofta konflikter med egna värderingar 
Påverkar positivt synen på hälsans betydelse, på 
möjligheterna att genom genetiken påverka livets 
förutsättningar och på vad som kan göra livet värt att leva 
För en del har livsåskådningsmiljön inte någon eller bara liten 
påverkan 
Frågorna privatiseras 
 
26 % av doktoranderna avbrytarbenägna 
39 % kan tänka sig framtida forskningsarbete vid 
universitetet 
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Sammanfattande preliminär tolkning  
av observationsstudien och enkäten 
Den följande tolkningen av det empiriska materialet från de två första del-
studierna tar upp några av de teser som jag ville pröva. Jag börjar med de tre 
antagandena, nämligen (1) att livsåskådningsfrågor kan förstås genealogiskt 
utifrån en idéhistorisk horisont med vissa kvardröjande kristna reminiscen-
ser, (2) att det vetenskapliga kapitalets doxa har en potential att historiskt 
belysa det som händer i dagens forskningsmiljöer och (3) att forskarutbild-
ning kan förstås som en socialisation in i forskningsmiljön med dess sociala 
faktorer och livsåskådningselement. När jag prövar de tre antagandena mot 
den empiri som de två första delstudierna har genererat blir utfallet inte helt 
entydigt. 

Antagandet om genealogin får ett visst stöd i det redovisade materialet. 
Den kristna kulturella kontexten – som av givna skäl också är svårast att 
verifiera – får i det aktuella empiriska materialet ett stöd av indikationska-
raktär i den meningen att ett antal uttalanden och ställningstaganden har stor 
likhet med traditionellt kristna teologiska frågeställningar och problem. Men 
det är själva frågeställningarna som vanligen kommer till uttryck, inte kristna 
trosföreställningar. 

Antagandet om det vetenskapliga kapitalets doxa får ett starkare stöd. Ma-
terialet visar i min tolkning exempel på en djupgående konflikt med historis-
ka rötter mellan den värdeprioritering som det vetenskapliga kapitalets doxa 
representerar och de värden som enskilda doktorander förlägger till det pri-
vata livsområdet. Att en fjärdedel av doktoranderna är avbrytarbenägna och 
endast en dryg tredjedel kan tänka sig fortsatt forskning vid universitetet 
efter examen stöder idén om det vetenskapliga kapitalets doxa som tolk-
ningshorisont för att förstå doktorandernas livsåskådningsfrågor. 

Antagandet om forskarutbildningen som en sekundär socialisation har 
också stöd i det presenterade materialet. Bejakandet av en communis docto-
rum opinio förefaller vara ett givet krav. Den starka uppslutningen kring 
evolutionsläran liksom tron på genteknikens möjligheter och tron på veten-
skapens möjligheter att förklara tycks indikera en socialisation, åtminstone 
på ett kognitivt plan. 

Samtidigt kompliceras frågan om doktorandernas socialisation i tre avse-
enden. Den första komplikationen (1) har att göra med de enligt doktoran-
derna obesvarade vetenskapliga metafrågorna, i första hand ontologi, epis-
temologi och forskningsetiska problem. De frågorna kan ha förbigåtts i fors-
karutbildningen, men de kan också ha förblivit icke internaliserade – kanske 
inte ens förstådda eller insedda – trots att de i forskningssammanhanget har 
varit självklara. Den andra komplikationen (2) gäller den tveksamhet som 
materialet ger uttryck för i fråga om det meningsfulla i forskningsarbetet och 
utbildningen. Om forskningen inte ses som nyttig, har socialisationen inte 
heller medfört ett bejakande av forskningsmiljöns doxa. Det tredje fråge-
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tecknet (3) gäller arbetskraven som en del av forskningsmiljöns doxa. Mate-
rialet visar på konflikter mellan arbetskraven och doktorandernas värdering-
ar. Att de konflikterna – med alla exemplifieringar och kommentarer – är 
något mer än problem i form av vanlig tidsbrist är uppenbart. Men motsätt-
ningarna kan också förstås utifrån socialisationstanken. Det empiriska mate-
rialet visar att forskningsmiljöns doxa genom den bristande uppmärksamhe-
ten på och förståelsen för sådana värden och värderingar som är fundamenta-
la för doktoranderna har aktiverat doktorandernas livsåskådningsfrågor och 
därmed komplicerat socialisationsprocessen. 

En sekundär socialisation förutsätter att den enskilde har en bakgrund av 
färdigheter, erfarenheter och värderingar som prövas och omprövas i mötet 
med en ny social verklighet. Här har enkätsvaren gett tydliga indikationer 
om betydelsen av den habitus som den enskilde bär med sig in i det nya. Den 
privata sektorn framstår i enkätsvaren som mycket angelägen. Ännu tydliga-
re är de många svar som lägger vikt vid de värderingar som man vuxit upp 
med (enkätfråga 22). Men till det djupare personliga planet tycks inte den 
sekundära socialisationen ha nått fram. 

Behovet av ytterligare en delstudie 
Från den förberedande studien, observationsstudien och enkätstudien kvar-
står nu följande frågeställningar som söker svar i intervjustudien. 
 
1. Frågor från den förberedande studien: 
� Ger forskarutbildningen utrymme för bearbetning av sådana livsåskåd-
ningsfrågor som den själv aktualiserar? 
� Förutsätts det att doktorander ska bejaka vissa värderingar och synsätt i 
den forskningsmiljö som de tillhör? 
� Finns det särskilda hinder i forskningsmiljön för att kommunicera värde-
ringar och värderingskonflikter? 

2. Frågor från observationsstudien: 
� Utgör forskningsarbete och privatliv två skilda världar med oförenliga 
värdeprioriteringar? 
� Varför blir inte behovet av diskussioner om paradigm och forskningsetik 
beaktat och tillgodosett? 
� Varför blir inte tvivlet på forskningens samhällsnytta uppmärksammat och 
diskuterat? 
� Varför förringas jämställdhetsfrågorna i forskningsmiljön trots väl doku-
menterade erfarenheter? 
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3. Frågor från enkätstudien: 
� Varför visar en del enkätsvar att forskningsmiljön har haft betydelse för 
doktorandernas livsåskådningsfrågor, medan andra svar förnekar att forsk-
ningsmiljön har haft någon sådan betydelse? 
� Varför uppvisar enkätsvaren den skillnaden att doktoranderna å ena sidan 
har tilltro till vetenskapens potential att förklara sådant som hittills varit 
oförklarligt, medan de å andra sidan inte tilltror vetenskapen att kunna ge 
svar på frågor om meningen med livet? 
� Frågan om forskningsarbete och privatliv som oförenliga världar återkom-
mer. 
� Frågan om bristen på bearbetning av paradigm, forskningsetik och andra 
viktiga livsåskådningsfrågor som aktualiseras av forskningsmiljön återkom-
mer. 
� Indikerar det utbredda missnöjet med forskarhandledningen att det finns en 
värderingskonflikt mellan forskningsmiljön och de berörda doktoranderna? 
� Vissa doktorander företräder en människosyn som inte är radikalt biologisk 
men inte heller helt materialistisk. Vari består detta icke-materialistiska? 
� Enkätsvaren visar att en femtedel av de svarande avvisar synen att männi-
skan i grund och botten är god. Vad kännetecknar då deras människosyn? 

De här frågeställningarna kräver ytterligare empiriskt material för att åtmin-
stone delvis kunna besvaras. Därmed är vi framme vid intervjustudien som 
är projektets huvudstudie. Men först påminner jag med nedanstående över-
sikt om hela avhandlingens uppbyggnad från forskningsfråga till svar. Den 
översikten åskådliggör också den participatoriska metodologin i en kumula-
tiv process. 

Tabell 7. Avhandlingens uppbyggnad från forskningsfråga till svar 
Forsknings-
fråga 

Observa-
tionsstudie 

Enkät Intervjustudie Närstudie Svar på forsk-
ningsfrågan 

   �  �  �  �  
  Prel tolkn 1 Prel tolkn 2 Prel tolkn 3 Prel tolkn 4 och 

sammanfattande  
prel tolkn 

 
 



Kapitel 4 
Intervjustudien med kompletterande närstudie 
– resultat och preliminär tolkning 

Intervjustudien bygger vidare på det empiriska material som de två första 
delstudierna gav. Den tar också upp de frågor där svaren behöver komplette-
ras. Jag har redan redogjort för intervjustudiens syfte,317 intervjuguiden318 och 
urvalet av intervjuade.319 Därmed koncentreras det här kapitlet på själva re-
dovisningen av resultaten och en preliminär tolkning. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om doktorandernas bilder av forsknings-
miljöerna som livsåskådningsmiljöer och som sociala rum. Den delen av 
redovisningen är disponerad i fem teman: arbete och privatliv, handledar-
skap, organisation och ekonomi, genusfrågor samt metafrågor. I nästa avsnitt 
redogör jag under fyra teman för doktorandernas egna livsåskådningsfrågor: 
viktiga värden i livet, människosynen, världsbilden och frågan om kunska-
pens gränser. Därefter följer en kompletterande närstudie av fyra av de inter-
vjuade doktoranderna som ger exempel på fyra olika livsåskådningsprofiler. 
Närstudien summeras i en preliminär tolkning. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattande preliminär tolkning av hela intervjustudien. 

Forskningsmiljöerna som livsåskådningsmiljöer  
och som sociala miljöer 
1. Arbete och privatliv 
Både i observationsstudien och i enkätsvaren var frågan om arbete och pri-
vatliv den mest brännande frågeställningen för en stor grupp av doktoran-
derna. Trots att jag inte ställde någon sådan fråga i intervjuerna tog tolv av 
arton informanter upp temat i lite olika vändningar. Och de talade inte om 
forskarutbildning eller forskning utan om arbete. Vilka förhållningssätt till 
arbetet är det då som doktoranderna möter i sina forskningsmiljöer? Jag bör-
jar med ett avsnitt ur en intervju. 

                               
317 Jfr s 60 och 64.  
318 Jfr s 64.  
319 Jfr s 64 f.  
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MM: – Om man går till den här forskningsmiljön. Hur ska man va här då, för 
att vara accepterad? 
IP: – [Tankepaus]. Ja, för att bli accepterad som … som … Det är en sak att 
bli accepterad som människa och … en sak att bli accepterad som … eeh … 
bra forskare. Så det ligger ju mycket status i det här att man jobbar mycket. 
Det gör det. Då får man ju lite mer respekt. Det kan gå så här att ja, jag har 
jobbat hela helgen och jag har jobbat så mycket. Det är ju lite status i det. (IP 
2:8)320 

Arbete ger status. Men valet att arbeta mycket är inte helt fritt och frivilligt. 
När jag frågar en annan informant om hur man ska vara för att bli accepterad 
blir svaret: 

Ja, accepterad av sin handledare och chef … där tror jag att man ska va … 
[tankepaus] … producera mycket … eh … jobba mycket … Eh … Positiv 
och engagerad och inte ifrågasätta så mycket utan gärna göra som man blir 
tillsagd, för … eh … det är onekligen ganska hierarkiskt i den här världen 
och jag tror att många studenter, som har för mycket egen vilja uppfattas som 
lite problematiska. Man ska nog gärna göra som man blir tillsagd utan alltför 
stort ifrågasättande. Men att jobba hårt, det tror jag nog är … [skratt] … är 
prio ett för dom flesta handledare, det tror jag. (IP 11:16) 

Det uttalandet beskriver en tvångsliknande situation. Forskningsmiljön är en 
hierarkisk miljö där hårt arbete är ett måste. Man ska göra som man blir till-
sagd utan att ifrågasätta. Så ser den upplevda livsåskådningsmiljön ut med 
dess aktiva kännetecken.321 Det märks i själva utskriften av de två exemplen 
att frågan är känslig. De två exemplen visar hur makt- och dominansfaktorer 
är sammanvävda med dominanta livsåskådningselement. Här är utrymmet 
för ”egen fri vilja” och ”ifrågasättande” begränsat. ”Jobba hårt” är normen. 
Det är på det sättet man visar att man verkligen är intresserad. En informant 
beskriver det så här: 

Det finns nog en outtalad förutsättning att man ska tycka att det här är det 
huvudsakliga intresset i livet. Folk ska ju helst vara intresserade av det här 
och va väldigt hängivna. Det finns väldigt många människor som arbetar på 
den här typen av institutioner, som faktiskt tycker att bortsett från att äta och 
sova, så finns det ju egentligen ingen anledning att åka hem, för det här är ju 
mycket roligare än vad man eventuellt har hemma. Och i och med att det 
finns såna människor, i och för sig i rätt liten utsträckning, så tror jag att det 
finns den där idén om den idealiske forskarstuderanden som delar det här in-
tresset och som alltså helt enkelt dränker sig i arbetet. (IP 13:6) 

                               
320 Sifferkombinationerna i anslutning till citaten refererar till resp informant och den sida i 
det utskrivna intervjumaterialet varifrån citatet är hämtat. När det gäller citaten har jag valt 
linjen att varsamt redigera den utskrivna texten, om inte tankepauser och andra språkyttringar 
kan tänkas tillföra det uttalade viktiga komplement. 
321 Jfr min definition av livsåskådningsmiljöer i fotnot 1. 
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Därmed har livsåskådningselementen inte bara giltighet i forskningsmiljön. 
De har också invaderat och koloniserat den privata livssektorn. Men inte alla 
handledare står för en sådan hållning. En doktorand beskriver vad hennes 
handledare har betytt för henne i synen på arbete och familj: 

Han som är professor här, det är ju vår chef kan man säga, han har den in-
ställningen att familjen är det viktigaste. Och det är ju väldigt skönt att veta 
det. Alla har ju inte barn, men dom som har barn tror jag har den gemen-
samma inställningen att det faktiskt är det viktigaste. (IP 4:8) Jag tycker att 
jag har hamnat i en grupp där man har en humanistisk grundinställning och 
det tycker jag är skönt. (IP 4:21) 

Intervjumaterialet ger exempel på att något kan hända i synen på arbetet, när 
doktoranden blir doktor och postdok. En kvinna som jag mötte i observa-
tionsstudien men som hade hunnit ta sin doktorsexamen och bli postdok när 
vi sågs vid intervjun uttryckte sig så här: 

MM: – Finns det spänningar mellan enskilda doktoranders sätt att tänka och 
det som ligger i luften eller i kulturen här i institutionen? 
IP: – Ja, absolut. Och det är ju rätt intressant, bara för att när jag nu själv är 
handledare och i och med att jag känner mig pressad att jag måste publicera, 
så vill jag att han ska jobba hårt … och samtidigt så … Han känner säkert att 
jag pressar honom. Och han vill nog ha mer fritid. 
MM: – Mm. 
IP: – Så det kan vara spänningar mellan vad doktoranden och vad man själv 
vill och vad som förväntas av en. Det är det hela tiden. 
MM: – Hur hanterar man sånt? 
IP: – Alltså i slutändan … man försöker ju att kanske inte ”pusha” så hårt. 
Men sen … det blir ju att ens egna … eh … önskemål ändå tränger igenom, 
så … 
MM: – Mm. 
IP: – … det går ju inte att låta honom jobba så lite som han vill, utan … Det 
bästa är att sitta ner och ha en diskussion handledare och doktorand. Vad jag 
förväntar mig av honom och vad han förväntar sig av mig och att få ut av 
doktorandutbildningen. (IP 3:27) 

Den här kvinnan har övergått från tillhörigheten i doktorandkollektivet till 
att själv vara handledare med en ny tillhörighet i den krets som företräder 
forskningsmiljöns communis doctorum opinio. I sina formuleringar avviker 
hon också från vad alla andra informanter i intervjuerna har sagt. Strax före 
det här uttalandet har hon själv talat om hård konkurrens under besvärliga 
ekonomiska villkor. Att det är det vetenskapliga arbetet som har det högsta 
värdet är det inte någon tvekan om: 

IP: – För att lyckas i det systemet som finns nu, så måste jag publicera myck-
et och jag måste publicera bra, annars kommer jag aldrig att kunna få dom 
här tjänsterna … framtida tjänsterna. Så jag beklagar att systemet är som det 
är … 
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MM: – Hur stämmer det vi nu har pratat om med det synsätt som man kan 
möta här på institutionen? 
IP: – Ja, det är ju så, ju högre upp man kommer, desto mer intresserad är man 
av forskning, för annars står man inte ut att vara kvar här. Så dom som för-
medlar till dom yngre, det är dom som brinner för forskning … eh … och 
dom har ju svårt att förstå att en yngre person inte gör det. 
MM: – Mm. 
IP: – Så dom förmedlar ju att arbete går före allt. Forskning är ett kall … 
MM: – Mm. 
IP: – Så det är oftast den jargongen som finns i den här branschen, säkert som 
i andra branscher också. (IP 3:3) 

Vetenskapsfältets kapital med dess långa livsåskådningshistoria tycks här gå 
i dagen. Vad andra – i det här fallet en doktorand – värderar måste i stor 
utsträckning underordnas. Som företrädare för de dominerande är det den 
unga handledarens plikt att ge uttryck för forskningens communis doctorum 
opinio. Det är den som gäller och den får olika konsekvenser för de berörda. 
Här är ett exempel. 

Det är sällan som jag är avslappnad och känner att jag … så när jag inte job-
bar, då har jag nästan alltid ångest för att jag inte är här och jag borde göra 
mer och så. Som t ex den här veckan, då har jag ju … jobbat … Jag jobbade 
hela helgen. (IP 9:4) 

Visserligen kan den negativa kedja av krav, ansvar, dåligt samvete, ångest 
som vi möter i de här formuleringarna ha med den enskildes personlighet att 
göra – kanske som en habitus från det förflutna, men kedjan påminner om 
det ansvarstänkande som ofta har präglat kristna föreställningar och synsätt. 

Max Weber utvecklade sin kalvinisttes som en förklaringsgrund till kapi-
talismens framgång i det västerländska samhället. Pietistisk syn på kall och 
ansvar – med skyldighetens och skuldens avigsida – skulle enligt honom 
vara drivkraften i den framgången.322 Är det samma underström av frågor om 
ansvar och av känslan av att hon ”borde göra mer” som den här doktoranden 
lever med? Hennes ord om att sällan var avslappnad och nästan alltid ha 
ångest kan vara de obehagliga konsekvenserna av ett pietistiskt etos, nu upp-
fångat av forskningsmiljöns doxa i synen på vad forskningsarbete kräver. 

Både från observationsstudien och enkäten fanns obesvarade frågor kvar 
om doktorandernas problem med att få arbete och privatliv att gå ihop. Pro-
blemet var mer vittgående än det rent praktiska att få tiden att räcka till för 
både studierna och den privata livssektorn. De två områdena beskrevs av 
flera doktorander som två världar som var oförenliga på ett djupare plan. Det 
fanns en värderingskonflikt i oförenligheten. Intervjumaterialet förtydligar 
den bilden. Här möter vi ett tvång att inordna sig i en hierarki med dess livs-
åskådningselement. Makt- och dominansfaktorer är sammanvävda med do-

                               
322 Weber 2002, s 116. 
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minanta livsåskådningselement. Flera av de arton informanterna upplever 
utrymmet för ”egen fri vilja” och ”ifrågasättande” som begränsat. Forsk-
ningsmiljöns doxa med dess värdeprioriteringar villkorar tillhörigheten i 
forskningsmiljön. Det empiriska materialet låter oss inte veta om doktoran-
derna från början var medvetna om vad de gav sig in i. 

Problemet med arbete och privatliv kompliceras för en del doktorander 
med stränga krav på ansvar i arbetet. Här rör det sig om synen på arbetet 
som ett kall – kanske som en reminiscens av en traditionell kristen syn. Det 
förstärker forskningsmiljöns underordningsideologi samtidigt som det skär-
per problemet om arbete och privatliv. 

Att forskningsmiljön med dess livsåskådningsmiljö har betydelse i åtskil-
liga doktoranders livsåskådningsfrågor är ställt utom allt tvivel. Rollen och 
styrkan är svårbedömda. Däremot visar materialet på frågans karaktär. 

Det är särskilt märkligt att materialet tiger om glädjen i arbetet. Den har 
inget uttalat utrymme. 

2. Handledarskap 
Att handleda doktorander innefattar en rad funktioner. Dit hör undervisning 
om forskningens inriktning och metod, planering av projektarbete, kurser 
och artikelproduktion, ledning och samarbete inom ramen för handledarens 
egna projekt, planering och uppföljning av doktorandens undervisning, kon-
troll av att doktoranden blir klar inom fastställd utbildningstid, personligt 
stöd, uppmuntran och kritik, förberedelse inför disputationen, ibland också 
personalsociala insatser, inte minst kring frågan om jobbet efter examen. Ju 
fler sidor som handledarskapet berör, desto mer sammansatt blir förhållandet 
mellan doktorand och handledare. Beroendefrågan kan bli besvärlig: 

Som doktorand har man ingenting att säga till om. Det är ju liksom handleda-
ren som står för allt, som står för lönen och som står för allt material man an-
vänder i labbet och alla pengar, så man är ju lite … Det är det som är så kons-
tigt, att de ska vara både ens handledare och ens arbetsgivare. Så det blir ju 
lite svårt att få ihop … man är ju … hamnar i en enorm problematik där. (IP 
2:10) 

Beroendet framställs genomgående som något negativt. En informant tar upp 
frågan mot bakgrunden av ett problem som hon hade stött på. Hon säger: 

Det är jättesvårt. Man är i en sån otrolig beroendesituation och det är jätte-
svårt att gå till sin handledare och klaga. (IP 9:16) 

Beroendet hör ihop med handledarens roll att vara institutionens befullmäk-
tigade bedömare av doktorandens prestationer och produktion. Handledaren 
har som legitimerad företrädare för institutionen makt att släppa fram och att 
sätta stopp – och har till uppgift att utöva den makten. Doktoranden befinner 
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sig därmed i ett sakligt underläge. Det ligger då nära till hands att som dok-
torand välja strategin att ”göra som man blir tillsagd”.323 

Liksom de tidigare studier som jag hänvisat till ger också mina intervjuer 
exempel på hur beroendet skapar en rädsla för att det man tänker och säger 
ska komma fram till handledaren. I en diskussion om spelreglerna för inter-
vjun utspann sig följande sekvens: 

MM: – Så det här är dom spelregler som jag ville föreslå för vårt samtal. Är 
det okej? 
IP: – Det låter bra. Eh … jag har en fråga bara. 
MM: – Ja. 
IP: – Hur … det är konfidentiellt? Min … min handledare kommer inte att … 
För det är väl det viktigaste [skratt]. (IP 16:2) 
MM: – Det är faktiskt viktigt att man vet precis vad som gäller. 
IP: – Jo … det känns viktigt för att … i våran situation som doktorander, det 
… det kan slå tillbaks väldigt … (IP 16:4) 

Att som handledare bedöma en doktorands insatser i laboratoriet eller i form 
av ett utkast till en artikel kan vara en komplicerad fråga. Handledarens egen 
framtid kan stå på spel i ett forskningsuppdrag med avgörande betydelse för 
karriären. Det kan resultera i olika handledarbeteenden. 

Många handledare skriver åt sina studenter. Så det är så beroende på vart man 
hamnar. Min handledare sa: ja, nu ska du skriva din första artikel. Och jag 
visste inte vart jag skulle börja, hur man skulle skriva och göra … jag fick 
inte ett ord till hjälp, utan … Skriv den! Och så fick jag höra hur dåligt det 
var […]. Medans vissa får inte ens ha åsikter om vad som ska stå, därför att 
handledaren skriver precis artikeln från början till slut. Och så finns det 
självklart handledare som kan hjälpa dig och börja skriva inledningen … så 
vet du hur en sån ser ut och nästa gång, så skriver dom en annan bit, så man 
får testa att skriva alla … Bara på det här planet, så finns det båda varianter-
na. (IP 16:29) 

Särskilt grannlaga blir handledarens bedömarfunktion när en doktorand inte 
klarar av forskarutbildningens krav. Följande samtalssvit ger en upplevd bild 
av sammanhanget. 

MM: – Vad gör man med dom som inte räcker till? 
IP: – [Tankepaus]. Det är många som får sluta, men jag känner ofta att det 
inte är baserat på om personen var duktig nog eller inte utan det är mycket 
tur, tyvärr. Inte alltid bara tur. Det kan va personer som är uppenbart väldigt 
duktiga och väldigt smarta. Vi har haft såna i gruppen, men dålig handled-
ning och projekt som helt enkelt inte funkar, det kanske aldrig var menat att 
funka, gör att personen bara får sluta. 
MM: – Får sluta. Vem är det som är subjektet? 
IP: – [Tankepaus]. Ofta är det handledaren som säger: du får inte stanna kvar. 

                               
323 Jfr tidigare citat från IP 11:16. 
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MM: – Hur länge har dom personerna varit här då? 
IP: – Det kan variera från ett halvår till två år. Sen vet man att det finns absolut 
personer här som kanske inte borde va doktorander, som aldrig skulle klara 
att tänka ut experiment själva men där handledaren håller dom så mycket om 
ryggen, under hela perioden, att dom aldrig behöver tänka själva. (IP 16:29) 

Så kan bilden se ut sedd med en doktorands ögon. Troligen skulle den berör-
de handledaren ha gett en annan beskrivning. Men också den upplevda bil-
den är viktig, eftersom den berättar om handledaren som en företrädare för 
institutionen med dess policy och värderingar. Den här beskrivningen visar 
också på komplexiteten i själva bedömningssituationen. Den lägger ett stort 
ansvar på handledaren att i rätt tid och på ett bra sätt förmedla sådana be-
dömningar att doktoranden både psykologiskt och ur prestationssynpunkt 
klarar av att fullfölja sina studier. Särskilt intressant är föreställningen om att 
det finns personer ”som kanske inte borde vara doktorander”. Därmed är 
rekryteringsfrågan ställd på sin spets. 

Men bedömning är inte något ensidigt. Doktorander gör själva sina be-
dömningar av handledarna och tar reda på hur omvärlden uppfattar dem. 
Man tipsar varandra om de vetenskapliga journaler där handledarna är publi-
cerade, liksom i vilken utsträckning handledarna är föremål för den akade-
miska omvärldens intresse och uppmärksamhet. Doktorander vet ofta ganska 
väl att de med tanke på egen karriär står i ett beroende som har att göra med 
hur deras handledare ligger till i den akademiska omvärlden: 

Har man en handledare som är väl ansedd och som är … eh … [tankepaus] 
en moraliskt accepterad person då tror jag att man som doktorand kan … 
kanske … ha en chans. Som doktorand … enbart som doktorand tror jag att 
det är jättesvårt. Man är utlämnad som doktorand. Det är … egentligen så är 
det en märklig tanke. Man tänker att man går in i den här utbildningen och då 
som fullt adekvat vuxen person och sen är det ändå så att man hamnar i … 
man är alltid i en beroendeställning … och det gäller ju att man skakar av sig 
den känslan och det, tror jag, att man kan om man som jag har en väldigt bra 
huvudhandledare … och bihandledare. (IP 18:9) 

Men handledaren är också en person – inte bara en funktion. Intervjumate-
rialet visar hur viktig den sidan av ledarskapet är. En del doktorander har 
handledare som saknar förmågan att ge vanlig uppmärksamhet: 

[S]om doktorand får man inte så mycket uppmuntran och beröm, så man 
tycker att … det är det måttet man har på att man faktiskt har jobbat [skratt]. 
(IP 14:9) 

Handledarens personliga uppmärksamhet kan ha avgörande betydelse för 
framgången i studierna. Det gäller också duktiga studenter: 
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[V]äldigt duktiga studenter, där handledaren lämnar dom helt vind för våg, 
kanske inte klarar sig därför att dom får inte hjälp. (IP 16:29) 

En del handledare saknar förmågan att ta sina studenters frågor och bekym-
mer på allvar. I stället för att fråga efter hur doktoranden har det, pratar de 
ivrigt om hur det var när de själva var doktorander. Det temat återkommer i 
flera intervjuer. Här är ett exempel: 

Jaa, handledningen. Jag tror att det pågår … det är många som har mycket 
problem med sina handledare, som liksom aldrig riktigt kommer fram för att 
… [suck] … Det är lite av den mentaliteten, så när man försöker ta upp det 
[…] så … handledarna själva har kanske haft värre situationer än … dom har 
vart unga, dom har fått jobba ännu hårdare. Dom säger så här: Men så var det 
för oss, vi fick jobba … Dom ska bara hävda att dom har haft det värre, istäl-
let för att försöka göra det bättre. (IP 9:16) 

Den personliga sidan av handledarskapet utlöser omdömen – positiva och 
negativa – som kan vara starkt emotionellt laddade: 

[D]et finns vissa handledare som är super-superbra, men det finns en tendens 
hos många handledare att bara bortse från sina egna negativa sidor liksom. 
(IP 9:16) 

En annan informant säger: 

IP: – Individerna i den här världen är ofta väldigt speciella. Det finns väldigt 
mycket … egna människor. Dom har kommit hit för dom har använt armbå-
garna hela vägen, väldigt många av dom. 
MM: – Mm. 
IP: – Inte alla såklart, men … [tankepaus] vi pratar mycket sinsemellan grup-
perna och i princip har 95 procent problem med sina handledare. Men alla har 
olika problem [skratt]. Så det är så väldigt specifikt vilken sorts individ hand-
ledaren är … och det påverkar. Som min handledare, har ett speciellt … väl-
digt speciellt sätt att vara … [tankepaus] och har väldigt extrema syner på 
många saker. Och det påverkar ju hela mitt liv, i fem sex år. (IP 16:46) 

Den kritiska bild som det här uttalandet ger kan belysas utifrån en rad ut-
gångspunkter. Äldre akademiker skulle nog i informanternas utsagor ha känt 
igen något av protesterna i 1968 års studentrevolt. Då som nu drabbade kriti-
ken hierarkier och strukturer som något mer än sociologiska fenomen. Den 
gällde främst vad fenomenen stod för i värderingshänseende.324 Även om 
kritiken nu är återhållen, tycks den i sak ha samma karaktär. Med tanke på 
att kritiken – även om den är omfattande – kan vara försiktigt formulerad, 
blir problemet så mycket mer svårhanterat. Kanske inte så mycket har för-

                               
324 Jfr Inglehart 1997, s 142. 
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ändrats i forskningsmiljöer och forskarhandledning på de drygt fyrtio år som 
gått sedan 1968. 

Det som inte heller syns så lätt utan livsåskådningsforskningens mikro-
skop är de klassiska frågeställningar och synsätt som ingår i de konflikter 
runt handledarskapet som intervjumaterialet exemplifierar. Här finns de 
klassiskt teologiska frågorna om arbetet som kall, om makt och auktoritet, 
om beroende och integritet, om underordning och motstånd. Vi kan följa de 
frågorna från evangeliets ord om att ge kejsaren vad kejsaren tillhör, via 
Augustinus tvåstatslära och Luthers ord om ”lydnaden och hörsamheten mot 
alla dem som är insatta till våra överordnade”325 till Dietrich Bonhoeffers 
dialektiska syn på motstånd och underkastelse,326 för att nu nämna några 
nedslag i den kristna idéhistorien. När man mot den bakgrunden läser dokto-
randernas beskrivningar av vår tids forskningsmiljöer, ligger det nära till 
hands att notera vissa likheter med de frågor som kristen antropologi och 
samhällssyn med dess skiftande uttryck har ställt. 

Det var en i det här sammanhanget intressant iakttagelse som Max Weber 
gjorde, när han studerade Luthers kallelselära och som han sedan såg speg-
lad i det tyska språkbruket av substantivet Beruf och i den engelska glosan 
calling. Enligt Weber bär de orden ”at least some religious connotations – 
namely, those of a task set by God – and the more strongly we emphasize the 
word in a particular case, the more strongly felt these connotations be-
come”.327 Däremot tycks inte Weber på samma sätt vara uppmärksam på den 
dialektik som genom århundradena har återkommit i den teologiska reflek-
tionen över evangeliets ord om den enskildes förhållande till ”kejsaren”. Det 
Weber i stället ofta återkommer till är den antiauktoritet som ofta präglar 
asketiska former av religiositet och olika pietistiskt färgade sekter med deras 
observans inför påbudet att man måste lyda Gud mer än människor.328 

Ur ett teologiskt perspektiv är det intressant att jämföra Webers tolkning 
av Luthers kallelselära med den som Gustaf Wingren gör i Luthers lära om 
kallelsen. Wingren menar att ”Luther skiljer ämbete och person, så att perso-
nen står coram deo utan ämbete och ämbetsinnehavaren står med ämbete 
coram hominibus”.329 Den dubbelheten i synen på person och yrkesfunktion 
kan på goda grunder kritiseras. Men den ger den enskilde ett mått av frihet 
och självständig reflektion över vilket ansvaret i yrkesrollen är – ett mått av 
frihet bortom jordiska skyldigheter och världsliga maktstrukturer. Det är 
samma dubbelhet som präglar Luthers skrift Om en kristen människas frihet 
                               
325 Luther i hans skrift Om goda gärningar (1520) 1964, s 97. 
326 Jfr Bonhoeffer: Die Grenzen zwischen Widerstand und Ergebung sind also prinzipiell 
nicht zu bestimmen; aber es muss beides da sein und beides mit Entschlossenheit ergriffen 
werden. Der Glaube fordert dieses bewegliche, lebendige Handeln. Nur so können wir die 
jeweilige gegenwärtige Situation durchhalten und fruchtbar machen. Bonhoeffer 1955, s 151. 
327 Weber 2002, s 28. 
328 Weber a a, s 211. 
329 Wingren 1942, s 77. Coram deo betyder ”inför Gud” och coram hominibus ”inför männi-
skor”. 
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och gör den kristne till ”den friaste herre över allting och ingen underdånig” 
samtidigt som den kristne är ”alltings mest tjänstvillige tjänare och var man 
underdånig”.330 Med en sådan luthertolkning hade Weber för övrigt knappast 
kunnat utforma sin kalvinisttes. 

Det som intervjumaterialet berör i fråga om handledarskap – beroende, 
makt, bedömning, underläge, ”göra som man blir tillsagd” – framstår ofta i 
andra studier av forskarutbildning som något värderingsmässigt neutralt som 
inte kräver djupare reflektion eller analys. Ännu mindre blir det föremål för 
något genealogiskt intresse. Min tolkningshorisont gör det tydligt att dokto-
randernas reaktioner inte gäller en värdeneutral forskningsmiljö. Den är en i 
dubbel mening kontaminerad livsåskådningsmiljö, präglad av forskningsmil-
jöns livsåskådningselement och av dominansfaktorer och maktstrukturer. 
Men kontaminationen rymmer också idéhistoriskt klassiska frågeställningar 
som märks i tankar, begrepp och metaforer. Vi hör ekon från teologiska sam-
tal och debatter som hölls för århundraden sedan och som blev ljudspår i 
västerländsk kultur. 

Citatens laddade formuleringar indikerar reaktioner på en dominanskultur. 
Men de låter oss också ana energin i livsåskådningspräglade frågeställningar 
från vårt kulturella sammanhang med nedslag i forskningsmiljöernas värde-
prioriteringar och hierarkier. Den energin är en kraft i socialisationsproces-
sen. 

Observationsstudien antydde att handledarskapet var viktigt för doktoran-
derna och då inte bara som en pedagogisk funktion. Den gav också exempel 
på värderingar och synsätt som berörde dem. Enkätstudien visade på ett ut-
brett missnöje med forskarhandledningen. Den kritiken hade livsåskådnings-
dimensioner. Ingen av de två delstudierna belyste på ett tillräckligt klar-
läggande sätt vilka livsåskådningsfrågor som framstod som särskilt brännan-
de. Det förblev också oklart om handledarskapet främst uppfattades som 
handledarens personliga arbetssätt och värderingar eller som institutionens 
ledningsfunktion och en spegelbild av forskningsmiljöns livsåskådningsele-
ment. Båda delstudierna visade däremot betydelsen av beroenden som hörde 
samman med forskarhandledningen. 

Materialet från intervjustudien skärper bilden av sådana beroenden. De 
beskrivs i stor utsträckning som negativa, ibland präglade av rädsla. När 
bilden av doktorandernas självständighet tonar fram, har den vanligtvis livs-
åskådningskaraktär i form av att de i tysthet håller fast vid egna ståndpunk-
ter. Handledarens roll som institutionens legitimerade företrädare försätter 
doktoranden i ett sakligt underläge som samtidigt kan leda till ett psykolo-
giskt underläge. Då gör man som man blir tillsagd. Den positiva sidan av 
beroendet handlar om hur handledare som är framgångsrika och erkända 
forskare får stor betydelse för de berörda doktoranderna och deras framtid. 

                               
330 Luther (1520) 1917, s 56. 
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Den personliga sidan är också betydelsefull för doktoranden, särskilt om 
handledaren har förmåga att ge uppmuntran och stöd. 

Bilden av handledarskapet i intervjumaterialet visar hur sammantvinnade 
sociala faktorer och livsåskådningsfaktorer är. De utgör en symbios på både 
det individuella och det organisatoriska planet. 

3. Organisation och ekonomi 
I beskrivningarna av forskningsmiljön återkommer informanterna ofta till 
synpunkter på organisation och ekonomi. En del sådana synpunkter har re-
dan funnits med i det föregående avsnittet om handledarskapet. Det som nu 
tillkommer är frågor om den stora institutionen och den lilla forskningsenhe-
ten, om den lilla slutna världen, om isomorfa tendenser i attityder, uttrycks-
sätt och agerande samt om konkurrensen i den ständiga bristen på pengar. 

I observationsstudien förekom – med anspelning på ”universitet” – flera 
beskrivningar av enheten som diversitet utan samordning av forskningspro-
jekten.331 I intervjumaterialet talar inte någon om den övergripande enheten 
eller om helheten. Institutionen är något avlägset och främmande som man 
möjligen har administrativ nytta av. Man vet inte så mycket om den och man 
har inte kontakt med den. Vi kan lyssna till några röster. 

Jag vet inte vad som gäller för hela institutionen. (IP 5:8) Jag har väldigt, 
väldigt lite kontakt med […] institutionen, utan det blir när man behöver göra 
saker eller åker och lyssnar på nånting, så att … jag kan … så att jag vet inte 
hur stämningarna är på institutionen. Jag känner inte till det faktiskt. (IP 6:3) 

I och med att jag sitter här, en bit ifrån min institution, så … och jag har 
egentligen inte nån kontakt … det jag gör är inte nånting på institutionen … 
jag är sällan där och jag är nästan aldrig där om det inte har varit nå tekniska 
saker med dator eller skriva på nå papper eller nånting sånt. Så jag har egent-
ligen inte nån erfarenhet av … det. (IP 15:3) 

Fortsättningen på det sista inlägget visar att det finns en distans mellan det 
institutionen står för och det doktoranden ser som viktigt. De trevande orden 
indikerar en osäkerhet om huruvida det är tillåtet att uttrycka sådana tankar: 

[Jag] känner mig kanske … [tankepaus] alltså, jag … om man säger att det är 
mera … institutionen står för hårdvaran och jag kanske mera representerar 
mjukvaran och … inte riktigt kanske att vi möts. Så att … och jag tror att 
man är lite längre ifrån människan … alltså våra patienter … och att man där-
för kanske tappar lite av den här ödmjuka inställningen. Jag kan inte säga att 
det är så, jag vet inte, men … men det är lite av den bild som jag bär med 
mig. (IP 15:3) 

                               
331 Den bilden kan handla om att man som doktorand inte har eller har fått den helikopterbild 
som för handledaren kan var alldeles självklar. 
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Den här doktoranden är inte ensam om att uttrycka något som liknar ett 
främlingskap. 

Om vi går tillbaka … till XX, så ska jag inte säga att jag aldrig är där, för jag 
får ju naturligtvis påskrifter … 
MM: – Mm. 
IP: – […] men det är inte min hemmamiljö. Jag … det är ingen miljö, som 
jag naturligt uppsöker om jag skulle känna … att jag var lite tilltufsad som 
doktorand. Utan då skulle jag söka mig hit, alltså söka trösten eller … eh … 
stödet här. (IP 18:16) 

Utanförskapet uttrycks ibland med ord om bristen på kontakt med ”institu-
tionen, dom få gånger jag är där”.332 En känsla av att inte riktigt höra till kan 
också gälla hela det akademiska sammanhanget. 

Den akademiska miljön är inte helt enkel att va i heller. (IP 10:27) Jag tycker 
att hela akademiska världen har ett ganska tråkigt förhållningssätt till var-
andra. Det är mycket konkurrens och det är mycket ”vi kan bäst”. (IP 11:31) 

Men det finns doktorander som ser institutionen som en tillgång och skälen 
är flera. 

[Jag] tycker ändå att det är en väldigt bra miljö här, jämfört med andra ar-
betsplatser, kan jag tänka mig, för här är det ju väldigt mycket folk från andra 
länder. (IP 12:6) 

Man hjälper varandra även mellan de olika våningsplanen. (IP 2:3) 

Vid den här institutionen känns det som att det kan vara högt i tak. Men jag 
tror att det skiljer sig väldigt mycket mellan de olika grupperna. Det är som 
små sekter, varje liten grupp alltså. (IP 1:8) 

Ett visst främlingskap och en känsla av att inte riktigt höra till sammanfattar 
de flesta informanternas förhållande till den stora enheten. Till den bilden 
ska då också läggas de många små grupperna, ibland karaktäriserade som 
sekter. Mot den bakgrunden är det följdenligt att en del doktorander önskar 
mer inbördes samarbete mellan olika grupper. 

IP: – Alltså, det jag skulle vilja ändra, och det vi också försöker att ändra, det 
är ju … eh … samarbetet med klinik. 
MM: – Mm. 
IP: – Att man känner att det blir ett bättre samarbete, att det ger en ökad för-
ståelse, att det blir mer ”give and take” och att det är … att det blir roligt. 
MM: – Mm. 

                               
332 IP 6:26. 
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IP: – Det vi gör här nere … är ju nånting som ska tillbaka dit. Och det är … 
eh … det skulle kännas fantastiskt om man kunde få den här … eh … menta-
la bron. Det skulle kännas jättekul. (IP 18:47) 

Den lilla världen beskrivs ofta som sluten. ”Vi är lite isolerade här”, säger en 
informant.333 Ytterligare en annan säger om sin forskningsenhet: ”Vi är i en 
egen värld här.” Det är så hon vill ha det, eftersom den stora enheten står för 
en inriktning och för värderingar som hon inte sympatiserar med. 

IP: – Jaa … vi är i en egen värld här, kan man säga. Ja, sen har jag kanske 
mera kontakt med institutionen på omvårdnad. 
MM: – Vad betyder det att du har kontakt med omvårdnaden? 
IP: – Jaa … [suck] … att vi ligger närmare kanske … [litet skratt] mitt … 
mitt synsätt att vara och så har jag en bild … bild av min egen institution och 
där vet jag att dom har haft olika tillfällen, alltså träffar och man har presente-
rat olika saker och så … jag tycker den är ju väldigt … teoretisk, den är väl-
digt cellinriktad, alltså på den nivån. (IP 15:3) 

Gruppsykologiskt är det följdenligt att man i den lilla slutna enheten får en 
egen identitet. ”Vi är ganska unika här”, anser en doktorand.334 Men även om 
livet i den egna lilla enheten har vissa fördelar, väcker ändå slutenheten frå-
gor om hur andra har det. 

IP: – Och jag känner mig otroligt privilegierad. Sen är det ändå så att … då 
pratar jag om den här slutna enheten. Sen har vi våran klinik på andra sidan 
gården … och där är det inte lika kul … att vara doktorand. 
MM: – Varför inte? 
IP: – Det är det vi håller på och funderar på [skratt]. (IP 18:12) 

Organisationsteoretiskt får vi hjälp av nyinstitutionalisterna Paul J DiMaggio 
och Walter W Powell med redskap för att förstå hur det kommer sig att vissa 
organisationer uppvisar tendenser till homogenisering. De menar att när 
nyckelmedarbetare har samma universitetsutbildning och är utvalda så att de 
tillhör en viss gemenskap, tenderar de att ha en liknande problemuppfattning 
och se principer, procedurer och strukturer som normativt sanktionerade och 
legitimerade.335 Beteendet blir isomorft. Livsåskådningsdimension och social 
dimension hör ihop. Det är detta nyinstitutionella synsätt som jag applicerar 
på de små forskargrupper varifrån de senast refererade uttalandena har 
kommit. Det ligger nära till hands att jämföra DiMaggios och Powells teori 
med Bourdieus idéer om en communis doctorum opinio. Båda synsätten ger 
stöd för min tes om den sammanvävning av livsåskådningsfaktorer och soci-
ala faktorer som är en förutsättning för att förstå forskningsmiljöernas livs-

                               
333 IP 5:8. 
334 IP 4:6. 
335 Jfr DiMaggio & Powell 1983, s 153. 
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åskådningsmiljöer och sociala strukturer och vad de betyder för doktoran-
dernas livsåskådningsfrågor. 

Det stödet förstärks av det empiriska material som beskriver en relations-
tät social struktur i form av den ”slutna enheten”. ”Vi är i en egen värld här”, 
säger en informant. Men den täta sociala strukturen kan knappast förstås, om 
man inte lyssnar in skillnaden mellan den egna världen och de andras. Någon 
informant har svårt att förklara den skillnaden, alltså det som skiljer den 
egna gruppen från kliniken ”på andra sidan gården”. Det funderar man på. 
En informant tycker sig se orsaken: ”Vi ligger kanske närmare mitt synsätt 
att vara.” Forskningsinriktning och värderingar är sammanhållande faktorer. 
Livsåskådningsmiljö och social struktur ger den egna gruppen dess identitet 
och skiljer den från andra grupper. 

Den relationstäta strukturen med en samsyn på forskningsinriktning och 
värderingar kan ändå vara en konfliktpräglad miljö. Intervjumaterialet pekar 
på två orsaker till det: konkurrens och pengar. Så här säger tre informanter: 

[A]llt handlar om artiklar i slutändan i den här stressade miljön. (IP 9:18) Sen 
… sen är det ju väldigt pressande, men det … det vet du väl själv … hur det 
känns … att få ihop dina saker och … (IP 10:27) 
[D]et är mer konkurrens än att man försöker hjälpas åt och alla jobbar ju åt ett 
gemensamt mål … tycker man. Men det funkar inte så i praktiken. Jag tror att 
det är pengar som styr och … med näbbar och klor ska man komma först. (IP 
11:31) 

Nej, forskningsmiljön beskrivs inte av informanterna som någon särskilt 
angenäm miljö att arbeta och leva i, trots att andra faktorer förenar. Här på-
går en ständig kamp om positioner och de begränsade ekonomiska resurser-
na. I en av intervjuerna frågade jag om man tänker på det som är viktigt i 
livet när man är i forskningsmiljön. Bilden som jag fick tonar fram i den här 
samtalssviten: 

MM: – Det är några nyckelord du har använt nu. Du har använt såna ord som 
självständighet, ta för sig av livet, moraliska värden, känna sig trygg … 
IP: – Mm 
MM: – Om man nu går in i forskningsmiljön, tänker man så om vad som är 
viktigt i livet? 
IP: – I forskarmiljön [harkling]? Mm [tankepaus]. I den bästa forskarmiljön 
… så tror jag att dom värdena existerar, men det finns också den … sämsta 
forskarmiljön … och där existerar dom aldrig. Där finns det ingen moral, 
utan där hugger man bara för sig och är skoningslös. 
MM: – Mm. 
IP: – Dom bästa exemplena, tycker jag jag kan ge utifrån ansöknings … när 
man ansöker om pengar. Man lägger ner så otroligt mycket tid på … dessa 
ansökningar och man jagar underskrifter och man … det kluras och tänks och 
… och det är många, många timmar som man lägger ner. Och så väntar man 
och man väntar och man väntar … och sen förstår man att … näe … jag fick 
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inte pengar den här gången heller. Och sen när man pratar med kolleger, så 
ser man att samma personer får pengar hela tiden. 
MM: – Varför är det den skillnaden? 
IP: – Och då … nä, precis … då undrar man; vad är det egentligen så … man 
… men då är det ju så att bedömningskommittéerna, som sitter och bedömer 
… dom … det är ju ungefär samma personer, beroende på vad man nu söker 
… det är ungefär samma personer och i vissa avseenden, så är det väl så att 
man … ”if I scratch your back, you scratch mine” … 
MM: – Mm. 
IP: – Alltså att man … även om man nu inte ska vara så, så har vi … det är 
det här spelet som gäller. Och det viktigaste är egentligen att få in en liten fot, 
för har man fått in foten, då blir man accepterad, men … (IP 18:9) 

En och annan doktorand stöts bort från forskningsmiljön som system och tar 
avstånd från tanken att fortsätta sin yrkesverksamhet där, trots egna fram-
gångar. Det handlar t ex om mötet med den mentalitet som skapas i jakten på 
forskningspengar, särskilt när någon tycker att hon/han själv blivit missgyn-
nad på ett sådant sätt att det skapar besvikelse och bitterhet. Här är ett exem-
pel: 

IP: – Att fortsätta inom akademin, nej, det är ingen möjlighet för mig. 
MM: – Varför är det inte det? Du lyckas med experiment och forskningsarbe-
te. Jag får den bilden i alla fall. 
IP: – Ja … [tankepaus]. Nej, det är mentaliteten eller … känslan jag har inom 
akademin, att det finns så många personer som är … bittra. 
MM: – Vad blir man bitter på då? 
IP: – Jag tror man blir bitter för man … ofta så tror man … att det är så 
mycket politik och såna saker som krävs för att man ska få pengar och … 
man ska känna rätt personer … det är bara dom som har rätt kontakter uppe i 
ledningen som får pengar och … Det är inget som jag skulle vilja hålla på 
med. (IP 17:7) 

Att forskningsmiljön har karaktär av att vara en tävlingsmiljö med konkur-
rensinslag är knappast oväntat. I den konkurrensen blir en och annan ”sko-
ningslös” i sitt förhållande till kollegorna. Men framgång i tävlingsmiljöer 
väcker också stolthet som ibland blir till skrytaktighet: 

Det finns ju den här konkurrensen mellan doktorander att man ska ha så och 
så många artiklar publicerade. Den konkurrensen kan leda till lite … folk kan 
bli lite skrytsamma. (IP 2:17) 

Bristen på forskningsresurser förstärker konkurrensen så att arbetssituationen 
kan bli ansträngande: 

Den enda nackdelen med forskningsbranschen är att den har så lite pengar  
[…] och att det är så stor konkurrens. Och det gör att det … det blir en tuff 
bransch att vara inom. (IP 3:53) 
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Forskningsmiljön som tuff konkurrensmiljö aktiverar frågor hos den enskil-
de doktoranden. Det framgick av några ställningstaganden i enkäten (jfr 
enkätfråga 17).336 Två av de fyra svarsalternativ som de flesta valde var: 
publicering av forskningsresultat, respektive bedömningen av dina och andra 
doktoranders arbetsinsatser. Men också alternativet om konflikter mellan 
individuell meritering och projektgruppens intressen kryssades för av en 
tredjedel. 

Materialet från intervjustudien visar att den konkurrens som bristen på 
forskningsmedel skapar är en källa till frustration med en del oönskade ef-
fekter. Några av informanterna beskriver dem som starkt negativa. Dit hör 
att forskningen kan urarta till huggsexa mellan deltagarna. Det ständiga arbe-
tet med att skriva ansökningar om forskningsmedel och de många avslagen 
skapar lätt trötthet och resignation. Misstankar att de som sitter i ”bedöm-
ningskommittéer” favoriserar vissa forskare är i sig något negativt. Även om 
vi räknar med besvikna doktoranders begripliga överreaktioner, är det ofrån-
komligt att vi möter ett antal konflikter mellan det forskningsmiljön står för 
och det som ett antal doktorander förväntar sig utifrån deras synsätt och vär-
deringar. Forskningsmiljön får en betydelse som knappast är önskvärd. 

Ett annat exempel på en konflikt i forskningsmiljön är diskrepansen mel-
lan den bild som doktoranderna fick vid antagningen och vad som senare 
möter, när utbildningen är över och det inte finns resurser för postdoktjäns-
ter. Mångas tankar uttryckte en doktorand så här: 

Det som man pratar om mest är framtiden för oss forskare … Hur det ska gå 
… så är det ganska mycket hopplöshet … just för att det är så svårt. Och det 
är lite så, för när man började plugga då var det lite sådär vid första föreläs-
ningen att: ni är dom utvalda, det finns hur mycket jobb som helst och det 
känns lite som en lögn, alltså dom … dom … det finns så mycket studieplat-
ser och så mycket jobb, säger dom, men var är jobben? (IP 9:43) 

Det är tydligt att resursbristen leder till en konkurrenssituation med kamp om 
forskningsmedel och positioner. En annan faktor är det krav handledaren 
ställs under genom att tvingas vara en balanserande nyckelfunktion i konkur-
rensmiljön utan möjlighet att göra samtliga inblandade tillfredsställda. Till 
de här faktorerna bör också läggas den värdeprioritering som är en del av 
forskningsmiljöns doxa och som får genomslag i den arbetsbelastning som 
många doktorander klagar över. Så här svarar en informant på en av mina 
frågor: 

MM: – Finns det skillnader i synsätt mellan å ena sidan enskilda doktorander, 
å andra sidan synsätt som kanske ledningen bär fram eller som ligger i kultu-
ren? 

                               
336 Enkätfråga 17 hade formuleringen: Har din forskarutbildning gett dig anledning att fundera 
över någon av följande frågor under det senaste halvåret? 
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IP: – Det kan det absolut finnas. Det finns ju … eh … i och med att alla … 
folk är ju beroende av anslag här för att kunna fortsätta sin forskning och det 
… det … det är relativt svårt att få anslag och blandat med viss karriärlystnad 
… Det finns ju vissa gruppchefer eller arbetsledare som har väldigt lite för-
ståelse för vad ledig tid innebär … och där … och det är ju någonting som 
givetvis doktorander som kommer in till en grupp inte riktigt … varit med-
vetna om riktigt vilka uppoffringar som då krävs av den här personen. Så på 
vissa ställen har man absolut hört skräckhistorier om folk som … folk som då 
varit tvungna att jobba mer eller mindre utan semester under en väldigt lång 
tid. (IP 13:6) 

Resursbristen skapar en annan spänning som handlar om hur resurser an-
vänds i en trängd ekonomisk situation. Följande samtalsinlägg visar hur en 
av informanterna vill se en större sparsamhet, särskilt vid inköp: 

IP: – Ofta så går man ju på anslag … forskningsanslag och … hur viktigt det 
är, det tycker jag man ska lyfta fram, hur viktigt det är alltså att man … tar 
vara på … att man inte slösar bort dom, för det är ju oftast kanske gåvor som 
människor har gett i insamlingar och så, som genererar forskningsanslag. 
MM: – Mm. 
IP: – Och att man måste va … eh … ödmjuk på det och att man ska ta vara på 
det. Inte att man ska … [suck] köpa onödigt alltså bara för att göra av med 
pengarna. (IP 15:26) 

Organisation och resursfrågor är inte bara yttre, praktiska frågor i forsk-
ningsmiljön – hur viktiga de än är i det avseendet. Det yttre och praktiska har 
en insida med betydelse för deltagarna i forskningsmiljön. Intervjuuttalande-
na på de senaste sidorna visar på konflikter mellan forskningsmiljöns värde-
ringar och doktorandernas egna värderingar. 

Från de två första delstudierna kvarstod ett par frågor som intervjustudien 
om möjligt skulle ge svar på. Den ena handlar om den informella hierarkin 
med den rangordning i det sociala rummet som var observerbar. Intervjuma-
terialet bekräftar förekomsten av en sådan rangordning i en kamp om posi-
tioner och ekonomiska resurser. Konkurrensen gör ibland egenintresset stör-
re än beredskapen att hjälpas åt och arbeta mot ett gemensamt mål. 

Den andra kvarstående frågan gällde samstämmigheten i de vetenskapliga 
utgångspunkterna för den aktuella forskningen. De förutsättningarna kunde 
tolkas som ett credo som det var nödvändigt att bejaka. I så fall skulle inte 
heller diskussioner om paradigm och forskningsetik i bredare mening bli 
nödvändiga. Ett antal doktorander påstod också att samtal kring de frågorna 
inte fick plats i forskarutbildningen. 

När det gäller samstämmigheten i de vetenskapliga utgångspunkterna till-
för intervjumaterialet främst en sociologisk dimension. Vissa forsknings-
grupper karaktäriseras som sekter. Dessa små grupper beskrivs som slutna 
med sammanhållna synsätt och värderingar som skiljer sig från vad man 
möter i andra grupper. Framför allt är det den övergripande enheten som 
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beskrivs stå för ett annat synsätt än det egna. Den enheten kontaktar man 
bara när det blir nödvändigt. 

Det är möjligt att bilden av de små grupperna med det credo som de står 
för bäst förstås utifrån den tolkningshorisont som Magnus Söderström ger i 
Ledning och ledarskap i högskolan.337 Söderström visar på den historiska 
parallellen mellan kyrkan och universitetet. Han menar att i kyrkan ”är bud-
skapet, tron, kontinuiteten och den sociala kontrollen basen för ledar-
skapstänkandet”. En liknande bild möter i de gamla universiteten.338 Söder-
ström ser också en andra mer nutida parallell mellan universiteten och kun-
skapsföretagen. Här pekar Söderström på de jämförbara faktorer som utgörs 
av småskalighet, behoven av identifikation, normer och företagskultur.339 
Kunskapsföretag uppträder också som öar i större företag. 

Min summering är: organisationers strukturer har en bas av värderingar 
och övertygelser. Det är avläsbart i intervjumaterialets bilder av den lilla 
forskningsenheten. En slutsats av Söderströms studie är att det krävs en ge-
nealogisk ansats för att förstå dagens universitetsmiljöer. Kyrkans uråldriga 
organisationsidéer speglas fortfarande i dagens akademiska strukturer. Det är 
kanske inte en händelse att kyrkan och universitetet är Västerlandets organi-
satoriska survivals. 

Till bilden av värderingars betydelse för organisationers (läs: forsknings-
enheters) identitet lägger intervjumaterialet en annan. Ett antal doktorander 
iakttar och/eller är indragna i en maktkamp som pågår i forskningsmiljön. I 
de citat som jag har redovisat framstår makt som något som utövas såväl av 
mänskliga aktörer som av de strukturer som doktoranderna lever med: det 
ekonomiska systemet, anslagsberoendet, kontaktstrukturen. När doktoran-
derna beskriver den maktkampen – och de är fler än de jag har citerat – an-
vänder de ett språk som det inte går att missförstå. De talar om att det är mer 
konkurrens än att man försöker hjälpas åt. Det är pengar som styr. Med näb-
bar och klor ska man komma först. Det finns ingen moral utan man hugger 
bara för sig och är skoningslös. Det är bara de som har kontakter uppe i led-
ningen som får pengar. Folk är ju beroende av anslag för att kunna fortsätta 
sin forskning. Det finns skräckhistorier om folk som varit tvungna att jobba 
mer eller mindre utan semester under en väldigt lång tid. 

De här laddade ordvalen kan uttrycka personlig besvikelse. Vi hör infor-
manter som talar om det omöjliga att fortsätta inom akademin. Framtiden 
handlar ganska mycket om hopplöshet. En doktorand ser att det finns så 
många personer som är bittra. Ändå kvarstår frågorna: Finns det en sådan 
substans i de här beskrivningarna att de måste tas på allvar? Är bilderna av 
forskningsmiljöerna med deras maktstrukturer och livsåskådningselement i 
vissa avseenden så frånstötande att unga forskare tar avstånd från dem? Vil-

                               
337 Söderström 1992, redan tidigare nämnd på s 47. 
338 Söderström a a, s 16 f. 
339 Söderström a a, s 46. 
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ka åtgärder är i så fall möjliga? I epilogen tar jag upp de frågorna om tänkba-
ra praktiska slutsatser. 

4. Genusfrågor 
Intervjumaterialet ger flera exempel på den roll som genusfrågor spelar i de 
berörda forskningsmiljöerna. I ett av samtalen svarade den framgångsrika 
kvinnliga informanten som jag tidigare nämnt så här på frågan om det finns 
skillnader i sättet att se på kvinnor och män i hennes forskningsmiljö:340 

IP: – Ja det gör det. Det är inte helt generellt. Men om jag nu ändå ska gene-
ralisera så är ju män mer drivna inom forskning än vad kvinnor är. 
MM: – På vilket sätt drivna? 
IP: – Eh … Kvinnor är mer splittrade. Dom bryr sig mer om att ha fritid och 
om sin partner, medans männen mer kan satsa och gå rakt på. (IP 3:26) 

I en annan samtalssvit associerar en manlig informant till genusfrågan, när 
jag frågar om normer i forskningsmiljön. 

MM: – Finns det andra normer här som säger vad som är rätt och fel? Sånt 
som man måste uppmärksamma? 
IP: – Ja, det finns ju tristare normer. En är att man ska vara man. Nu överdri-
ver jag förstås, men alltså … forskningen, den medicinska forskningen, är 
väldigt mycket en manlig värld, så att män får mer uppmärksamhet där. Nu är 
det så att mer än hälften är kvinnor, så det är ju inte så att man inte antas för 
att man inte är man, men män får mer uppmärksamhet. (IP 1:6) 

I en uppföljningsfråga till en annan informant undrar jag om hon tycker att 
människor som har en nedlåtande syn på kvinnor har en hållning som är 
felaktig. Svaret blev: 

[Tankepaus]. Nej, ja, jag vet inte … å, gud vad svårt, alltså … Jag hoppas att 
dom förstår att det inte … är en skillnad mellan män och kvinnor. Men det 
kan vara kulturellt betingat där också. Man har blivit så inpräglad på nåt vis 
att kvinnor inte är lika mycket värda. (IP 7:33) 

I den här doktorandens föreställningsvärld är skillnaden i kvinnors och mäns 
värde en inställning som kulturen har inpräglat. Man kan ”hoppas” att män-
niskor med en nedlåtande syn på kvinnor kan uppfatta den synen som felak-
tig. Frågan är om den kulturella präglingen gör frågan osynlig genom att 
förhållandet blir en social självklarhet i form av en könsmaktsordning. 

En annan informant gör genusproblematiken till en historisk fråga om 
akademin. 

                               
340 Jfr citat 3:27, s 104. 
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IP: – Den akademiska miljön är inte helt enkel att va i heller. Det är mycket 
konflikter mellan människor […]. För här finns en viss typ av människor, 
som har samlats genom åren. (IP 9:3) 
MM: – Är det nånting i förhållandet manligt/kvinnligt här på institutionen 
som du skulle vilja ändra på? 
IP: – [Tankepaus]. Just institutionen … Alltså, jag tror … Det ligger kvar sen 
länge, det är ju svårare för tjejer att slå sig fram inom akademin. Ja det ligger 
så långt tillbaka det här att det har alltid varit manliga professorer och så där. 
Och det är väl också lite det som gör att jag inte vill vara kvar inom akademin 
när jag är färdig utan snarare vill ha ett jobb. Just för att hade det vart enklare 
som tjej att slå sig fram och få pengar, nu gäller det att det är svårt för alla här 
att få pengar, situationen ser jättedålig ut men det känns fortfarande som att 
det är lite svårare för tjejer faktiskt. (IP 9:13) 

Intervjumaterialet ger också bilden av att genusfrågan skapar ovisshet och 
osäkerhet. En manlig informant blir ställd av min fråga om hur det ser ut 
med synen på man och kvinna. Han söker ord. Beror det på att han inte rik-
tigt är klar över vilken den egentliga inställningen i genusfrågan är inom 
hans forskningsmiljö? 

IP: – Eh … [tankepaus]. Det är ju väldigt … det här är också … det är en rätt 
könsblandad arbetsplats också … och det är väl … [tankepaus] Jag skulle 
gissa att det finns … det finns ju en viss … kanske … nej, jag vet inte hur jag 
ska uttrycka det … Jag måste försöka tänka igenom det här först. 
MM: – Mm. 
IP: – Eh … [lång tankepaus]. Yrkesmässigt tror jag inte det gör så stor åt-
skillnad, även om … ju högre upp i ålder man kommer så är det mest män 
som är representerade på professorstjänster och så vidare. Det där verkar för-
ändras faktiskt rätt mycket nu. Däremot finns det ju vissa … folk har ju vissa 
förutsättningar kring könen, som finns då, det är en typ av förutsättningar 
som är rätt allmängiltiga … 
MM: – Mm. 
IP: – … där man kanske har vissa … folk anser att kvinnor och män och … 
kvinnor är på det här sättet och män är på nåt annat sätt. Eh … men jag vet 
inte om jag kan komma på nånting som är specifikt för just den här … den 
här institutionen. (IP 13:5) 

Genusfrågorna kan aktualiseras när någon kommer från en annan kultur med 
den kulturens syn på kvinnor. Samtidigt ger följande samtalsutdrag en före-
ställning om hur svårt det är att hantera det som man inte vill ställa upp på. 
Den svårigheten tycks kunna leda till att hela frågan bagatelliseras. 

IP: – Vi har i min grupp en man från en annan kultur, som har lite svårt att 
umgås med kvinnorna i gruppen till exempel. Det kan ju va för att han är 
uppvuxen på ett sånt sätt, att kvinnor inte är riktigt lika mycket värda. (IP 
7:6) 
MM: – Men jämställdheten då? 
IP: – Nej, alltså, jag tycker egentligen att det är jämställt på ett sätt, på ett an-
nat sätt så känner jag att det inte är riktigt jämställt för att man som kvinna 
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ibland kan behandlas på ett annat sätt, bara för att man är kvinna. Jag tror att 
jag skulle uppfattas på ett annorlunda sätt om jag var en man – ibland i vissa 
situationer … för att jag kan va ganska … rak och säga vad jag tycker och 
tänker. Och hade jag varit en man så tror jag det skulle uppskattats mycket 
mer, men om jag som är en kvinna kan det anses ibland att jag är lite mer be-
svärlig nästan. 
MM: – Vari kan eventuella skillnader bestå? 
IP: – Nej, det är mer att man kan känna när man pratar en och en att man lik-
som kan uppfattas som besvärlig, fastän man inte skulle ha gjort det om man 
var … av det andra könet. 
MM: – Mm. 
IP: – Känner … eh … bara känner jag … ibland … eller liksom … skämt 
som kan ibland kanske … inte skulle ha riktats mot en man, men som kan 
riktas mot en kvinna … Alltså, lite sånt kan det va ibland. Men jag tycker inte 
att det är mycket. (IP 7:7) 
MM: – Är det nånting i den här miljön … som du skulle vilja förändra? 
IP: – Jag skulle vilja att det var mer öppet. Jag tror att det är ovanligt öppet 
… men jag skulle vilja att det var öppnare. Och mer jämlikt och jämställt, 
alltså på alla plan. Inte bara män/kvinnor, utan överallt med allting. (IP 7:36) 

De här textavsnitten kan läsas på flera olika sätt. En läsvariant är att genus-
frågan är relativt ointressant i de aktuella forskningsmiljöerna. Med mina 
tolkningsverktyg skulle vi ha att göra med sådana kännetecken på de livs-
åskådningsmiljöerna som varken är särskilt aktiva eller intentionala.341 Alla 
vet att det finns vissa skillnader mellan kvinnor och män. Det är väl känt att 
rekryteringen till universitetet är ganska jämn, medan de högre tjänsterna 
huvudsakligen går till män. Och sådant kan ju kanske förändras med tiden. 
Nu är det som det är. 

En annan läsning med utgångspunkt i misstankens hermeneutik noterar 
det sagda men frågar om det också rymmer sådana icke formulerade värde-
ringar som är tabubelagda. Den läsvarianten gör livsåskådningsmiljöernas 
kännetecken aktiva, trots att de inte är offentligt uttalade. Med Bourdieus ord 
i artikeln Kritik av det skolastiska förnuftet kan den doxan i så fall betecknas 
som ”den helhet av grundläggande trosartiklar, som inte ens har behov av att 
manifestera sig i form av en uttalad och självmedveten dogmatik”.342 Möter 
vi en symbios av värderingar med en offentligt ”förbjuden” kvinnosyn och 
med ett manligt maktperspektiv? En sådan symbios av kvinnosyn och makt 
skapar ett socialt rum med självcensur och kräver försiktighet med det man 
säger och gör. Jag påminner om incidenten från observationsstudien med 
handledaren som tafsade på en av kvinnorna. Någon anmälan kom aldrig till 
stånd. Samtalet om det som hade hänt blev ett förtroligt samtal inbördes 
mellan några kvinnliga kollegor. Var det samma fenomen som exemplifiera-
des i doktoranden som tyckte att det var ganska bra med jämställdheten i 

                               
341 Jfr s 29. 
342 Bourdieu 2006, s 34. 
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hennes egen forskningsmiljö men som var angelägen om att jämställdhets-
frågan skulle finnas med i min enkät? 

Det förefaller som om det i mitt material finns ett mönster. Kännetecknas 
livsåskådningsmiljöerna där av sådana könsmaktsordningar som i stort sett 
bara de berörda kvinnorna själva känner igen och känner av? Varför beskri-
ver annars informanterna sina livsåskådningsmiljöer som de gör? Att män är 
mer drivna än kvinnor inom forskning. Att man ska vara man i denna myck-
et manliga värld med dess långa historia. Att det ligger så långt tillbaka det 
här. Att det alltid har varit manliga professorer. Att unga kvinnor tvekar om 
att stanna kvar. Det är ”det som gör att jag inte vill vara kvar inom akademin 
när jag är färdig”, var en av de kvinnliga doktorandernas ord. 

Denna andra läsning kan jämföras med en del rapporter från jämställd-
hetsarbetet vid Uppsala universitet. Sociologen Fredrik Bondestam talar i sin 
doktorsavhandling En önskan att skriva abjektet om ”diskrepansen mellan 
beskrivningar av ett allmänt tillstånd och upplevelser av en personlig situa-
tion. […] De som administrerar förväntningarnas politik (bedömare, min 
anm) och de som låter sig administreras (bedömda, min anm) ingår dessutom 
i produktiva beroenderelationer, vilka skänker deras dispositioner liksom de 
vetenskapliga bedömningsprocesserna legitimitet”.343 Beroendet tycks skapa 
hinder för att tala om de känsliga frågor som för en del doktorander handlar 
om huruvida de ska välja universitetet som framtida arbetsplats. Livsåskåd-
ningsmiljön definierar det tillåtna och det tabubelagda och avgör därmed 
tillhörighet och utanförskap. Men det rör sig om en tyst process dit ord inte 
alltid når fram. Själva tystnaden blir ett talande kännetecken. 

Könsmaktsordningar är inte nutida tillfälligheter. De utgör ett mönster 
som återkommer i Västerlandets kulturhistoria. Yvonne Hirdman pekar på 
att ”den västerländska civilisationens genussystemutveckling”344 har att göra 
med ”det aristoteliska tänkandet kring manligt och kvinnligt”345 med dess 
uttalade dikotomikaraktär. Och dikotomin har en ”enastående strukturerande 
förmåga”.346 Men genussystemet – så som det har blivit ett självklart och 
oreflekterat tankemönster i vår västerländska kultur – har också paralleller i 
den kvinnosyn som kyrkan under två tusen år har levt med utan förmåga att 
formulera alternativa synsätt i överensstämmelse med de kulturradikala ten-
denser som fanns i den tidigaste kristendomen. I stället bildades en symbios 
av religion och kultur som för långa tider fick följder för samhällsstrukturer 
och personliga förhållningssätt och där kulturella och sociala kontexter inva-
derade det teologiska tänkandet. Med det här kulturperspektivet blir det 
ganska givet att en av de manliga informanterna blir osäker på svaret på min 
fråga om synen på man och kvinna. Men två tankar hittar han: dikotomin 

                               
343 Bondestam 2004, s 6. 
344 Hirdman 1988, s 10. 
345 Ibm. 
346 Hirdman a a, s 12. 
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manligt/kvinnligt och självklarheten att den synen inte är något specifikt för 
hans institution, eftersom den är en del av en självklar västerländsk kultur 
och samhällsordning. 

Med den här preliminära tolkningen har genusfrågan blivit en kulturell 
syntes med rötter i aristotelisk dikotomi och traditionellt kristen antropologi. 
Själva dikotomin har en socialt och livsåskådningsmässigt rekonstruerande 
effekt. Diskussionen om genusfrågan pågår och könsmaktsordningen består. 

Som så ofta när det handlar om genusfrågor blir problemet också den här 
gången en fråga om tolkning, där själva utgångspunkten får avgörande bety-
delse för förståelsen. Jag noterade redan från observationsstudien att jäm-
ställdheten kvarstod som en ouppklarad fråga på grund av att de redovisade 
uppfattningarna skilde sig åt. Här i intervjustudien ger materialet en tydligare 
bild av att jämställdheten är ett reellt problem i de beskrivna forskningsmil-
jöerna. Ett antal doktorander blir personligt berörda av problemet. Därtill 
kommer att de erfarenheterna inte tycks tas på allvar som faktiska villkor i 
forskarutbildningen, inte ens när övertrampen borde beivras rättsligt. 

5. Metafrågor 
Intervjuguidens tema om kunskapens gränser aktualiserar metafrågor i två 
sammanhang.347 Det ena handlar om vad kunskap är. Det andra tar upp pro-
blemet om man kan veta vad som är rätt och orätt. De flesta intervjusvaren 
som rör metafrågor – och de är många – har karaktär av att vara doktoran-
dernas egna ställningstaganden. Senare i kapitlet återkommer jag till de sva-
ren. Några svar visar hur mer paradigmatiska ställningstaganden sätter sin 
prägel på forskningsmiljön. Det är de svaren som jag nu exemplifierar och 
kommenterar. 

Det vetenskapliga arbetet bygger på en kunskapssyn, men det formar ock-
så en syn på kunskap. I det följande intervjuuttalandet beskrivs den framväx-
ten som en socialisation in i ett paradigm så att det ”i slutändan bara finns ett 
synsätt”. 

MM: – Vilket är huvudskälet till att det utvecklas mer av en samsyn när man 
har jobbat länge? 
IP: – Alltså, dels så är det ju kunskap. När man får kunskap så inser man ju 
vad som krävs för att man ska uppnå ny kunskap. Och då … man lär sig ett 
nytt förhållningssätt, till exempel att det kan vara värt att offra hundra råttor 
bara för att lära sig hur man botar cancer. Så, det är snarare en ökad kunskap 
… plus att man, på det här stället, det blir lite inavel, man lär sig av varandra, 

                               
347 Med metafrågor menar jag sådana teoretiskt grundläggande frågor och antaganden som har 
avgörande betydelse t ex för synen på kunskap eller för frågan om huruvida etiska utsagor kan 
vara sanna eller falska. Eftersom metafrågor har karaktär av att vara normativa utgångspunk-
ter, betecknar jag dem i den här avhandlingen som livsåskådningsmässiga grundantaganden. 
Jfr Bråkenhielms diskussion om religiösa grundantaganden i Bergman & Bråkenhielm (red) 
1994, s. 226. 
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det är inte … trots att det är stort så … är det ju många gemensamma lärare 
och dom lär ut samma sak till alla och då kommer ju dom flesta att tycka li-
kadant. 
MM: – Hur kommer det sig att dom har ungefär samma syn? 
IP: – Jaa … [tankepaus]. Det är väl för att det är i slutändan … bara finns … 
[lite skratt] ett synsätt. (IP 3:7) 

Jag har redan flera gånger tagit upp Bourdieus tankar om en communis doc-
torum opinio. Här har vi fått exempel på hur en sådan växer fram och blir ett 
forskningsmiljöns credo. En annan informant talar om mötet med det natur-
vetenskapliga synsättet i det praktiska forskningsarbetet: 

MM: – Har kontakten med din forskningsmiljö betytt nånting för ditt eget sätt 
att tänka? 
IP: – Ja, det tror jag. Ja … 
MM: – Hur då? 
IP: – Ja, men ganska mycket … just det hära naturvetenskapliga … [skratt] 
tänkandet kanske. Man ser ju … man håller på med gener … man ser hur ge-
ner styr så mycket … Jag har nog blivit lite mer utpräglad naturvetenskaplig 
syn på … mindre religiös [skratt] … skulle jag säga. (IP 2:16) 

Den samsyn i det naturvetenskapliga tänkandet som finns i forskningsmiljön 
har paralleller av samma isomorfa slag i forskningsetiken med dess metafrå-
gor. 

MM: – Mm. Men det skulle ändå vara kul att följa upp det du sa. Ungefär så 
här uppfattade jag dej: Dom som har forskat länge har ofta en mer gemensam 
syn på forskningsetiken. Uppfattade jag det rätt? 
IP: – Mm. 
MM: – Hur kommer det sig att det blir så efter ett tag? 
IP: – Man går i samma skola. Så dels så har man ju … man lär sig genom 
åren … att tycka och tänka ungefär som dom andra högre upp tycker och … 
alltså folk lär sig av varandra. 
MM: – Vem sätter agendan? 
IP: – Dels sätts ju … gränser av etiska kommittéer. Så där får man ju lära sig 
vad som är accepterat och inte. (IP 3:6) 

Intressant är den betydelse som det naturvetenskapliga förhållningssättet 
med dess epistemologi kan få för synen på kunskap. Socialisationen in i det 
naturvetenskapliga synsättet har fört en del doktorander till gränslandet mel-
lan akribi och skepsis. 

MM: – När du kom hit med dina värderingar […], har den delen av ditt liv 
påverkats nånting av att du hamnat i den här forskningsmiljön? 
IP: – [Tankepaus]. Jaa … [tankepaus] … ja, det tror jag. Jag tror att jag har 
blivit tydligare, just det här med att va väldigt kritiskt granskande. Det tror 
jag absolut att jag har blivit ännu mer. Att det har blivit mer … att kanske 
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skilja på vad som är just uppfattning och vad som är vetenskap. Det tror jag. 
(IP 8:31) 

En sådan kritisk noggrannhet blir ibland uttryckt med ord som liknar vad 
förespråkare för kritisk teori skulle kunna säga om tolkningens och tolkarens 
betydelse: 

MM: – Har kontakten med den här forskningsmiljön betytt någonting för ditt 
eget sätt att tänka kring sådana här frågor? 
IP: – Jag kan inte se att mina erfarenheter från forskning och forskarutbild-
ning har påverkat livssynen eller människosyn eller så … Eh, men detta har 
påverkat min syn på … på kunskap och hur oexakt även den mest upp … den 
medicinska forskning som kan uppfattas som väldigt exakt, hur oexakt den 
är, hur mycket upp till tolkning den då är. Så på så … en större ödmjukhet in-
för vad som är … är sant när man ser en tabell eller … där det ser väldigt, där 
det är siffror och det ser väldigt rationellt och exakt ut … hur osäkert det ändå 
är. Och felkällor … (IP 1:13) 

Det här citatet är principiellt viktigt. Det visar att forskarutbildningen med 
vissa av dess metafrågor ”har påverkat” informanten, när det gäller synen på 
”kunskap” och ”hur mycket upp till tolkning den […] är”. Däremot kan in-
formanten inte se att ”erfarenheter[na] från forskning och forskarutbildning 
har påverkat livssynen eller människosyn[en]”. Till livsåskådningsfrågor på 
det djupet i personligheten tycks inte forskningsmiljöns betydelse nå. Anders 
Bäckström gör i sin tidigare citerade studie en summering i samma riktning. 
Han skriver: ”Den sammanfattande slutsatsen är således att de grundläggan-
de trosföreställningarna endast på ett begränsat sätt genomgår förskjutningar 
under studietiden.”348 Däremot har forskningsmiljön betydelse genom att 
påverka informantens kunskapssyn. 

En annan doktorand berättar om hur det var i skolundervisningen upp på 
gymnasienivå. ”Där trodde man att man visste hur det va. Sen på universite-
tet fick man lära sig att ingenting stämmer. Och nu vet man att ännu mindre 
stämmer.” (IP 17:29) 

I intervjufrågorna valde jag några olika vägar för att ge informanterna 
möjligheter att reflektera kring metaproblematiken. Jag frågade om intuitio-
nens betydelse, om erfarenhet som kunskapskälla, om betydelsen av nära-
döden-upplevelser och om etikens kunskapsteoretiska grundantaganden. De 
flesta svaren på de frågorna kommer igen, när jag redovisar hur doktoran-
derna själva tänker. Forskningsmiljön kommer i fokus närmast genom de 
iakttagelser av andra forskare som en doktorand gör. Följande samtalssvit 
kring intuitionens betydelse är ett exempel på det. 

IP: – Det här är ju ett mycket brett forskningsområde, man sitter och läser 
väldigt väldigt mycket … och ansamlar väldigt mycket kunskap. Men allting 

                               
348 Bäckström 1993, s 251. 
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ter sig inte … det mesta är inte logiskt riktigt, det mesta passar inte riktigt 
ihop. Men sen så tror jag att man … för folk kan välja rätt, ta rätt beslut i ar-
betet för att dom har samlat på sig väldigt mycket kunskap och har möjlighet 
att se samband som andra kanske inte har och det kan nästan te sig lite intui-
tivt. 
MM: – Kan intuition ge kunskap? 
IP: – Ja, med den … absolut. På det här sättet att man kan se ett samband, det 
att man kan ana ett samband som man kanske inte riktigt har visat än. Och 
det sambandet, det är lite som att man märker det på vissa forskare … har en 
tendens att alltid satsa på rätt häst, så att säga. Det tror jag nog mest har att 
göra med att dom är begåvade och att dom har möjlighet att se många sam-
band. Men utifrån kan det nog nästan te sig som nånting intuitivt, att man vet 
att så här fungerar det. Jag tror att det har att göra med att man i det under-
medvetna faktiskt förstår hur dom här sakerna hänger ihop och man kan se 
kopplingar kanske, som andra inte får se. (IP 13:19) 

Utsagorna om etikens metafrågor i forskningsmiljön är få. Det förefaller 
ändå som om det vetenskapsideal som präglar den naturvetenskapligt orien-
terade forskningen ger en del doktorander problem med deras egna livs-
åskådningsfrågor, när de reflekterar över etiska frågeställningar. De tycks 
också bara i liten utsträckning ha fått hjälp med sådana problem i forskarut-
bildningen. Osäkerheten märks i följande samtal. 

IP: – Ett logiskt sammanhang där du faktiskt kan backa upp det du … säger 
med … att du verkligen visar att det händer. Det är ju det som är den veten-
skapliga forskningen här. 
MM: – När det gäller sånt som är rätt och fel, spelar tankesammanhang och 
logiska sammanhang någon roll där? 
IP: – Jo, det gör det, men det är svårt kanske att bevisa … utifrån vetenskap-
liga metoder. Det blir en tro då, eller en uppfattning. (IP 8:30) 

Det i forskningsmiljön gängse naturvetenskapliga förhållningssättet skapar 
en del osäkerhet i både kunskapssynens och etikens metafrågor. Särskilt 
gäller det frågan om huruvida erfarenheten genererar kunskap. Jag ställer 
samman några uttalanden från en och samma doktorand. 

MM: – Finns det erfarenheter som ger kunskap? 
IP: – Jamen, det är inte riktigt kunskap heller, men man … blir tryggare med 
mer erfarenhet. 
MM: – Har du lärt dig nånting av den relation som du lever i? 
IP: – [Lång tankepaus]. Det beror på vad man tänker … Med kunskap, då 
tänker jag mer fakta, det är liksom att man lär sig om hur många ögon en flu-
ga har [skratt]. Lite såna där saker är mer kunskap, men … men kunskap om 
livet, det … jaa, det tycker jag man lär sig för varje dag i möten med männi-
skor. Jo, det är kunskap, fast … inte … inte för mig, i och med att jag är i den 
här världen nu. Men absolut, det är det. 
MM: – Rätt och fel … kan man veta nåt om sånt? 
IP: – [Tankepaus]. Det finn … ja … ja … alltså … Jag tycker inte att det 
finns några rätta svar på sånt, utan man får väl … Det är bara det att jag … 
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man är så … man måste va så fokuserad på det man gör, så … [tankepaus] … 
för mig är kunskap fakta, experimentella fakta. (IP 9:46–49) 

Mitt intervjumaterial är bräckligt när det gäller metafrågorna. Ändå aktuali-
serar det några frågor av övergripande intresse. Att det ”i slutändan bara 
finns ett synsätt” är en återkommande självklarhet med konsekvenser. En 
vald epistemologi återverkar inte bara på forskningsarbetet utan också på 
den enskildes tankar om erfarenhetens betydelse och etikens grundfrågor. 
Om man ser metafrågorna som själva kärnan i vårt tänkande – både i det 
vetenskapliga arbetet och för oss som enskilda personer – blir det tveksamt 
om forskarutbildning kan undvika de frågorna. 

 
� 

   
På fem områden får vi bilder från forskningsmiljöerna: arbete och privatliv, 
handledarskap, organisation och ekonomi, genusfrågor och metafrågor. Det 
empiriska materialet visar att forskningsmiljöerna i två avseenden har stor 
betydelse för doktoranderna och deras livsåskådningsfrågor. Det ena gäller 
det sociala trycket i det sociala rummet, manifesterat i doktorandernas bero-
endeställning. Det andra avseendet gäller forskningsmiljöns credo som måste 
bejakas för att få access till den akademiska gemenskapen. 

Till de viktiga bilderna från forskningsmiljöerna hör också de livsåskåd-
ningsmiljöprofiler som vi möter i intervjumaterialet. De aktiva och intentio-
nala kännetecknen på några av de profilerna blir negativt resultativa i tysta 
protester med hemliga beslut att lämna forskningsmiljön så snart det går. En 
doktorand uttryckte den protesten så här: 

MM: – Har din kontakt med den här forskningsmiljön betytt nånting för ditt 
sätt att tänka? 
IP: – [Tankepaus]. Jaa, alltså på det sättet att jag har … faktiskt så har jag 
blivit tvärtom. Från att jag, när jag var yngre varit väldigt ambitiös och satt 
min karriär ganska högt upp på listan. Det var väldigt viktigt för mig, men 
sen jag kom hit, så har jag sett att folk är så väldigt hysteriska och … så att 
för min del så har jag blivit snarare tvärtom, att jag har värderat om, att jag 
har känt att det är inte det här som är det viktigaste. Dom har fel. Så att … så 
på det viset har det här stället påverkat mig. (IP 12:28) 

Nästa steg blir nu att låta doktoranderna komma till tals om deras egna fun-
deringar och värderingar så som vi får del av dem i de arton intervjuerna. 
Och jag poängterar på nytt: avsikten är inte att söka efter det generella i dok-
torandernas livsåskådningsfrågor. Först måste vi samla exempel på hur de 
funderar och börja upptäcka mönster och strukturer för att den vägen se vad 
forskningsmiljöerna med deras livsåskådningsmiljöer betyder för ett antal 
enskilda doktorander, inte för ett kollektiv. Den mångfald av tankemönster 
som vi möter visar på behovet av att lyssna till den enskilde personen, innan 
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man börjar kvantifiera inom en population. Utan att livsåskådningsfrågor är 
rimligt identifierade blir det knappast ändamålsenligt att söka efter det gene-
rella. 

Doktorandernas ”egna” livsåskådningsfrågor 
Det citat som avslutade det förra avsnittet visar hur en doktorand värde-
ringsmässigt gör upp med synsätt och förhållningssätt som hon har mött i 
forskningsmiljön. Det mötet har haft betydelse för hennes livsåskådningsfrå-
gor. Den erfarenhet som hon har fått har gett henne ett förr och ett nu i hen-
nes livssyn. Nu vet hon vad som är det viktigaste för framtiden. Därmed är 
vi inne på det första frågeområdet. 

1. Viktiga värden i livet 
Det angelägna i doktorandernas egna aktuella livsåskådningsfrågor kommer 
fram, när de beskriver vad de mött i forskningsmiljön. Följande citat visar 
det. 

MM: – Vad skulle du vilja förmedla för livssyn, för livsvärden till dina barn? 
IP: – Jaa, förmodligen tvärtom mot hur jag själv lever [skrattar]. Jag skulle 
nog göra tvärtom till mina framtida barn … eh … [tankepaus] … tänkt ige-
nom, verkligen, om det är värt det här, för man offrar mycket på resans gång. 
Och jag kan bara se till mig själv. Skulle jag kunna vrida klockan tillbaks, så 
skulle jag aldrig hoppa på det här tåget igen. 
MM: – Mm. 
IP: – Doktoreringssvängen. Aldrig! Men nu är jag inne i det och alldeles för 
envis för att ge upp. Men till mina barn skulle jag då verkligen säga: tänk 
igenom vad som är viktigt. (IP 11:3–4) 

Utöver forskningsmiljön med dess krav finns det ytterligare en bakgrund 
som flera av doktoranderna tar upp, när de ska berätta om vad som är viktigt 
för dem själva. Det är generationsklyftan. 

IP: – Jag tycker nog att bland folk i min ålder, som närmar sig tretti sådär, så 
känner jag att … sjuttitalister … generationen … vi växte upp under den här 
yuppie-tiden … när man skulle jobba, jobba, jobba och det var … en karriär 
som var viktigt då. 
MM: – Mm. 
IP: – Men det känns som om vi i sjuttitalisterna har blivit lite mera … eh … 
Vi prioriterar mer familj och så. Vi tycker inte … att jobbet är det viktigaste. 
Det tycker jag man ser och så känner jag att det är … bland folk i min ålder 
på institutionen också. (IP 9:8) 

Den generationsklyfta som flera doktorander talar om kan leda till konflikt: 
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IP: – Vi vill inte … vår generation, jag tror inte vi vill offra lika mycket. Och 
det är väldigt mycket så nu, att när man börjar ställa lite krav … att … det är 
inte tradition att vi får göra det. 
MM: – Vad händer om man ställer krav? 
IP: – Det blir ett liv … ett väldigt liv. 
MM: – Ställer man krav? 
IP: – Jag har försökt att ställa krav, men då går man definitivt mot strömmen 
… och man får sota för det. (IP 16:15) 

Påfallande många informanter ger tydliga svar på frågan om vad som är vik-
tigast för dem i livet. De värden som då lyfts fram är genomgående ”mjuka” 
värden. 

MM: – Vad är det som är riktigt viktigt för dig? 
IP: – Ja, alltså, för mig så är min familj och min man det viktigaste och jobbet 
kommer ändå i andra hand. Det jag vill förmedla till mina barn, det är att dom 
ska … alltså att dom ska få en grundad trygghet i sig själva och göra det dom 
vill göra och är intresserade av. (IP 12:4) 

En annan doktorand ger följande svar på samma fråga: 

IP: – [Lång tankepaus]. Gud, vilken svår fråga … Men det är viktigt och … 
va en bra medmänniska … och lyssna på folk och … ha folk omkring en som 
man kan prata med och viktigt att försöka va sig själv också … inte försöka 
va nån annan än den man är. Jag tycker ändå att arbetet tar så stor del av livet 
som det är, även om man jobbar fyrtiotimmarsvecka så är det mycket tid … 
Om jag jobbade sextio timmar istället för fyrtio timmar så känns det som att 
det skulle … vad skulle det göra några underverk om jag la ner några timmar 
till på det? (IP 2:3) 

Det förefaller som om de flesta svaren på frågan om det viktiga i livet är en 
motbild till den syn som möter doktoranderna i forskningsmiljön. I linje med 
enkätsvaren framstår hem, familj och barn som det ojämförligt viktigaste. 

Våra två barn är ju viktigare än allt jobb och … all karriär och … alla pengar 
och … allting. Ja, för mig är ju … kärleken till min man och mina barn … 
[skratt] … det är ju det allra viktigaste och sen spelar allting annat ingen roll 
egentligen. Det är det här som är den innersta kärnan. (IP 7:30) 

Även om de värden som är förbundna med den privata livssfären har högsta 
prioritet för så gott som alla informanterna i intervjustudien, finns det också 
några undantag. En doktorand säger så här: 

MM: – Om du och din kille skulle få barn … vad skulle du vilja förmedla till 
det barnet … om det som du tycker är viktigt i livet? 
IP: – [Lång tankepaus]. Ja, jobbar man väldigt mycket, då förmedlar man väl 
att arbetet är viktigt. Men jag skulle nog också vilja förmedla, att barnet skul-
le få välja själv väldigt mycket. Om dom var intresserade av till exempel na-
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turvetenskap, så skulle jag nog vilja att dom ägnade mycket tid åt det. Att om 
dom väljer … att dom ska göra det som är kul. (IP 10:3–4) 

Bortsett från det senaste citatet stämmer intervjumaterialet med den bild som 
observationsstudien och enkäten gav. Svaren på frågan om det viktigaste i 
livet är centrerade till privatlivet och familjen. Det gäller i första hand om 
doktorandernas åsiktsfrågor. Därtill indikerar livsvalsfrågorna i flera fall en 
avsikt att lämna forskningsmiljön med dess livsåskådningsmiljö och de del-
vis generationsbetingade åsiktsskillnader som doktoranderna möter där. I 
stor utsträckning tar intervjusvaren avstånd från villkor och värderingar i 
forskningsmiljön. Men de värderingarna har inte karaktär av att vara öppna, 
offentliga uttalanden som kan leda till samtal om livsfrågor. Ännu mindre är 
doktoranderna beredda att ställa krav. Om någon ändå gör det, finns det fö-
reställningar om att ”man får sota för det”. Därmed är den asymmetriska 
relationen en social realitet. Flera intervjusvar är också givna på det uttalade 
villkoret att de inte förs vidare till handledaren. 

Denna dolda och utbredda protest har stort förklaringsvärde, när det gäller 
den omfattande kritiken mot forskarutbildningen. Vi möter i intervjusvaren 
en grupp unga akademiker som värdeprioriterar på ett annat sätt än vad som i 
stor utsträckning sker i forskningsmiljön. Forskningsmiljöns credo ligger på 
kollisionskurs med en ung generations värdeskala. Återigen är det livsåskåd-
ningsperspektivet i kombination med det sociologiska perspektivet som ger 
möjligheter att tolka det som annars skulle förbli gåtfullt. 

Ur ett livsåskådningsforskningsperspektiv är det samtidigt värt att notera 
doktorandernas svar när frågorna om de viktiga värdena i livet ställs. Avsik-
ten med hur intervjufrågorna utformades i det här avsnittet var att informan-
terna skulle få möjlighet att ta upp åsiktsfrågor och livsvalsfrågor.349 De kun-
de svara på ett mer generellt sätt eller ta ställning i några konkreta livssam-
manhang. De kunde jämföra sina egna förhållningssätt med vad de möter i 
forskningssituationen. Ändå är svaren i påfallande stor utsträckning koppla-
de till deras konkreta livssituation. Deras livsåskådningsfrågor och reflektio-
ner är existentiellt präglade. Trots att informanterna är akademiker med viss 
vana att formulera och bearbeta problem, saknas mer generella resonemang 
kring livets viktigaste frågor. Informanterna tar vanligen tydlig ställning utan 
att argumentera och utan att använda abstrakta ord och begrepp. 

Orsaken till att svaren har fått den här karaktären är inte lättfångad. En 
förklaring är den separation mellan vetenskap och livsfrågor som kom till 
uttryck i en del enkätsvar. Men det är också möjligt att orsaken ska sökas 
mer självkritiskt. Har intervjufrågorna – trots de avsikter som jag nyss har 
beskrivit – i själva verket uppfattats mer existentiellt än jag själv föreställde 
mig att de skulle göra? Och existentiella frågeställningar ger existentiella 

                               
349 Se Bilaga 3. 
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svar, liksom abstrakt-kognitiva frågor också styr den svarande i en bestämd 
riktning – även om frågaren själv inte märker det. 

Några undantag från den karaktäristik av svaren som jag nu ifrågasatt är 
särskilt intressanta att notera. En kvinnlig doktorand använder självmant 
begreppet värdegrund, när hon talar om viktiga värden i livet – men utan att 
föra ett resonemang av begreppslig natur eller referera till ett vidare livs-
åskådningssammanhang.350 Hon säger själv att hon saknar en värdegrund. 

Det är svårt för mig att säga vad den allmänna värdegrunden på den här insti-
tutionen är. Jag tror inte att jag har nån … eller … jag brukar se rätt relativt 
på sånt här. (IP 13:5) 

Två doktorander med uttalad kristen inställning relaterar sina svar till den 
kristna troskontext som är deras. En säger: 

Eftersom jag kommer från en … en familj som … är kristen så har dom ju 
gett mig en … bra grund på så sätt att … just vad det gäller den kristna tron 
och … grundvärderingarna i livet, som … baseras på det som står i Bibeln. 
(IP 14:5) 

Den andre uttrycker sig så här: 

Att jag gör prioriteringen att familjen är högst, ja, det är nog från min … vär-
degrund, från min människosyn … eh … och också som troende … att jag 
faktiskt … [tankepaus]. Jag menar, livet för mig … och dom värden och vär-
degrunder man har, vill man föra över på sina barn. Och det känns ju väldigt 
viktigt. (IP 6:3) 

Det är möjligt att vi i de här två senaste intervjusvaren möter sådana ”teore-
tiska och värderingsmässiga antaganden som utgör eller har avgörande bety-
delse för en övergripande bild av människan och världen och som bildar ett 
centralt värderingssystem”, alltså den formulering som Anders Jeffner an-
vänder i sin klassiska definition av livsåskådningar. I varje fall tyder de båda 
uttalandena på att de ingår i ett sammanhang med en mer koherent prägel. 
Jag tar på nytt upp frågan längre fram i det här kapitlet, när jag gör en när-
studie av fyra doktoranders intervjusvar. 

2. Människosynen 
Livsåskådningsfrågor är vanligen flerdimensionella. Till sitt innehåll består 
de då ofta av serier av komponenter som inbördes kan vara beroende av var-
andra. Det senaste citatet var exempel på det. Intervjusvaret visade på en 
koppling mellan (a) synen på familjen som det viktigaste i livet, (b) en över-

                               
350 IP 13:4. 
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gripande värdegrund, (c) en människosyn och (d) ett trossammanhang eller 
ideologi. 

På motsvarande sätt är människosyn något mångfacetterat som ofta består 
av en serie komponenter som ingår i olika komponentområden.351 Den in-
formant som jag just citerat visste att hans människosyn innehöll en kompo-
nent som handlade om hans grundinställning till andra människor. Där fanns 
också en idé om vad som är till nytta för andra människor, i det här fallet de 
egna barnen. Troligen såg han sin kristna tro som kärnan i hans människo-
syn. När vi upptäcker sådana komponenter, förstår vi bättre innehållet i olika 
människosyner med den tanke som är en bärande pelare i synsättet. Först 
kommer nu ett par exempel på vad som är kännetecknande för människans 
natur. 

Det ligger i den mänskliga naturen att försöka förstå, förstå sig själv, förstå 
sin omgivning, förstå omvärlden … eh … från minsta partikel till universums 
konstruktion. Det kan vara mer eller mindre drivet av dödsångest och annat. 
Att läsa av och förstå sin omvärld för att förutse framtiden på något sätt. Så 
att det ger någon … Vi kan skapa trygghet, att leta mer kunskap helt enkelt. 
Både enskilt och kollektivt är det något djupt mänskligt att försöka förstå mer 
hela tiden. (IP 1:6) 

Här kombineras olika element i informantens människosyn. Den består av att 
det till människans natur hör ett behov av att förstå och kunna förutse fram-
tiden och därigenom skapa trygghet inför döden, eftersom människan är 
driven av dödsångest. Anders Jeffner skulle troligen ha placerat in de ele-
menten under komponentområdena (a) ”vad som utmärker det specifikt 
mänskliga handlandet”,352 (b) en ”rangordning för att förbättra människans 
situation”353 och (c) ”människans ontologiska status”.354 Informanten själv 
kallar det drivande momentet i ivern att förstå för ”dödsångest”. 

Forskningen och forskningsmiljön får i det citat som vi nu har tagit del av 
en existentiell betydelse i de livsbetingelser som dödsångesten utgör. Här 
blir forskningen inte bara ett nyfiket sökande för att förnuftsmässigt förstå ett 
sammanhang. Här blir den en existentiell nödvändighet. Forskningsmiljön 
erbjuder en plats för att hitta en trygghet, när det egna livet står inför det 
definitiva hot som döden utgör. ”Både enskilt och kollektivt är det något 
djupt mänskligt att försöka förstå mer hela tiden.” 

Ett helt annat sätt att tala om människans natur resonerar sig en informant 
fram till i följande samtalssvit. 

                               
351 Anders Jeffner har i rapporten Att studera människosyn, 1989 presenterat en rad kompo-
nentområden (såsom t ex kunskapssyn, människans ontologiska ställning, viljans frihet) och 
gett exempel på komponenter som kan ingå under de områdena. 
352 Jeffner a a, s 8. 
353 Jeffner a a, s 9. 
354 Jeffner a a, s 18. 
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MM: – För en stund sen pratade du om människors komplexitet. Vari består 
komplexiteten? 
IP: – Man är ju inte bara en människa … man är ju så mångfacetterad. Det 
finns ju så många olika delar i ens person … som man exponerar. Det man 
ser, de … det är det här som är längst fram, det som du ser nu … sen innanför 
det, så ligger nånting annat och sen innanför det, så ligger nånting annat och 
att man har många olika lager. 
MM: – Jag är lite nyfiken på det här andra, som kan finnas bakom. 
IP: – Mm. Mm. 
MM: – Dom här handlingarna, som jag exemplifierade … beskriver du dom 
som onda handlingar? 
IP: – [Tankepaus]. Jag skulle nog initialt säga, att det är en ond handling. Att 
det är en person som vill en annan person … illa. 
MM: – Mm. 
IP: – Men vad är det … vad är det som gör att den här människan vill en an-
nan människa illa? Eh … Det finns ju dom som säger att människan är av na-
turen ond. Och då tänker man, det är ganska hemskt att tänka så, att männi-
skan av naturen skulle vara ond … och man ser en kärna så här och där är 
ondheten och sen lägger vi olika beteenden, som vi vet är accepterade, fram-
för … så att kärnmänniskan, som gör den onda handlingen, det är egentligen 
den riktiga människan. 
MM: – Mm. 
IP: – Och då blir man ju alldeles förskräckt. Nej, men … jag … alltså jag … 
jag tror inte att människan är av naturen ond och jag tror att människan av na-
turen är god … men att under vissa omständigheter så tror jag att man visst 
kan locka fram dom här … eh … verkligen okända personen, som ingen an-
nan tidigare har sett. (IP 18:34) 

Den här tankegången tycks ha sin utgångspunkt i informantens ontologiska 
syn på människan. Den komponenten uttrycks med orden: ”Jag tror inte att 
människan av naturen [är] ond och jag tror att människan av naturen är god.” 
Till det fogas en komponent med en kasuistisk syn på hur ”olika delar i ens 
person” exponeras och hur man därmed agerar. Nyckelorden blir då ”under 
vissa omständigheter”. 

Men innehållet i citatet är också intressant ur ett par andra synpunkter. 
För det första är det representativt för de flesta informanterna. ”Jag tror att 
människan av naturen är god” är ett synsätt som i varierade formuleringar 
återkommer som ett genomgående tema. Däri överensstämmer svaret med 
den bild som enkäten gav. En stor majoritet (80 %) bejakade där tanken på 
den goda människan. 

För det andra speglar citatet en diskussion om människans natur som vi 
kan spåra åtskilliga hundra år tillbaka i västerländskt tänkande. Den citerade 
informanten avvisar tanken på att människan är ond och bejakar idén om att 
hon är god. Men hon talar också om den ”verkligen okända personen” och 
menar sannolikt att det hos människor finns någonting innanför och bakom 
det man ser. 

När jag genomför den här intervjuserien och reflekterar över en infor-
mants tankar kring en av de klassiskt antropologiska frågorna, har uppsala-
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forskarna Thomas Ekstrand och Mattias Martinson något år tidigare gett ut 
boken Tro och tvivel – Systematiska reflektioner över kristen tro.355 Som 
teologer behandlar de bl a samma frågor om människans natur som infor-
manten nämner. Parallellen sträcker sig också till tankarna på ”den okända 
personen” eller det dolda ”som kan finnas bakom”.356 De båda teologerna 
refererar och analyserar problemen i ett historiskt sammanhang, men de tar 
också ställning bl a utifrån dagens kulturläge med den människokunskap 
som vi nu har. ”Enligt vår tids tänkande är ingen […] ond innerst inne.”357 

Informanten ställer i princip samma frågor utifrån hennes sammanhang 
men utan att referera till något konfessionellt eller kulturellt innehåll. Det 
märkliga är att svaren i de båda ”texterna” är så lika, sannolikt beroende på 
att de är samtida i samma kulturklimat och med snarlika kunskapsbakgrun-
der. I de båda samtalen finns en resonansbotten av århundradens reflektion 
kring ontologi, etik och människosyn – troligen utan att någon av informan-
terna i min studie är medveten om det. Men den klassiska ontologiska kom-
ponenten om människans natur är närvarande i ord och reflektioner. 

Vi har nu mött en doktorand som avvisar tanken på att människan är ond. 
Den tanken hör till hennes människosyn. I intervjumaterialet möter vi ytter-
ligare ett tankemönster. Också i det följande citatet resonerar informanten 
utifrån sin ontologiska uppfattning, men tankemönstret är annorlunda. Här 
står det existentiella valet i centrum. 

IP: – Ond … jag tror inte på ondskan på nåt sätt. Jag tror mer på … situatio-
nen blev som den blev … Det är nåt som har lett dit. Inte att den … den per-
sonen är ond i … själen. Jag tror inte det finns snälla eller goda människor 
heller … utan … i varje situation så har man val och ibland så väljer man att 
antingen va snäll eller inte snäll eller ond eller inte ond. 
MM: – Mm. 
IP: – Och man kan välja hela vägen. Men jag tror inte jag som person är snäll 
… från födseln. (IP 17:21) 

Förutsatt att min tolkning av citatet är rimlig hävdar den här informanten att 
det över huvud taget inte finns någon ondska. Då finns det inte heller några 
onda människor, inte heller några goda. Det som händer är situationsbetingat 
och i varje situation måste vi göra våra val. Den tanken skulle kunna lösa 
upp oklarheten kring enkätfrågan om den goda människan. Jag skrev som en 
kommentar till enkätfråga 12: ”Om de svarande avvisar tanken på att männi-
skan är god, kan alternativet antingen vara att de ser människan som ond 
eller att de uppfattar frågan som irrelevant, t ex utifrån ett nihilistiskt syn-
sätt.”358 Möjligen är det en sådan nihilism som vi möter i det nu aktuella 

                               
355 Ekstrand & Martinson 2004. 
356 Bl a tar de upp Luthers tanke om ett malum absconditum, ett dolt ont. Ekstrand & 
Martinson a a, s 124. 
357 Ekstrand & Martinson a a, s 122. 
358 Jfr s 86. 
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citatet. Enligt en alternativ tolkning avvisar informanten en ontologi som 
säger att vi från början är på något visst vis. Det är i stället våra val som är 
avgörande. Det är genom våra val som vi blir de vi är. 

Det finns också några informanter som menar att människor är både goda 
och onda. 

MM: – Finns det ondska i människor? 
IP: – Jaa … det tror jag, men sen finns det säkert nån sorts godhet i dom … 
ondaste människor också. Jag tror alla människor är … en mix, för alla har 
ont och gott i sig … (IP 16:24) 

I den här informantens människosyn ingår en grundläggande dualism, men 
spänningen mellan gott och ont förläggs till att ”alla har ont och gott i sig”. 
Skillnaden går inte mellan människor. Den finns inom oss. 

En annan sida av människosynen handlar om människans plats i tillvaron. 
Så här säger en informant som vi nyss mötte. 

MM: – Var ser du att människan har sin plats i dom här sammanhangen? 
IP: – Jag ser människan som ett djur. Det gör jag. 
MM: – Hon har ingen särställning? 
IP: – [Tankepaus]. Neej. Inte mer än att vi … kan tillverka saker … vi har 
större hjärna och … kan tänka mera. Men det … det är ju en produkt av evo-
lutionen, så jag känner inte att jag har större rätt att leva till exempel än en 
hund. (IP 17:25) 

Den här doktoranden refererar – liksom flera av de andra informanterna – till 
sitt evolutionistiska synsätt. Samtidigt finns det undantag. 

MM: – Har människan någon speciell ställning? 
IP: – Mm … Ja, jag ser människan som nånting som står över djuren. 
MM: – Vad är det som gör det då? 
IP: – Jag skulle vilja säga att det är medvetandet och möjligheten att reflekte-
ra. Att vi kan sitta så här och diskutera. Det är det som jag tycker skiljer oss 
… markant … från allt annat … i naturen. (IP 8:20) 

Ett liknande synsätt är följande. 

MM: – Har människan en särställning? 
IP: – Ja, absolut. För att vara forskare så måste man ju inse att vi har en sär-
ställning. Vi använder ju djur … och det är dom vi utför våra experiment på. 
Jag skulle ju vilja säga det att det finns en rätt tydlig gradering på olika orga-
nismer och arter. 
MM: – Vad är det som legitimerar att man hanterar sig själv som mer än dju-
ren? 
IP: – Ja, men det är ju att vi har en högre intelligens. Det där är ju en ständig 
debatt. Men det man kan säga är hur välutvecklat nervsystem man har … och 
vi har ju det mest utvecklade, av vad vi vet i alla fall. (IP 3:17) 
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Här står på nytt den klassiska frågan om människans natur och ställning i 
centrum. Återigen tycks vi ha fått ett exempel på vad jag betecknar som ett 
kulturarv i det sekulära samhället. Genomslaget av evolutionsteorin är tyd-
ligt. De gamla svaren på de traditionella kristna frågorna tycks sakna rele-
vans, när nya idéströmmar och teoribildningar attackerar gamla synsätt, men 
frågorna cirkulerar fortfarande kring mer än två tusen år gamla problem. 

Ett av undantagen från min beskrivning är näste informant. Här är en tyd-
lig kristen trosuppfattning själva kärnan i svaret. 

MM: – Vilken plats har människan i den här naturen? Är hon ett djur bland 
andra djur? 
IP: – Ja, nu får jag åter igen återgå till min kristna tro, att jag tror att männi-
skan inte är ett djur, utan människan är skapad till Guds avbild och Gud har 
själv inandats … sin ande i henne. Så hon är … på så sätt särskild från natu-
ren och dessutom satt till att råda över naturen. Så … jag skulle säga att män-
niskan är mer värd än ett djur. (IP 14:20) 

Jeffners nitton komponentområden fångar in tankegångar och strömningar 
från Västerlandets idéhistoria. Varje sådant komponentområde har utgjort en 
viktig diskussionsfråga utifrån kristna idéer och trosföreställningar och bru-
tits mot övertygelser i andra synsätt. Att i det sekulära samhället reflektera 
kring frågor om människosynen med de komponenter som man då väljer, 
innebär att ställa frågor som är genomsyrade av teologiska reflektioner. 

När evolutionstanken bryter in i den västerländska kultur som i mångt och 
mycket är färgad av ett kristet credo, blir människosynen utmanad. Enligt 
traditionellt kristna föreställningar består människan av kropp, själ och ande. 
Utmaningen mot den synen visade sig i svaren på enkätfråga 12. 64 % för-
nekade att människan bara är en kropp. Samtidigt menade 73 % att skillna-
den mellan människor och djur inte består i att människor har en själ. 

Då uppstår frågan: Om människan är något mer än bara kropp och detta 
”något mer” inte är en själ, vad är det då?359 Som enkätfrågan var formulerad 
fick vi inte något svar på frågan om detta ”något mer”. Det intervjumaterial 
som vi nu har tillgång till ger däremot några intressanta kommentarer till 
vari människans natur består. De kommentarerna bryter igenom de begrepp 
som är förutsättningen för enkätfrågan, alltså begreppen kropp och själ. I 
stället får vi reflektioner kring ”människans komplexitet” och föreställningen 
om ”den verkligen okända personen”. (IP 18:34) Ett helt annat sätt att tänka 
kring frågan om människans natur har den informant som talar om dödsång-
esten som driften ”att försöka förstå”. (IP 1:6) Nära en evolutionistisk tanke-
gång finns den informant som framhåller ”medvetandet och möjligheten att 
reflektera” som det som kännetecknar människans natur. (IP 8:20) 

Innan vi lämnar avsnittet om människosynen, är det nödvändigt att på nytt 
ställa en självkritisk fråga om själva intervjufrågorna. I avsnittet om viktiga 
                               
359 Jfr resonemanget på s 85. 
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värden i livet reflekterade jag över svarens natur utifrån tanken att existenti-
ella frågeställningar ger existentiella svar, liksom att abstrakt-kognitiva frå-
gor kan styra de svarande i en bestämd riktning. I det här avsnittet är svaren 
mer reflekterande och abstrakta. Mina frågor har också varit mer abstrakta, 
liksom själva temat människosyn. Är möjligen svaren färgade av frågorna? 

3. Världsbilden 
När jag frågar om doktorandernas världsbilder, utgår jag från en definition 
som ger mina frågor deras karaktär och möjligen leder informanternas tankar 
i en bestämd riktning. I viss anslutning till vad David K Naugle skriver i 
Worldview menar jag med en världsbild de tolkningar som människor inom 
en given social gruppering i ett givet kulturellt sammanhang ger uttryck för, 
när de beskriver tillvaron i vid mening.360 För den omfattande filosofiska, 
teologiska, psykologiska och sociologiska diskussionen om världsbildsbe-
greppet hänvisar jag till Naugles framställning. 

Den första frågan under det här avsnittet handlar om vad informanterna 
menar med natur. Frågans ansats utgörs alltså av föreställningen om att en 
grupp doktorander av vilka de flesta är naturvetenskapligt inriktade kan tän-
kas ha en viss gemensam referensram. Deras svar pekar också i den riktning-
en. De två citat som närmast följer kommer båda från doktorander med bio-
medicinsk forskningsinriktning. Tankegångar i det första citatet återkommer 
i svar från de flesta naturvetenskapligt orienterade doktoranderna. 

IP: – [Tankepaus]. Alltså, jag tänker … naturen för mig har ju ingenting 
egentligen med människan att göra över huvud taget … Det är ju mer ren 
grön biologi för mig [tankepaus] … kanske då kemi och fysik, allting som 
pågår runt omkring oss och har egentligen inte med människan att göra, kan-
ske. 
MM: – Står människan på nåt vis utanför naturen då eller vid sidan av? 
IP: – Ja … vi lever ju i samspel med naturen, självklart, men … men på nåt 
sätt är vi ditplacerade … [skratt]. (IP 9:38) 

Det här sättet att tänka kring vad natur är kännetecknas av en immanent syn 
på tillvaron, ibland i kombination med en kunskapsteoretisk naturalism.361 Vi 
lever i ett ”samspel” med en natur som ” egentligen inte [har] med männi-
skan att göra”. Vi är ”ditplacerade” som en del av naturen. 

Nästa svar som jag lyfter fram är besläktat med det första men har som 
tillägg ett sökande, något osäkert resonemang om ”känslor och sånt där”. 
Informanten vet inte riktigt hur hon ska tänka. 

MM: – Vad är natur för dig? 

                               
360 Jfr Naugle 2002, s XIX. 
361 Jfr Bråkenhielm 2007, s 45. 
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IP: – [Tankepaus]. Natur för mig är nog allt som är … runt omkring oss. Det 
är det jag ser som natur … och sen hus och sånt där är ju som har blivit … 
nåt som vi byggt, men det blir ändå en del av … nat … Mm. 
MM: – Är natur enbart det man kan se och ta på? 
IP: – [Tankepaus]. Ja, det … [lång tankepaus]. Nej … jag menar känslor och 
sånt där är ju väldigt svåra att se eller ta på. Nej, det får också ingå. (IP 8:19–
20) 

Det tredje svaret kommer från en doktorand som visserligen forskar naturve-
tenskapligt men som samtidigt betonar sin bakgrund i det kliniska arbetet. I 
intervjun återkommer hon ofta till etiska och psykologiska frågor i mötet 
med patienterna. Hon understryker också hur hennes grupp och hennes hand-
ledare företräder en ”humanistisk syn”. 

MM: – Vad är natur för dig? 
IP: – Eeh … vad som först kommer … till mig, det är ju havet och … klip-
porna och … eh … det som jag tycker allra bäst om … Ja. Västkusten och … 
Det är vad som kommer till mig … 
MM: – Det ligger ju på sätt och vis långt ifrån naturvetenskaplig forskning. 
IP: – Ä, jag vet inte om det ligger så långt bort. Jag vet ju inte om jag skulle 
säga att det är motsatsen, men … jag hämtar min kraft därifrån och det hjäl-
per ju mig kan man säga. La mer, det är havet, det är kvinnan, och … mm … 
det låter likadant. Stavas lite olika … (IP 4:22–23) 

Lite längre fram i intervjun pekade jag på hur människan bygger upp sam-
hällen och kulturer men också plundrar och skövlar. Mot den bakgrunden 
ställde jag frågan: ”När du funderar på den värld som vi lever i och vart vi är 
på väg, vad växer det då fram för sinnesstämning hos dej?” Frågan har alltså 
karaktär av att söka efter den emotiva dimensionen i mötet med tillvaron. 

Den här frågan visade sig bli en vattendelare som skilde de arton infor-
manterna åt. Sex av dem hade företrädesvis positiva funderingar, fem lutade 
åt en pessimistisk hållning och sju hade en uttalad kluvenhet. Motiven väx-
lade också. Här är först ett exempel på hur en utvecklingsoptimist tror att det 
går att göra något åt det negativa. 

Alltså, jag tycker ju att det är mer positivt än vad det är negativt. Jag menar, 
utvecklingen går ju framåt och vi … trots att vi har förstört mycket av jordens 
resurser, så har vi ju också insett att vi gör det … och aktivt börjat motarbeta 
att vi gör det. Så, trots att det har kommit negativa saker av den positiva ut-
vecklingen, så överskuggar ju inte dom negativa sakerna dom positiva och 
förhoppningsvis så kan vi göra något åt dom negativa sakerna. (IP 3:17) 

En informant blir ledsen men tror ändå på möjligheten att göra något åt till-
ståndet i världen. Tron på det goda i människan ger henne en förhoppning. 

MM: – Var hamnar du med din sinnesstämning? 
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IP: – [Tankepaus]. Först och främst så blir jag bara ledsen, så det är … eh … 
det är inte så att nån sån här enskild händelse kan påverka min syn på världen 
utan det är mer så … att man blir ledsen och man vill göra nåt åt det, men det 
ändrar inte min syn på människor över det hela eller min syn på världen för 
jag tror på det goda i människan och det vill jag fortsätta göra. (IP 5:10) 

Två kristna informanters svar avviker markant från andra svar. Världsbilden 
har plats för både immanens och transcendens. Det som sker är inte slump-
mässiga tillfälligheter. Utvecklingen drivs av en god makt. Därför landar 
också båda citaten i en känsla av hopp inför framtiden. 

IP: – Eftersom jag har en stark och levande tro … så är jag … jag tror att Gud 
har eh … full koll över allt som händer. Han är historiens Gud, han är nuti-
dens, han är framtidens Gud. Han har full koll på allting och den här utveck-
lingen drivs åt ett håll, som är helt enligt hans plan. 
MM: – Mm. 
IP: – Vi ser bara ett töcken av det här, vi förstår inte vad som händer riktigt 
och därför så är jag inte orolig i … det avseendet att allt bara är kaos och … 
bara drivs mot ett konstigt mål, som … som … som ingen god makt styr 
över, men när jag tittar själv … så kan jag bli bedrövad över att … att orättvi-
sorna består och att … människor svälter och att vi kan bete oss så otroligt 
elakt mot varandra och göra små barn illa och … 
MM: – Mm. 
IP: – Och då är vi en motkraft i det hära. Vi människor försöker eh … ändå 
kämpa för mänskliga rättigheter och för en bättre miljö och … och allt det. 
Eeh … Där finns ju ett hopp. (IP 6:18). 
MM: – Vad händer i dig, när du tänker på den här världen? 
IP: – [Tankepaus]. Jag tänker nog: oj, så fel vi är ute … så mycket bättre Gud 
hade planerat det. Så mycket mer vi borde … borde kunna göra och … verk-
ligen kunna leva på ett annat sätt. 
MM: – Mm. 
IP: – Jaa … eh … [liten suck] … [tankepaus]. Det första … känslan blir väl 
nån form av … ja inte mot hopplöshet eller pessimism, att … ojdå … Men 
sen samtidigt så vet jag ju att det finns ju ett hopp. (IP 14:22) 

De informanter som uttrycker en pessimistisk grundkänsla har också mycket 
skilda motiv. Någon tänker på sina barn och deras framtid. 

Många gånger så har jag den sista tiden känt mig väldigt modlös. Alltså, jag 
tycker det känns jobbigt att ha satt små barn till världen … till denna värld, 
som ser ut att … att … eh … Men samtidigt så försöker jag att va hoppfull, 
att det ska finnas, att det finns … möjligheter till förändring. (IP 15:15) 

En informant med en pessimistisk syn relaterar sin hopplöshetskänsla till en 
skeptisk syn på forskningen. 

Ja, jag hamnar nog ganska långt ner på skalan, måste jag säga. Ganska hopp-
löst, kan jag känna … världen. Det känns som vi förstör mer än vi hjälper och 
även i vår iver att hjälpa och lösa problem, så tror jag att vi förstör. Jag är 
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egentligen väldigt skeptisk, måste jag säga, till mycket forskning och jag tror 
inte, trots att jag håller på med det själv, jag tror inte att det alltid är av godo, 
att lösa sjukdomars problematik och bota allt som vi botar och … för jag tror 
att det skapar bara värre och värre och värre saker. Eh … jag tror att vi är 
inne och micklar och försöker styra naturen lite för mycket för att den ska må 
bra av det. (IP 11:25) 

En informant skiljer mellan pessimistiska och optimistiska känslor, beroende 
på om det handlar om den stora världen eller den lilla. 

IP: – Jag tror att … om man tänker på … världen i stort … eh … så hamnar 
man på den pessimistiska skalan, men om man tänker på världen i det lilla, så 
brukar man hamna på den positiva skalan. 
MM: – Varför får du den skillnaden? 
IP: – Ja, men … därför att ofta när man ser vad människan … alltså … vad 
människan har företagit sig, så … så blir man ju inte speciellt glad. Man får 
en väldigt väldigt krass världsbild som nog bygger lite … kommer tillbaka 
lite till det här om människans svaghet, om människans rädsla för att göra fel. 
MM: – Mm. 
IP: – Men däremot när man tittar på … det lilla, det vill säga mänskliga rela-
tioner med personer på jobbet, eller dom man känner att man tycker om, så 
blir man oftast snarare rätt optimistisk … och där ser jag ju snarare möjlighe-
ter genom vad människan då kan göra. Men man vet att … i extrema förhål-
landen så brukar människan snarare välja det sämsta alternativet. (IP 13:17) 

En informant ger frågan ett politiskt perspektiv. 

IP: – Vi skulle kunna förändra väldigt mycket till det bättre … men samtidigt 
känner jag inte att det är hopplöst. För jag tror ändå att det är många som vill 
bevara och … det kunde nog vart värre [skratt]. 
MM: – Kan det bli bättre? 
IP: – Det kan det, men det kräver nog stora förändringar. Inte bara sluta sköv-
la, utan … dela med sig mer också. Vi måste göra plats och mat för alla. Så 
… tror jag att dom rika måste på nåt vis … västvärlden måste ge efter lite 
mer och … vi kanske måste va beredda att ge upp lite lyx för att dom andra 
ska får det … lite bättre. (IP 16:32) 

Den världsbild som kommer till uttryck i de citat som jag nu redovisat är – i 
både kognitiv och emotiv mening – sammansatt med skilda motiv för de 
egna inställningarna. Vi möter exempel på en allmän utvecklingsoptimism, 
en tilltro till det goda i människan, en egen avgränsning till den lilla världen 
med dess möjligheter, en förhoppning om en lösning av fördelningspolitiskt 
slag och – i två fall – impulser från en religiös tro. Det är värt att uppmärk-
samma att de informanter som uttrycker sin optimism använder formulering-
ar som visar att deras livsåskådningsfrågor på det här området inte bara är 
åsiktsfrågor. De tänker också i handlingstermer och formulerar livsvalsfrå-
gor. En enda informant företräder en utvecklingsoptimism. Därutöver finns 
det ingen som uttalat refererar till det vetenskapliga arbetets positiva bety-
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delse och möjligheter. En informant ger uttryck för hopplöshet inför läget i 
världen och stor skepsis till det vetenskapliga arbetet – också till det egna. 

Intervjusvaren om världsbilden klargör inte varför de här skillnaderna i 
synsätt och känsloläge finns. Svaren på enkätfrågorna 12 och 13 visade på 
ett svalt intresse för humanitär, religiös och politisk verksamhet. Ännu mind-
re var deltagandet i organisationer med sådan inriktning. Möjligen indikerar 
de enkätsvaren att ett utåtriktat intresse och engagemang inte får plats i dok-
torandernas liv. Frågor av den här karaktären diskuteras enligt intervjusvaren 
inte heller särskilt ofta i forskningsmiljön. Om man inte har något forum 
eller någon gemenskap där världsbildsfrågor bearbetas, blir frågorna den 
enskildes frågor med många olika svar. Är det symptomatiskt att de båda 
medvetet kristna informanterna ger förhållandevis genomarbetade och delvis 
gemensamma svar på frågan? De har ett forum för sina reflektioner. 

4. Kunskapens gränser 
I det avsnitt av intervjuerna som handlade om kunskapens gränser dispone-
rade jag frågorna under fyra perspektiv för att ge informanterna olika möj-
ligheter att berätta om deras tankar om vad kunskap är. Jag frågade (1) om 
intuitionens betydelse, (2) om den mänskliga erfarenheten, (3) om man kan 
veta något om vad som är rätt och fel och (4) om man kan veta något om vad 
som kan göra livet meningsfullt. Avsikten var inte att få svar på var och en 
av de fyra delfrågorna utan att ge impulser till reflektion över huvudfrågan 
om kunskapens gränser. 

Frågan om huruvida intuition ger någon kunskap var inte helt lätt att be-
svara. 

MM: – Ger intuition nån kunskap? 
IP: – [Lång tankepaus]. Det som kommer för mig, det är ju att … som … Jag 
är lite emot den typen av kunskap också, för att … jag tycker ändå vi måste 
sträva bort ifrån den typen av … eeeh … [tankepaus] … av kunskap, om man 
nu ska kalla den för det. (IP 4:25) 

Ibland smyger en kunskapsteoretisk skepsis in i svaren. 

[A]lltså, man måste ha kunskap för att få intuition när det är nåt som inte 
stämmer. För man måste veta vad som stämmer innan. Alltså, egentligen så 
stämmer ju ingenting. Det har man ju märkt. (IP 17:29) 

Någon gång har informanten en mer filosofisk grund för sin skepsis. 

Det här är en fråga också om vad som går att verifiera över huvud taget. Det 
finns problem i att stå utanför och analysera sig själv. Hur ska en hjärna kun-
na undersöka en annan hjärna? Det finns ett filosofiskt problem här. Hur ska 
man kunna förstå vad förnimmelse är med en förnimmelse? (IP 13:23) 
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Det är ändå det naturvetenskapliga paradigmet som sätter de tydligaste spå-
ren i sättet att se på vad kunskap är – men inte utan en viss kluvenhet. Nästa 
citat visar på det. Den här informantens ontologiska naturalism362 tycks be-
gränsa en tillförlitlig kunskap till vad vetenskapliga metoder tillåter. Samti-
digt får det levda livets villkor inte riktigt plats i det synsättet. 

IP: – Jag tror inte på nåt övernaturligt. Så enkelt är det. Och därför blir natu-
ren för mig … [tankepaus] … vad ska man säga … ja, en process som går att 
mäta. Däremot så har jag också känslor, till exempel när jag är ute och seglar 
och sådär, att det blir en väldigt stark känsla … Jag ser en skönhet och jag ser 
en mekanism. 
MM: – Är också din och din frus kärlek och ditt förhållande till din grabb … 
mätbara storheter? 
IP: – [Skratt]. Nej, det kan jag ju inte säga. [tankepaus] (…). Jag har en posi-
tivistisk vetenskapssyn och … då … det är klart att man kan mäta det, man 
kan titta på … eh … apflocksbeteenden och barn och så vidare. Det skulle 
man ju kunna göra i min familj också. Så kärlek är väl ett sätt att försäkra sig 
om människans fortsatta existens. Men så känner ju inte jag när jag lever. 
Men jag tror ju ändå på att … man har samlag och så vidare för att fortplanta 
sig och alltihopa. Så jag har … det är klart att jag kan tänka positivistiskt på 
mitt förhållande, men det gör jag inte i livet. (IP 17:24) 

När jag frågar en annan doktorand, blir det öppningen till en reflektion som 
leder fram till att kunskap är ”ett väldigt vitt begrepp”. 

IP: – Eeeh, inte helt lätt … men jag kan se att den har kanske en plats mest 
vad det gäller vad vi kallar försöksplanering … Alltså, innan man gör expe-
riment … så har vi ju aldrig full kunskap om vad som är nästa steg. Så där 
har intuitionen en plats … kan nog ha en plats vid tolkning av resultat också. 
MM: – Kan intuition ge kunskap? 
IP: – Ja … [skratt], nej, men jag tror … man kan ju få mer kunskap än man 
kanske föreställer sig genom att lyssna inåt … 
MM: – Mm. 
IP: – Genom att rannsaka sig själv och så vidare, men … men kanske inte 
kunskap … kunskap som vi föreställer oss att vi får fram genom experiment, 
men … eh, kunskap är ju ett … för mig ett väldigt vitt begrepp. (IP 1:10) 

Den här informanten tycks räkna med en inre och en yttre verklighet. Den 
dualismen är i sin tur förbunden med en kunskapssyn som räknar med två 
slag av kunskap, även om informanten tvekar om hur den kunskap ska be-
tecknas som man får genom att lyssna inåt. För andra informanter öppnar sig 
verkligheten mot ”andra världar och dimensioner” och ger plats för en tran-
scendens som i sin tur tycks få epistemologiska konsekvenser. Så här säger 
en doktorand med biomedicinsk bakgrund utifrån vad som förefaller vara ett 
sekulärt synsätt. 

                               
362 Jfr Bråkenhielm 2007 s 31. 
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IP: – Jag är ganska öppen för det andliga, måste jag säga … eh … Trots att 
jag jobbar inom vetenskapen, så är jag väldigt öppen för att det kan finnas 
andra världar och dimensioner och energier, som vi varken kan förstå eller 
styra. Så att tills … nån annan har bevisat motsatsen, så är jag … väldigt öp-
pen för sånt här … när folk pratar om … jaa … ett liv efter döden och andra 
dimensioner och … 
MM: – Mm. 
IP: – … eh … Ja, jag är snarast … lite nyfiken och tycker att sånt är ganska 
spännande. 
MM: – Hur får du det här att gå ihop med ditt naturvetenskapliga arbete? 
IP: – Mm. Jag tror inte att det ena behöver utesluta det andra. Jag jobbar med 
mina sjuka celler, men dom finns ju där oavsett om det finns ett liv efter dö-
den eller ej, så att … jag tror inte att … man behöver välja sida på nåt sätt, 
utan … jag tror att man kan hitta en plats i båda … lägrena. (IP 11:27) 

Funderingarna kring erfarenheten som kunskapskälla hade som bakgrund ett 
fiktivt fall med en person som efter en svår bilolycka hade en nära-döden-
erfarenhet. Så här löd ett svar. 

MM: – Ger då såna erfarenheter nån kunskap? 
IP: – Absolut! 
MM: – Och på vilket sätt då? 
IP: – Nä, alltså, dels beror det ju på om man tror på dom eller inte. Om man 
tror på det, då kan man ju försöka förstå mekanismen bakom det … Det ger 
inte kunskap i sig, men det kan ge en sporre att undersöka vad som kan va 
bakomliggande mekanismer till att … (IP 3:20) 

Men erfarenhet kan också ses som en annan sorts kunskap än den mätbara. 

MM: – Kan erfarenheter ge kunskap? 
IP: – Ja, absolut! 
MM: – Trots att den inte kan mätas och vägas? 
IP: – Ja. 
MM: – Vad är det för sorts kunskap som … 
IP: – Ja … ja, det är inget som kan … som jag tycker kan ersätta … det som 
går att mäta. Jag är ändå en sådan som … Helst ska det gå att mäta [skratt]. 
Men det betyder inte att det inte är kunskap, som man har förvärvat. [Tanke-
paus.] Jag vet inte hur jag ska konkretisera det bättre. (IP 1:11) 

Ett annat sätt att tänka om erfarenhet som kunskapskälla handlar om en öp-
penhet mot det oförklarliga. 

MM: – Kan man ta en sån erfarenhet av en nära-döden-upplevelse på allvar? 
IP: – Ja, det tror jag. 
MM: – Varför det? 
IP: – Därför att jag tror att man kan ha en sån. 
MM: – Men hur kan en … en naturvetenskapligt orienterad person säga så? 
IP: – Därför att eh … även om man är en naturvetenskapligt orienterad män-
niska, så … behöver man inte tro att precis allting går att förklara. (IP 7:27) 
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När jag i enkätfråga 6 frågar om vetenskapens möjligheter att ge förklaring-
ar, uttrycker 86 % av de svarande en vetenskapsoptimism. Vetenskapen 
kommer att kunna förklara också det som idag verkar oförklarligt. Vi har just 
mött en doktorand som i sitt intervjusvar inte delar den optimismen, åtmin-
stone inte i en generell mening. Flera av de röster som vi har tagit del av 
tycks räkna med fler kunskapskällor, inte minst erfarenheten. För att få ihop 
vetenskapligt grundad kunskap med erfarenhetskunskap använder de olika 
strategier. Någon tänker visserligen ”positivistiskt”, ”men det gör jag inte i 
livet”. För någon blir begreppet kunskap ”ett väldigt vitt begrepp”. En hittar 
”en plats i båda lägren”. Mest radikal är den som om den vetenskapliga kun-
skapen påstår att ”egentligen stämmer ingenting”. 

Mångfalden i synen på kunskap avspeglas i svaren på frågan om man kan 
veta vad som är rätt och fel, ont och gott. Här följer ett resonemang som 
förefaller ha sin utgångspunkt i ett nihilistiskt synsätt i kombination med ett 
förnekande av någon högre ordning i tillvaron. Där går kunskapens gräns 
och den är avhängig ett ontologiskt synsätt. Det moraliskt rätta blir en fråga 
om den känsla som den enskilde har. 

MM: – Kan man veta någonting om vad som är rätt och fel? 
IP: – [Tankepaus]. Nej, man kan inte veta vad som är rätt och fel. 
MM: – Hur kan man då avgöra vad som är rätt och fel? 
IP: – Det kan man inte. Nej, för det … skulle förutsätta att det fanns en abso-
lut sanning i den frågan och det kan jag inte se att det finns, så det är en … 
Det väcker en känsla … om den sitter i magen eller i huvudet, det kan nog 
växla från fråga till fråga och från person till person, men uppenbarligen kan 
ju en person ändra sin uppfattning också om vad som är rätt och fel. Så att 
någonstans har vi lärt oss det, men inte en gång för alla. 
MM: – Mm. Här tycker jag att du å ena sidan säger: ”Nej, kunskap kan vi 
inte ha om det här”, samtidigt säger du: ”Men någonstans har vi lärt oss …”. 
IP: – Jo men alltså … vi kan ha kunskaper om vad som är rätt och fel och vi 
kan bygga modeller och etiska principer, men jag menar att vi inte har en ab-
solut visshet. Det är vad jag menar. På frågan: ”Vet vi vad som är rätt och 
fel”, så säger jag: ”Nej, vi vet inte. Vi har inte absolut visshet”. Det skulle … 
det skulle … för mig skulle det fullständigt … eh … spika fast att det finns en 
högre ordning och att vi känner till den högre ordningen. (IP 1:12) 

Känslan för vad som är rätt och fel kan vara påverkad av olika religioner och 
kulturer, men trots sådana skillnader kan den ha ”funnits hela tiden”, menar 
näste informant. 

MM: –Vad är det som skapar känslan av vad som är rätt och gott? 
IP: – Ja, alltså, nånstans så har man ändå en känsla av vad som man tycker är 
rätt och fel. 
MM: – Var kommer det ifrån? 
IP: – [Tankepaus]. Ja, alltså, antingen så har den funnits hela tiden, sen män-
niskan utvecklades, från länge sen … men jag tror att det har kommit mer 
med … jag tror att religion och sånt har haft en påverkan. Jag tror ändå … att 
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man kan se skillnad mellan olika religioner lite grann … alltså i olika kultu-
rer, beroende på vilken religion dom har, kan det finnas etiskt olika inrikt-
ningar, så jag tror att … en religionsuppfattning har påverkat väldigt mycket. 
Det bygger ju såklart på nån slags mänsklig … alltså hur människan har … 
tycker är rätt och fel, som måste ha funnits med … hela tiden … på nåt vis … 
(IP 7:30) 

En informant som vi redan tidigare har mött är också i etikfrågan orienterad 
mot den faktiska kunskapen. 

MM: – Rätt och fel … kan man veta nåt om sånt? 
IP: – [Tankepaus]. Jag tycker inte att det finns några rätta svar på sånt, utan 
man får väl … Men det är bara det att jag … man är så … man måste va så 
fokuserad på det man gör, så … [tankepaus] … för mig är kunskap fakta, ex-
perimentella fakta. (IP 9:49) 

Frågan om huruvida man kan veta vad som är rätt och fel besvaras bejakande 
av en doktorand med uttalad kristen tro. Men hur är det för människor som 
inte delar den religiösa övertygelsen? 

MM: – Nu har du alltså Bibeln som en tillgång, som berättar för dig om vad 
som är rätt och fel. Men alla andra människor på den här jorden då? Kan dom 
inte veta vad som är rätt och fel? 
IP: – Det tror jag absolut dom kan, för jag tror att det ligger … nedlagt … i 
människan vad som är rätt och fel, eftersom vi är skapade så … till Guds av-
bild. 
MM: – Mm. 
IP: – Så jag tror det ligger i människan. Men … absolut så finns det en grund 
i människan också om vad som är rätt och fel. (IP 14:24) 

Det är intressant att notera den mångfald och osäkerhet som flera svar uppvi-
sar under temat om kunskapens gränser. Det gäller både om kunskapsfrågan 
och om den etiska dimensionen om rätt och fel. Med en udd mot doktorand-
utbildningen kan man undra om den här osäkerheten indikerar en ovana att 
hantera kunskapsteoretiska och (forsknings)etiska frågor. Vi rör oss ändå i 
en akademisk miljö med ambitioner att finnas på en elitnivå. Det tycks inte 
gälla de fundamentala frågorna om kunskapsteori och forskningsetik. 

Den kunskapsteoretiska frågan skärps, när jag undrar om man kan veta 
något om vad som gör livet meningsfullt. När jag valde den frågan, tänkte jag 
mig att evolutionsteorin kunde bli en bakgrund till svaren. Men dit associerar 
knappast någon. Däremot tycks i flera fall det aktuella paradigmet fungera 
som en referens. Forskningsmiljöns grundläggande tänkesätt verkar slå ige-
nom. En naturvetenskapligt orienterad doktorand tänker så här. 

MM: – Ja. Kan man säga att relationer ger kunskap? 
IP: – Ja, det ger ju kunskap, men samtidigt så är det ju … det är ju mer en 
livserfarenhet som kanske får en att se livet på ett … ett eller annat sätt. Så att 
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… ja, det ger ju kunskap då. Fast det är ju okonkret kunskap, om man ska 
säga … 
MM: – Så det finns minst två sorters kunskap? 
IP: – Jaa, det … [skratt]. Jaa. Det … jaa … 
MM: – Hur kan man få det att gå ihop då? Om jag spetsar det: sånt som man 
inte kan verifiera med vetenskaplig metod, är det meningslöst att prata om 
det? 
IP: – Jaa … [tankepaus]. Nej, det är ju inte kanske meningslöst att prata om 
det, men det skulle va meningslöst att … att forska om det här, om man för-
söker bevisa det med vetenskapliga metoder för det … per definition så faller 
det ju inte innanför det. (IP 8:26) 

Den här informanten ser två slag av kunskap: konkret och icke konkret kun-
skap. En doktorand som hör hemma i den kliniska verksamheten och därmed 
i ett annat paradigm hanterar min fråga på ett helt annat sätt. Hon återger ett 
samtal med en man som mist sin fru och visar med det exemplet hur hon 
tänker – utan att använda någon kunskapsteoretisk terminologi. 

MM: – Kan man veta vad som är meningsfullt? 
IP: – [Lång tankepaus]. Ja, det tror jag … Jag tänker på ett samtal som jag 
hade i veckan med en man som hade förlorat sin hustru och han ville inte leva 
längre … 
MM: – Mm. 
IP: – Och … han hade drömt att han blev skjuten … [tankepaus] och så frå-
gade jag: Hur kändes det? Jätteskönt. Sen å andra sidan så, sa han, han ville 
ju ändå leva. Det är ju det som är så märkligt, att man vill ju ändå leva, oav-
sett hur det ser ut. Men han … han var i en situation där han ville vara hos sin 
fru. Han sa att nu vill jag att hon ska vara med mig och det var meningsfull-
heten för honom, att ha henne i sitt liv. 
MM: – Mm. 
IP: – Jag tror att det … meningsfullheten är det vi var och en hittar. Det är en 
sån där magkänsla. (IP 18:45–46) 

Något svar på frågan om meningsfullhet får man inte i forskningsmiljön. 
Frågan hör inte hemma där, eftersom man inte kan veta något om den. Den 
beskrivs som en helt och hållet personlig fråga. Så här tänker ett par infor-
manter. 

MM: – Kan man veta nånting om vad som gör livet meningsfullt? 
IP: – [Tankepaus]. Alltså, det är också på individnivå det där. Alltså, me-
ningsfullt för mig kan ju va att jag får en fin familj med friska barn och … är 
lycklig och så. Meningsfullt för någon annan människa är kanske att få det 
där jobbet, som dom alltid har drömt om, så det måste man avgöra själv. Det 
kan inte andra avgöra åt en. (IP 9:54) 
IP: – Nä, jag kan ju inte veta vad som är meningsfullt för nån annan. Men jag 
kan ju veta vad som är meningsfullt för mig. 
MM: – Hur kan du veta vad som är meningsfullt för dig? Var kommer den 
kunskapen ifrån? 
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IP: – Jag vet inte … jag tror nog inte man kan känna … det är nog inga sär-
skilda saker, men det känns bra, så får man gå på det. (IP 10:24) 

Peter Gärdenfors har i Den meningssökande människan en tankegång som 
kan läsas som en kommentar till de intervjusvar som jag nu redovisat. Så här 
resonerar han. 

Jag vill visa att vi letar efter mönster, vare sig vi vill det eller ej, i alla möjliga 
sammanhang. I botten av vår förståelse finns biologiskt betingade mekanis-
mer som kraftigt styr hur vi uppfattar omvärlden. Överst finns kulturella ko-
der som man måste behärska för att kunna tolka konstverk, musikstycken, 
dikter osv. Men när vi väl kan koderna styr även de i hög grad vår uppfatt-
ning om kulturprodukterna. Vi ser och hör inte alla samma saker – det finns 
ingen ”objektiv” beskrivning av världen. Vi ser och hör vad vi kan.363 

I intervjumaterialet finns temat att ”meningsfullheten är det vi var och en 
hittar”. Det påminner om Gärdenfors tanke att ”[v]i ser och hör vad vi kan”. 
Mitt material kan läsas inom hans tolkningsram om ”biologiskt betingade 
mekanismer” som bidrar med en verklighetsförståelse. Men därtill kommer 
de kulturella koder som till en del består av en avkonfessionaliserad kristen 
reflektion. Frågorna finns där, också när den kristna holismen bryter samman 
och tillvaron inte längre är en sluten helhet. Mot den bakgrunden framträder 
det alternativ som en av de kristna informanterna står för. 

MM: – Kan man veta nånting om vad som är meningsfullt i livet? 
IP: – Ja, för den enskilda människan … mm … kan man väl … Men en ob-
jektiv … För olika människor är olika saker det som ger livet mening. 
MM: – Mm. 
IP: – Eh … den yttersta sanningen, den yttersta meningen … [tankepaus] … 
är ju väldigt olika och jag som troende vet, vad den yttersta meningen med 
livet … eller tror … vad den yttersta meningen är. Men den som inte är tro-
ende, har en helt annan syn på det, va. 
MM: – Det är ju intressant att du sa att du vet. 
IP: – Jaa … Gud är livets mening. (IP 6:24) 

Här återkommer moment från tidigare citat. Ett sådant är tvivlet på en ”ob-
jektiv” kunskap om vad som kan ge livet mening. Men också det individuel-
la momentet återkommer. ”För olika människor är olika saker det som ger 
livet mening.” Det som är nytt i det här citatet är två komponenter. Den ena 
handlar om ”den yttersta sanningen, den yttersta meningen”. Det andra är 
den kunskapsteoretiska positionen ”jag som troende vet”. Den satsen indike-
rar en syn på att tro ger kunskap. Det synsättet ligger nära den tanke som vi 
mötte i Anselms av Canterbury klassiska credo ut intelligam.364 Oavsett in-
nebörden i informantens formulering räknar han med en yttersta mening som 

                               
363 Gärdenfors 2006, s 46. 
364 Se s 96. 
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det är möjligt att veta något om. Den holistiska ontologin har plats för både 
immanens och transcendens. Kunskapssynen är konfessionellt teistiskt för-
ankrad. Däri avviker den från hur majoriteten av doktorander tänker. 

I den redovisning som jag så här långt har gjort av intervjustudien har vis-
sa mönster och förhållningssätt återkommit i doktorandernas livsåskådnings-
frågor. Ett sådant mönster gäller koherensen, alltså hur synsätt och ställ-
ningstaganden i olika livsfrågor hänger samman och bildar någon form av 
helhet. Ett annat mönster handlar om hur den enskilde doktoranden med sina 
livsåskådningsfrågor förhåller sig till forskningsmiljön med dess sociala 
struktur och livsåskådningsmiljö. I ett försök att närmare studera sådana 
samband redovisar jag i nästa avsnitt en närstudie av fyra doktorander. 

Fyra livsåskådningsprofiler 
Syftet med närstudien var att studera exempel på (1) koherens i doktorander-
nas livsåskådningsfrågor och vad som konstituerar en sådan, på (2) olika 
förhållningssätt som doktoranderna har till sina forskningsmiljöer och på (3) 
samband mellan koherens i doktorandernas livsåskådningsfrågor och deras 
förhållningssätt till forskningsmiljön som socialt rum. 

Urvalet av de fyra doktoranderna, benämnda A till D, är styrt och påver-
kar därmed utfallet av studien. Vid flera genomläsningar av materialet från 
intervjustudien fann jag fyra för ändamålet intressanta informanter som jag 
preliminärt kännetecknade på följande sätt. 

A har ett förhållandevis väl genomarbetat naturvetenskapligt förhållnings-
sätt av uttalat sekulär karaktär. 

B tycks befinna sig i en sökfas i sin personliga utveckling inom ramen för 
ett i grunden naturvetenskapligt sekulärt förhållningssätt. 

C företräder en holistisk grundsyn med öppenhet för en transcendent 
verklighetsuppfattning och erfarenhetsbaserad kunskapssyn. 

D kombinerar ett naturvetenskapligt synsätt med en kristen tro av relativt 
konservativt slag. 

Eftersom kön, ålder och forskningsinriktning är viktiga omständigheter 
både för koherens i synsätt och för förhållningssätt till det sociala rummet 
redovisar jag de faktorerna i följande sammanställning. 

Tabell 8. Kön, ålder och forskningsinriktning 
Informant Kön Ålder Forskningsinriktning365 
A k 30 biomedicinsk  
B m 30 biomedicinsk 
C k 48 omvårdnad 
D m 41 naturvetenskaplig 
                               
365 Forskningsinriktningen är angiven med resp informants egen beskrivning. 
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Mitt arbetssätt hade följande moment. Jag inledde studien med ett antal 
genomläsningar av intervjumaterialet och av de fyra informanternas svar på 
enkätfrågorna. I ett andra steg summerade jag det innehåll som det empiriska 
materialet redovisade för var och en av informanterna.366 Slutligen sökte jag i 
det samlade materialet efter svar på de frågor som syftet med närstudien 
efterlyser. 

Informant A är en person som ofta funderar på livsfrågor. A uppvisar i sin 
naturvetenskapliga grundorientering en tendens till koherens i sitt tänkande, 
sannolikt med ontologi och epistemologi som konstitutiva faktorer. Den 
grundorienteringen är kongenial med dominerande synsätt i A:s forsknings-
miljö. ”Jag har nog blivit lite mer utpräglad i min naturvetenskapliga syn … 
mindre religiös skulle jag säga.” (IP 2:16) Delar av A:s antropologi kan hän-
föras till samma helhetssyn. Särskilt gäller det om A:s biologistiska uppfatt-
ning av kroppen som människans konstitutiva faktor. I intervjun säger A att 
”människan är ett djur som fick intelligens […] ja, kunna ett språk och 
kommunicera och bygga en massa saker”. (IP 2:13) I en sådan evolutionis-
tisk riktning pekar också A:s syn på reproduktionen som livets mening. 

Den här biologistiska tendensen i A:s reflektioner får ändå ett komple-
ment, när jag ställer frågor om vad det är som får människor att göra och 
handla som de gör. Då associerar A till en ”prestationsångest” och till hur 
man blir ”dömd efter vad man har för yrke”. ”[D]et säger så mycket om vad 
man är.” (IP 2:7) Längre fram i intervjun återkommer A till ”hur man har 
haft det som barn”. Särskilt på tal om kvinnomisshandel menar A: ”[D]et är 
väl mycket så att man som barn har sett sin mamma bli misshandlad.” (IP 
2:11) De här återkommande reflektionerna anspelar på en habitus som A är 
medveten om. I varje fall visar de hur A funderar kring sin livshistoria och 
knyter ihop nuet med barndomen. 

Så långt pekar materialet i samma riktning som Jeffners tanke om ett cent-
ralt värderingssystem. Ändå är en sådan slutsats inte alldeles självklar. Det 
samlade empiriska materialet visar A som en relativt ung person som fortfa-
rande söker sig fram i sina reflektioner. A saknar t ex i forskningsmiljön 
diskussioner om livsfrågor och forskningsetik. ”Det är mycket som saknas 
just i såna här frågor.” (IP 2:17) ”När jag tänker på det där med forsknings-
etik, det tas inte upp över huvud taget.” (IP 2:6) Sammanfattningsvis får vi 
en bild av A som en person som nog själv inte skulle anse sig ha en genom-
arbetad livsåskådning. När jag frågar om A:s emotionella grundhållning 
inför det destruktiva i tillvaron blir svaret: ”Alltså, det är nog mer att hoppa 
från det ena till det andra […] än att befinna sig statiskt.” (IP 2:13). Om A 
hade haft ett värderingssystem som kunde benämnas centralt hade sannolikt 
A:s förhållningssätt till det onda i tillvaron varit mer konsistent. 

                               
366 Den summeringen framgår av en schematisk beskrivning som följer efter presentationen av 
de fyra informanterna och deras synsätt. Se s 156. 
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A:s förhållningssätt till forskningsmiljön inkluderar bl a en mindre kon-
flikt med en av handledarna. Bakgrunden var att A under en period hade 
”varit understimulerad”. (IP 2:3) Även om A uttrycker förståelse för handle-
darnas situation ”så är det ju ett väldigt stort problem det här med alla hand-
ledare” (IP 2:4) A är inte nöjd med handledningen, men materialet ger inte 
något tydligt svar på frågan om varför A ganska ofta har funderat på att av-
bryta sin utbildning. Även om forskningsmiljön har betydelse för A, när det 
handlar om ontologi och kunskapssyn, finns det faktorer som gör A kluven 
inför tanken att stanna kvar i forskningsmiljön. 

Eftersom A är den enda av de fyra som ganska ofta har funderat på att av-
bryta sin utbildning, är det intressant att i intervjumaterialet söka efter moti-
ven. Vi vet att forskningsmiljön i fråga om ontologi och naturvetenskaplig 
kunskapssyn har en positiv betydelse för A. Tydligen håller det momentet 
inte borta uppbrottstankarna. Vi vet också att A saknar diskussioner om livs-
frågor och forskningsetik. Om etiken säger A: ”[D]et är nåt som skulle be-
höva diskuteras mer, tycker jag.” (IP 2:6) Det är tydligt att A inte är nöjd 
med förhållandet till handledaren. Deras konflikt var förorsakad av att A 
”hade för lite att göra helt enkelt”. (IP 2:3) Den otillfredsställelsen hör värde-
ringsmässigt ihop med den sidan av A:s antropologi som innebär att det är 
viktigt för människor att de ”gör nytta och betyder nånting”. (IP 2:11) Den 
betydelse som livsåskådningsdimensionen därmed har för att förstå A:s tan-
kar på uppbrott från forskarutbildningen förstärks av att A dagligen säger sig 
fundera på livsfrågor. 

Informant B har liksom A en utpräglad naturvetenskaplig grundsyn. B:s 
ontologi är närmast naturalistisk. ”Jag har en världsbild som är väldigt enkel. 
Jag tror inte på nåt övernaturligt.” (IP 17:24) I naturen ser B ”en skönhet och 
[…] en mekanism”. (IP 17:24). Kärlek är ”ett sätt att försäkra sig om männi-
skans fortsatta existens”. (IP 17:25) Epistemologin är uttalat ”positivistisk”. 
(IP 17:25) Också de närmaste familjerelationerna kan man ”mäta och titta på 
som apflocksbeteenden”. (IP 17:25) B gör en viktig koppling mellan sanning 
och kunskap. ”Min syn på sanningen [är] att sanningen inte är konstant och 
därför är inte kunskapen konstant. Erfarenheter lär oss saker hela tiden.” (IP 
17:33) När B ser erfarenheter som en kunskapskälla, tycks det synsättet stå i 
ett visst spänningsförhållande till den positivistiska vetenskapssyn som B 
företräder. (Jfr IP 17:24) 

Med sin biologistiska antropologi ser B människan som ett djur utan ”sär-
ställning”. Att ”vi har större hjärna och kan tänka mera […] är ju en produkt 
av evolutionen […] så jag känner inte att jag har större rätt att leva än en 
hund”. (IP 17:25) ”Känslan av att människan inte står över alla andra” (IP 
17:28) blir en utgångspunkt för etisk reflektion kring ansvaret för natur och 
klimat. ”[M]änniskan skadar mer än den gör nytta […] allt ifrån skogssköv-
lelse till växthuseffekten. Jag tycker verkligen att människan har utnyttjat 
naturen, så jag känner mig ledsen över vad vi har gjort.” (IP 17:27) 
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B:s naturalistiska grundsyn tycks färga av sig på frågan om vad som är 
meningsfullt i livet. ”Jag kan ju inte säga att jag är ateist, men jag tror inte på 
nånting aktivt, så jag har hittat mening i livet självt.” (IP 17:36) Familjen är 
viktig för B men att vara till nytta och att förverkliga sig själv hör också till 
de viktiga värdena i livet. 

Familjens betydelse kommer fram på ett överraskande intressant sätt, när 
B får frågan om erfarenheter som kunskapsbärande. B frågar sig själv om 
inte ”alla erfarenheter är […] kunskapsbärande” och beskriver den sortens 
kunskapsutveckling ”som ett flöde”, där inte minst ”en livskris eller när nå-
gon anhörig dör” tycks peka på det förflutnas betydelse. ”Till exempel om 
ens mamma dör eller nånting. Man är ju en annan person efteråt.” (IP 17:33) 
Det vi möter i den här sekvensen är ett exempel på hur habitus fungerar som 
en konstant i B:s liv och tankevärld. Det är i så fall besläktat med Jeffners 
tanke om ett centralt värderingssystem. 

En annan parallell till Jeffners tanke är de konstitutiva elementen i B:s 
värderingssystem. Liksom i fallet med A tycks de vara ontologin, epistemo-
login och en evolutionistiskt baserad antropologi. Ändå är den slutsatsen inte 
helt självklar. I slutet av intervjun för B fram systemkritik gentemot sin egen 
forskningsmiljö. B inleder den kritiken med att anmärka på bristen på sam-
arbete. Personerna i forskningsmiljön önskar samarbete, men systemet mot-
verkar ett sådant synsätt. ”Och då blir man egocentrisk.” (IP 17:41) Den 
huvudsakliga kritik som B levererar kan sammanfattas i påståendet om en 
organisatorisk isoformism: ”[K]ulturen i akademin leder till att personer 
tänker på ett visst speciellt sätt.” (IP 17:41) Därmed tycks B ha hävdat att 
personerna i systemet är så styrda av den akademiska kultur som de tillhör, 
att det som ser ut som om deras personliga ställningstaganden snarare är en 
spegling av den livsåskådningsmiljö som de är involverade i än uttryck för 
deras egen syn. Därmed skulle det centrala värderingssystemet mer vara ett 
kännetecken på forskningsmiljön än på den enskilde akademikerns tänkesätt. 
Så som den akademiska kulturen är präglad av självupptagenhet och egoism, 
”skulle [det] ta flera år, tror jag, att byta system”. (IP 17:39) Personerna är 
systemets livegna. B menar: ”[D]et sättet som jag skulle vilja arbeta på tror 
jag är väldigt svårt att implementera i akademin.” (IP 17:39) Det önskvärda 
samarbetet är långt borta. 

Därmed finns det en konflikt i B:s situation. Det som först verkar vara 
konstitutiva element i B:s synsätt – ontologin, epistemologin och en evolu-
tionistiskt baserad antropologi – hör mer ihop med forskningsmiljöns para-
digm än med den samarbetsideologi som B saknar. B:s enkätsvar indikerar 
att samarbete, altruism och ödmjukhet är själva meningen med livet. Är det 
där, i de värderingarna, som vi möter B själv – i så fall i konflikt med den 
livsåskådningsmiljö som B är en del av? Om den tolkningen håller, är B:s 
förhållande till sin forskningsmiljö problematiskt. Möjligen är motsägelse-
fullheten förenlig med att B är ganska nöjd med förhållandet till handledar-
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na. B har bara någon enstaka gång funderat på att avbryta sin forskarutbild-
ning. 

Informant C som är en av de äldre doktoranderna har omvårdnad som sin 
inriktning. På flera sätt lyser både ålder och forskningsinriktning igenom i 
enkätsvaren och i intervjun. Ontologin är närmast holistisk med utrymme för 
både immanens och transcendens. Av svaren på enkätfråga 7 om människans 
plats i tillvaron framgår dessutom att C bejakar att människan kan göra egna 
andliga upplevelser. När det gäller epistemologin, är C den ende av de fyra i 
närstudien som visar upp en livsåskådningsprofil, där kunskapssynen går 
utöver ett naturvetenskapligt förhållningssätt. C menar att det finns en erfa-
renhetsbaserad kunskap som är grunden för teoretisk kunskap. ”I sjukvården 
har det varit väldigt mycket så, att erfarenhet har genererat kunskap och sen 
har man då lagt på den teoretiska delen.” (IP 18:43) 

Erfarenhetens betydelse blir tydlig när C associerar till sin bakgrund. 
Minnet av C:s avlidna mamma och vad hon betytt blir en beskrivning av den 
habitus som har varit en hjälp i hennes val av livsstil och i hennes livsorien-
tering. ”Det där kommer jag ihåg. Det är nånting som jag har känt att det … 
jag har haft det med mig och jag tror att det är en … det är så jag känner 
mig, inte … som en främmande fågel.” (IP 18:9) Associationerna till bak-
grunden återkommer när vi talar om etiska frågor. ”Det är mina egna värde-
ringar. Och det … alltså, det handlar väl om dom etiska principer som man 
har i botten då.” (IP 18:44) 

I antropologin avvisar C bestämt föreställningen att människan bara är en 
kropp. Typiskt för människan är hennes flerdimensionalitet. ”Det man ser, 
det är det här som är längst fram, sen innanför det, så ligger nånting annat 
och sen innanför det, så ligger nånting annat. Man har många olika lager.” 
(IP 18:43) Till människosynen hör också att människan är god, samtidigt 
som hon tänker på sig själv. När jag frågar efter viktiga värden i livet, åter-
kommer kombinationen av familj, vara till nytta för andra och självförverk-
ligande. I C:s moraliska syn finns, liksom hos B, ett tydligt altruistiskt drag. 
Det hör till själva meningen med livet att ge trygghet genom närhet och be-
röring. I intervjun nämns ofta tanken på beröring, närmast som en metafor i 
C:s grundinställning. Tanken är så betydelsefull, att den sannolikt utgör kär-
nan i ett centralt värderingssystem, om man nu kan tillskriva C ett sådant. C 
hör för övrigt till de informanter som dagligen funderar på livsfrågor. 

C:s förhållande till forskningsmiljön är i visst avseende problematiskt. I 
en grupp som C träffar utanför den egna institutionen finns också andra 
forskningsinriktningar. ”Det finns ingen förståelse och jag är ensam i min 
stora grupp om att ha den här typen av forskning som jag har. Det andra är 
mest kvantitativt och det är inte några livsvärden, utan det är väldigt abstrakt 
och jag tror att jag blir en provocerande människa som kommer ner och pra-
tar om att jag träffar döende patienter och deras anhöriga.” (IP 18:11) I den 
egna forskningsmiljön önskar C mer samarbete som ger ökad förståelse mel-
lan människorna. C vill vara med om att skapa ”mentala broar”. (IP 18:47) 
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C har aldrig har tänkt på att avbryta sin forskarutbildning, trots att hand-
ledarrelationen tidigare inte varit bra. Troligen handlade det om följande 
sammanhang. C är störd på den penningjakt som förekommer i forsknings-
sammanhanget. ”Där finns det ingen moral utan där hugger man bara för sig 
och är skoningslös.” (IP 18:9) I det spelet är det viktigt att få in en fot. 
Många avgöranden ligger i handledarnas händer. ”Man är utlämnad som 
doktorand. Egentligen är det en märklig tanke. […] Man går in i den här 
utbildningen […] som fullt adekvat vuxen person och sen hamnar man alltid 
i en beroendeställning.” (IP 18:10) Om man är med i projekt där man inte 
har bra handledare, ”då blir ju den här beroendeställningen en frustration 
som totalt kan förstöra”. (IP 18:11) 

Denna negativt upplevda beroendeställning där konkurrensen om forsk-
ningspengar gör människor skoningslösa bildar en intressant relief till C:s 
syn på samhälle och världsbild. C:s ideal är här enligt enkätsvaren ett mer 
jämlikt samhälle med ekonomisk rättvisa i en värld av fred. Utöver den vikt 
som många av informanterna lägger vid hälsa och familj är respekt och hän-
syn viktiga värden för C. 

Informant D har bidragit med ytterligare en särpräglad livsåskådningspro-
fil. Vi möter ett genomreflekterat synsätt, men nu är det kristna trosföreställ-
ningar och värderingar som utgör en så central faktor att det är motiverat att 
tala om en livsåskådning. I den bedömningen bör man då också väga in att D 
är en av de äldre doktoranderna som ger intryck av att ha nått långt i sin per-
sonliga och sociala mognad. 

D förenar ett ganska traditionellt kristet synsätt med ett naturvetenskapligt 
tänkande. D är en av de få (4 av 39 svarande i enkäten) som på enkätfråga 21 
helt och hållet instämmer i påståendet: ”Jag har fått en ny syn på att det går 
att förena min tro med den forskningsideologi som jag möter.” 

Samtidigt är det en harmonisering som rymmer inre spänningar. När D tar 
ställning till enkätfråga 6 om vetenskapens möjligheter att ge förklaringar, 
får vi veta att det är tveksamt, om vetenskapen kommer att kunna förklara 
också det som idag verkar oförklarligt. Dessutom avvisar D helt och hållet 
tanken, att vetenskapen ger bättre svar på frågan om tillvarons ursprung än 
tron på en gud som tillvarons skapare. Några svar på frågor om meningen 
med livet får vi följdenligt inte heller från vetenskapen. 

Den möjlighet som D ser i att förena ett naturvetenskapligt synsätt med en 
traditionell kristen skapelsesyn – låt vara med den inre polaritet som jag 
pekat på – hör sannolikt ihop med den ontologi och epistemologi som D står 
för. D bejakar en verklighetsuppfattning som inkluderar immanens och tran-
scendens. I den synen ryms övertygelsen om att det finns en andlig verklig-
het. När jag frågar hur D ser på det fiktiva fallet med nära-döden-upplevelser 
och den erfarenhet som det exemplet kan vara uttryck för, visar svaret den 
harmonisering av vetenskap och tro som jag nyss pekat på: ”[S]om forskare 
måste man ju säga att den inte kan ge en objektiv kunskap om nån verklighet 



4. Intervjustudien med kompletterande närstudie 

 

155 

som finns på andra sidan, även om jag som troende vet att det finns en så-
dan.” (IP 6:21) 

Den antropologi som D företräder speglar ett kristet synsätt. Det märks i 
tre avseenden. Här möter föreställningen om att kropp, själ och ande är det 
som konstituerar människan. Därtill kommer synen på människan som både 
ond och god. D menar att ”egotrippen driver mer än altruismen”. (IP 6:8) 
Slutligen hävdar D synen, att människan har en fri vilja med personligt an-
svar. Den ”yttersta” meningen med livet definierar D så att ”Gud är livets 
mening”, men ”för olika människor är olika saker det som ger livet mening”. 
(IP 6:24) Som viktiga värden i livet nämner D framför allt gudsrelationen, 
familjen, hälsan och att vara till nytta för andra. 

Relationen till familjen framstår som viktig när D reflekterar kring vad 
som betyder något för att formas till människa. När vi diskuterar etiska frå-
gor och D:s tankar om samvetet, ger han följande beskrivning av habitus: 
”Sen formas vi genom föräldrarnas påverkan och samhället till en männi-
ska.” (IP 6:22) 

Tros- och livsåskådningsfrågor är viktiga för D och finns med i dagliga 
funderingar. Inte oväntat sympatiserar D med visst humanitärt arbete och 
med en viss religion (enkätfråga 13). Till skillnad från de flesta andra som 
uppgav att de hade sådana sympatier, deltar D regelbundet i verksamheten. 

I inställningen till forskningsmiljön uppvisar D särdrag. Forskningsetiken 
har central betydelse. I D:s forskningsmiljö ordnas särskilda seminarier i 
etik. I vårdarbetet har man arbetat fram de styrande värdeorden kunskap, 
respekt och omsorg. D är ganska nöjd med förhållandet till den egna handle-
daren och har aldrig funderat på att avbryta sin forskarutbildning. 

Innan jag gör en preliminär tolkning av närstudien, sammanfattar jag ma-
terialet i följande fyra livsskådningsprofiler. 
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Tabell 9. Schematisk beskrivning av fyra livsåskådningsprofiler 
Item/Informant A B C D 
Ontologi Naturalistisk 

”Växande skepsis 
gentemot religi-
on” 

Naturalistisk 
Avvisande 
inställning 
till det 
”övernaturli-
ga” 

Holistisk. Grund-
synen präglas av 
immanens men 
med öppenhet för 
transcendens. 

Holistisk. Verklighe-
ten har en immanent 
och en transcendent 
dimension. Det finns 
en andlig verklighet. 

Kunskapssyn Naturvetenskap-
lig 

Positivistisk Erfarenhetsbaserad 
kunskap som grund 
för teorier 

Naturvetenskaplig 
Samvetet vägleder i 
valsituationer. 

Människosyn Människan är en 
kropp, inget 
annat. Människor 
är beroende av att 
ha andra männi-
skor omkring sig. 
Människan är 
knappast god 

Människan 
är en kropp, 
inget annat. 
Människor 
tänker i 
första hand 
på sig själva. 
Människan 
är god.  

Människan är inte 
bara en kropp. 
Människor tänker i 
första hand på sig 
själva. Människan 
är god, ”en kom-
plex varelse” 
Många lager 

Människan har både 
kropp och själ. Är 
både ond och god. 
”Egotrippning driver 
människor” mer än 
altruism. Människan 
har en fri vilja. 

Samhälle och 
världsbild  

Ett samhälle i en 
värld i fred. God 
miljö. Konkur-
rens 

Fritt, demo-
kratiskt 
samhälle i en 
värld i fred 
Mer jämlikt 
samhälle 

Ett samhälle med 
ekonomisk rättvisa 
i en värld i fred 
Mer jämlikt sam-
hälle 

Fritt, demokratiskt 
samhälle. Mer jämlikt 
samhälle. God miljö 

Viktiga värden Hälsa, familj, 
vänner 

Familj. Vara 
till nytta för 
andra. För-
verkliga sig 
själv 

Hälsa, familj, ha 
gott om fritid 
Respekt och hän-
syn 

Gudsrelation, familj, 
hälsa, vara till nytta 
för andra 

Förhållande till 
handledare 

Inte nöjd Ganska nöjd Inte nöjd tidigare 
Nu fungerar det 
mycket bra 

Ganska nöjd 

Inställning till 
forskningsmil-
jön 

Saknar diskussio-
ner om livsfrågor 
och forsknings-
etik 

Önskar mer 
samarbete 

Önskar mer ”sam-
arbete som ger 
ökad förståelse” 
”Mentala broar” 

Kunskap, respekt och 
omsorg är styrande 
värdeord. Särskilda 
seminarier i etik  

Funderat på att 
avbryta utbild-
ning 

Ganska ofta Någon  
enstaka gång 

Aldrig Aldrig 

Meningen med 
livet 

Fortplanta sig Samarbete 
Altruism 
Ödmjukhet 

Ge trygghet genom 
närhet och beröring

Gud är den yttersta 
meningen. Meningen 
är olika för olika 
människor. 

Centralt värde-
ringssystem 

Knappast. Söker 
och reflekterar  

Samarbete 
Det tjänar 
man på. 

Styrande metafor: 
beröring 

Genomtänkt kristet 
synsätt 

Funderar på 
livsfrågor 

Dagligen Varje månad Dagligen Dagligen 
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Preliminär tolkning av närstudien 
De fyra livsåskådningsprofilerna belyser koherensfrågan på olika sätt. Vi har 
hos A mött en partiell koherens. Några av elementen i A:s synsätt – men inte 
alla – hänger samman i en syntes. Ontologi och epistemologi är kongeniala 
med den naturvetenskapligt präglade forskningsmiljö där A hör hemma. Dit 
hör också delar av antropologin. Det som inte passar in i denna sammanhåll-
na helhet är två moment. Det ena är etiken. Här skymtar vi en ung människas 
sökande reflektion men också en forskningsmiljö som inte tycks ha gett till-
räckligt reflektionsmaterial på det forskningsetiska området. Det andra mo-
mentet handlar om att A upplever ett främlingskap i forskningsmiljön som 
kan vara orsaken till de återkommande funderingarna på att avbryta utbild-
ningen. I det empiriska materialet möter vi en doktorand för vilken forsk-
ningsmiljön som livsåskådningsmiljö har betydelse dels som en positiv fak-
tor på några livsåskådningsområden, dels som en negativ faktor när det gäll-
er A:s vilja att stanna kvar i forskarvärlden. I det senare fallet är det rimligt 
att anta, att den habitus som A bär med sig ligger på kollisionskurs med vissa 
värderingar i forskningsmiljön. A:s förväntningar på sina handledare pekar i 
samma riktning. 

Den livsåskådningsprofil som B uppvisar verkar vid ett första påseende 
vara en parallell till vad vi har sett hos A. Men det finns skillnader. Verklig-
hetsuppfattning och kunskapssyn bildar också hos B en partiell koherens, 
troligen präglad av forskningsmiljön. Däremot uppvisar inte B samma kritis-
ka tveksamhet till forskningsmiljön. Det är bara någon enstaka gång som B 
har funderat på att sluta. Också för B har forskningsmiljön två olika betydel-
ser, men inte på samma sätt som den har för A. Den ena betydelsen har en 
kognitiv dimension och avser ontologi och epistemologi. Den andra har livs-
valskaraktär och avser en existentiell dimension i förhållandet till forsk-
ningsmiljön. 

Denna partiella koherens tycks ha sina konstitutiva faktorer i en annan 
livssyn än den som A representerar. För B är meningen med livet samarbete, 
altruism, ödmjukhet. Även om B:s människosyn kan spåras till evolutionste-
oretiskt tankegods och till insikten om att människan skadar mer än hon gör 
nytta, finns det samtidigt hos B en föreställning om den goda människan. 
Det momentet är kongenialt med andra livsåskådningselement. B har en 
önskan om att få leva i en värld i fred och i ett samhälle som är mer jämlikt. 
Den egna familjen är viktig men också önskan om att vara till nytta för and-
ra. Den livssyn som B förefaller omfatta präglas av vilja till samarbete. Det 
blir då också den ambition som präglar B:s livsval i förhållandet till forsk-
ningsmiljön, trots att det finns en spänning mellan forskningsmiljöns livs-
åskådningselement och vissa av B:s egna värderingar. Viljan till samarbete 
blir bryggan i konflikten. 

Dessa livsåskådningselement i B:s livssyn gör det rimligt att avvisa en 
tolkning med innebörden att B helt anpassar sig till makt- och dominansfak-
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torer i forskningsmiljön. Visserligen är den kognitiva dimensionen beroende 
av en communis doctorum opinio och ett uttryck för en sekundär socialisa-
tion, men den existentiella dimensionen representerar en självständighet som 
rimligen bör ha sin bakgrund i en personligt bearbetad habitus. Vi har i så 
fall fått ett exempel på det paradoxala – men inte ovanliga – med ett tudelat 
centralt värderingssystem, där den kognitiva delen är beroende av forsk-
ningsmiljöns doxa och den existentiella av en ärvd eller tillägnad habitus. 
B:s förmåga att hålla ihop de två delarna i viljan att vara till nytta genom 
samarbete är en rimlig förklaring till att funderingarna på livsfrågorna inte 
blir aktuella så ofta (jfr första frågan i enkäten). 

Hos C möter vi ytterligare en typ av koherens. Forskningsmiljön – här 
nära förbunden med den kliniska verksamheten – tycks sätta tydliga spår. 
Det nya – och principiellt intressanta – är att det teoretiska uttrycket för on-
tologi, epistemologi och människosyn här inte är begreppsligt utan metafo-
riskt med sekundära influenser på det logisk-rationella resonemanget. Den 
bärande metaforen är beröring. Meningen med livet är för C att ge trygghet 
genom närhet och beröring. Det centrala värderingssystemet har inte sin 
grund i en teoretisk begreppsvärld utan i en erfarenhetsburen metafor. 

Med valet av beröring som styrande metafor blir hela livsåskådningskon-
ceptet präglat av mångdimensionalitet. Varje praktiserande kliniker vet att 
patienten inte enbart kan bemötas på ett objektivt-rationellt sätt. I människo-
synen – som i C:s fall – blir det följdenligt att se människan som ”en kom-
plex varelse” med ”många lager”. Därifrån är det idémässiga avståndet inte 
stort till en holistisk ontologi. För C innefattar den holismen en ontologi som 
i grunden tycks vara präglad av immanens men med öppenhet för transcen-
dens. Den teoretiska kunskapen bygger på erfarenhet. 

C:s förhållande till forskningsmiljön rymmer en del komplikationer som 
jag redan har redogjort för. Att det finns brister i samarbetet är otillfredsstäl-
lande. C tycks inte vara nöjd med hur förhållandet till handledaren har varit i 
ett tidigare skede. Ändå har C aldrig funderat på att avbryta sin utbildning. 

Sannolikt visar sig de koherenta tendenserna i C:s livssyn här. De innefat-
tar värderingar som berör både utbildningssituationen och den privata livs-
sektorn. I min tolkning utgår jag då från beröringen som den metafor som 
har avgörande betydelse för C. Och beröring är en reciprok process som inte 
enbart handlar om den andre. Man blir själv berörd när man berör någon. Det 
är detta som tycks ge C:s totala livssituation mening. C beskriver den me-
ningen så här: ”Livet tillsammans med någon som man älskar, det är det som 
är meningen med livet. Jobbet det är … och speciellt jag som jobbar med ett 
brinnande intresse, där jag tycker att det är jättejätteroligt … eh … det är på 
nåt sätt bonus i livet.” (IP 18:12) 

Var den livsberättelsen med sina livsåskådningselement börjar går inte att 
utläsa av det empiriska materialet. Vi får veta att C trots ett komplicerat för-
hållande till forskningsmiljön aldrig har tänkt avbryta sina studier. Sannolikt 
är metaforen om beröring en faktor också i C:s förhållande till forsknings-
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miljön som socialt rum. De komplikationer som C beskriver leder varken till 
anklagande kritik eller till flykttankar. I stället uppvisar C en önskan om att 
bidra till att skapa ett samarbete som leder till ökad förståelse eller – som C 
själv säger – till nya ”mentala broar”. 

Koherensfrågan får ytterligare belysning i det empiriska material som in-
formant D bidrar med. Här är den sammanhållande faktorn en ideologi, när-
mare bestämt en konfessionell kristen tanke- och föreställningsvärld. Den 
ideologin tycks ha blivit så internaliserad i D:s tanke- och handlingsmönster, 
att subjektet inte är självskrivet. Det är för övrigt ett element just i den krist-
na föreställningsvärlden, tidigt formulerat i Paulus klassiska ord: ”Jag lever, 
fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig.”367 

Den kristna ideologin tycks i reflekterad form vara en värderingarnas kul-
turella verktygslåda som förser D med strategier i mötet med forskningsmil-
jön som livsåskådningsmiljö och som socialt rum.368 Exemplen från inter-
vjumaterialet är flera. I epistemologin kombinerar D ett naturvetenskapligt 
synsätt med idén om en kunskapsbas för moraliska ställningstaganden som 
förutsätter en ontologi som rymmer föreställningen om en andlig verklighet. 
Det är värt att notera att D beskriver sin forskningsinriktning som naturve-
tenskaplig och bejakar tydligt en verklighetsuppfattning som ger plats för 
både immanens och transcendens. Forskningsmiljöns krav på rationalitet och 
objektivitet i en inomvärldslig verklighet är förenlig med en religiös grund-
hållning som förutsätter att tillvaron också har en transcendent dimension. 
Ideologins dominanta inflytande på den enskildes livssyn blir en balanseran-
de faktor gentemot forskningsmiljöns doxa men skapar samtidigt ett person-
ligt livsutrymme i det sociala rummet. 

I antropologin är D en av få informanter som explicit talar om människan 
som både ond och god. Hon har en benägenhet att låta ”egotrippning” få 
större utrymme än altruism. Samtidigt medför föreställningen om männi-
skans fria vilja ett personligt ansvarsförhållande. 

D:s inställning till forskningsmiljön är ytterligare ett exempel på hur den 
kristna ideologin harmoniseras med forskningsmiljöns livsåskådningsmiljö, i 
det här fallet en vårdmiljö. De livsvärden som D bejakar – helt i linje med 
den tolkning D gör av ett kristet credo – handlar om gudsrelationen, famil-
jen, hälsan och att vara till nytta för andra. De värdena förfaller vara ideolo-
giskt förenliga med de värdeord – kunskap, respekt och omsorg – som är 
styrande i den vårdmiljö där D arbetar. För D är det kristna förhållningssättet 
i vården oproblematiskt förenligt med en sekulär tolkning av vårdmiljöns 
värdeord. D finner konfessionella svar på de sekulära frågorna. 

                               
367 Galaterbrevet 2:20. Bibel 2000, s 1422. 
368 Jfr Ann Swidler i Talk of Love, 2001, s 83: Strategies of action necessarily depend on 
culture. Cultural experience shapes the sense of self, the styles and habits of acting, and the 
larger beliefs about the world that allow individuals and groups to construct and enact particu-
lar life strategies. 
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Därmed förefaller det som om den livssyn som D uttrycker har en kohe-
rens som är inlånad från en konfessionell kristen ideologi. Person och tilläg-
nad tro – med respekt för många års livsåskådningsarbete – förefaller utgöra 
en sådan symbios att subjektet är svårt att identifiera. 

Det är slutligen värt att notera att frågan om habitus spontant kommer upp 
i alla fyra samtalen, trots att jag inte ställer några frågor om livshistoria eller 
personlig bakgrund. Hos C och D dyker de associationerna upp när vi talar 
om etiska frågor. (Som jag tidigare påpekat var det också begreppet etos som 
föregick Bourdieus val av begreppet habitus.)369 Hos A tycks tankarna höra 
ihop med erfarenheter av krav på prestationer och med att vara bedömd som 
människa. Hos B väcks tanken på den personliga bakgrunden, när vi talar 
om erfarenheter som något kunskapsbärande. Då blir kunskap ett flöde som 
förefaller ha sin källa i en relation till B:s mor. I samtliga fall har habitus 
betydelse för de fyra informanternas orientering i forskningsmiljön. Deras 
habitus är faktorer i en sekundär socialisation. 
 

� 

När enhetskulturen i det västerländska samhället ersätts av en kulturell plura-
lism, får det konsekvenser för den enskildes autonomi och identitet. Tage 
Kurtén uttrycker det med orden: ”[S]amtidigt har individen förlorat en över-
gripande enhetlig livsgrund. Då kyrkan som institution förlorat sitt helhets-
skapande grepp har också individens liv blivit fragmenterat.”370 I den här 
närstudien har jag visat hur fyra doktoranders livsåskådningsfrågor hänger 
ihop, hur koherensen framträder. Kurténs resonemang tycks ligga nära vad 
jag kommit fram till både i min miniundersökning och i hela det samlade 
projektet. Den av de fyra informanterna som har en uttalat kristen trosupp-
fattning som ett arv från barndomen är också den ende som uppvisar en ko-
herent helhetssyn. Låt oss kalla den för en livsåskådning. De övriga tre upp-
visar i sina livsåskådningsfrågor en partiell koherens. Det min undersökning 
inte säger något om är hur deras självbilder och autonomi berörs av det par-
tiella draget. Frågan om det slaget av samband måste bli en framtida forsk-
ningsfråga. 

Sammanfattande preliminär tolkning av intervjustudien 
Redan i den sammanfattande preliminära tolkningen av de två första delstu-
dierna gav det empiriska materialet visst stöd åt synen på forskarutbildning 
som en sekundär socialisation. Intervjustudien förstärker det stödet. Inskol-
ningen i paradigmets tanke- och värderingsvärld är det främsta exemplet. 

                               
369 Jfr s 52. 
370 Kurtén 2001, s 13. 
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Men vi har också sett sådana spänningar som är typiska för en sekundär so-
cialisation. I frågor som berör den privata livssfären har vi noterat motsätt-
ningar och konflikter. Flera av doktoranderna i studien har tagit avstånd från 
forskningsmiljöernas livsåskådningsmiljöer som då har blivit negativt resul-
tativa.371 Energin som sätter igång en rörelse blir kännbar. 

I flera livsåskådningsprocesser som vi läser om möter vi ett då och ett nu. 
Ett exempel är informanten som upptäckte hur oexakt den medicinska forsk-
ningen kunde vara och som hade fått en större ödmjukhet inför vad som är 
sant när man t ex ser en tabell. (IP 1:13)372 En annan informant beskrev hur 
man lär sig ett nytt förhållningssätt så att det i slutändan bara finns ett syn-
sätt. (IP 3:7).373 En tredje summerade sitt problem med sin handledare: ”Och 
det påverkar ju hela mitt liv.” (IP 16:46)374 En sådan negativ socialisation 
leder lätt till avståndstagande. För en av informanterna var det omöjligt att 
fortsätta inom akademin med anledning av den mentalitet som han hade 
mött. (IP 17:7)375 

Intervjustudien har också belyst frågor från de tidigare delstudierna. Den 
bekräftar – och inget annat var att vänta – att forskningsmiljöns doxa 
genomgående leder fram till en acceptans av de livsåskådningselement som 
utgör paradigmets postulat. Dit hör ett naturvetenskapligt synsätt, evolu-
tionsteorier och metodologi.376 Livsåskådningsmiljön har i sådana avseenden 
varit resultativ. Men vi har också sett bristen på diskussioner om forsknings-
etik och metafrågor. Flera informanter ger exempel på att värderingskonflik-
ter förtigs under trycket av det beroende som de står under. Livsfrågor har 
litet samtalsutrymme. En del är tabubelagda, men outtalade. 

Det nya materialet har gett nya exempel på att avsaknaden av diskussio-
ner om forskningens samhällsnytta förstärker känslan av osäkerhet om det 
meningsfulla i forskningsarbetet. Sannolikt finns det en sådan självklarhet i 
synen på nyttan med det man gör att doktorandernas tvivel aldrig observeras. 
Jämställdheten framstår som ett reellt problem, även om meningsmotsätt-
ningar och konkreta problem ofta förtigs. Problemen hanteras som icke-
frågor. Maktstrukturen i de sociala rummen handlar både om asymmetriska 
relationer och om värderingsfrågor. Den informella hierarkin uppvisade re-
dan i observationsstudien tre typer av faktorer, nämligen den sociala kompe-
tens som någon tillerkändes, bilden av viktiga erfarenhetsresurser som någon 
av deltagarna tillförde gruppen och statusskillnaden mellan seniora forskare 
och doktorander. 

                               
371 Jfr s 29.  
372 Jfr s 126.  
373 Jfr s 124 f.  
374 Jfr s 109. 
375 Jfr s 116.  
376 Jag betonar att det jag kallar för paradigmets livsåskådningselement inte förminskar bety-
delsen av det rationella momentet i det vetenskapliga arbetet. 
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Enkätstudien lämnade många frågor obesvarade. Dit hörde projektets sto-
ra paradox som går ut på att enkätsvaren å ena sidan ger ett antal exempel på 
att forskningsmiljön har haft betydelse för doktoranderna, medan svaren å 
andra sidan visar att forskningsmiljön inte har den betydelsen. Inte heller 
intervjumaterialet är entydigt. Därför tar jag på nytt upp den frågan i nästa 
kapitel. Det gäller också frågan om varför doktoranderna å ena sidan har stor 
tilltro till vetenskapens möjligheter att förklara det som varit oförklarligt, 
men å andra sidan inte tror att vetenskapen kan besvara meningsfrågor. 

Materialet visar på en ontologisk kluvenhet mellan ett rationellt kun-
skapssammanhang och en livsvärld med värderingar och existentiella frågor. 
En annan kluvenhet gäller etikområdet med innebörden att det vetenskapliga 
kapitalets företrädare prioriterar arbete och prestationer men förbiser forsk-
ningsetik och livsfrågor. För doktoranderna kan det medföra en konfliktska-
pande obalans i synen på arbete och utbildning kontra privatliv. 

Intervjustudien ger viss klarhet i de handledarproblem som återkommer i 
hela projektet. Beroendet beskrivs som reellt. Man blir inte doktor utan en 
handledare med de insatser som behövs för att få en doktorsexamen. Samti-
digt är det vanligt att handledarskapet medför olika typer av problem. Det 
hör ofta ihop med handledarens roll som företrädare för institutionen, dess 
arbetsvillkor och värderingar. En del intervjusvar visar att det saknas insikter 
i eller medvetenhet om den sidan av handledarskapet. 

Intervjusvaren ställer också frågor kring antropologin. Varför möter vi så 
ofta en människosyn som varken är radikalt biologisk eller helt materialis-
tisk? Är det följden av en anpassning till ett evolutionstänkande som inte är 
genomarbetat? Eller är den antropologi med icke-materialistiska synsätt som 
vi finner i flera intervjusvar ett alternativ – eller möjligen en protest – till 
evolutionistiska tankegångar? Från enkäten kvarstår frågan om varför en del 
informanter ser människan som varken ond eller god. Ett svar handlar om att 
det är handlingarna som är onda eller goda – inte människan som utför dem. 
Ett annat svar pekar på bakomliggande faktorer eller aktuella situationer. 
Ändå kvarstår frågetecknen kring en människosyn som gör den enskilde 
moraliskt indifferent. Hur kan den antropologin förstås? 

Därmed är intervjustudien preliminärt tolkad. I nästa kapitel samlar jag 
resultaten från de tre studierna och diskuterar frågan om forskningsmiljöns 
betydelse för doktorandens livsåskådningsfrågor. Det återstår också att kri-
tiskt stämma av det empiriska materialet mot delar av Bourdieus sociologis-
ka koncept och mot livsåskådningsforskningens teoretiska förutsättningar. 



Kapitel 5 
Samlat resultat och sammanfattande tolkning 

Det här kapitlet består av två delar. Först diskuterar jag projektets samlade 
resultat och de svar på forskningsfrågan som materialet ger. Det materialet 
har fortlöpande redovisats och tolkats på ett ”participatoriskt” sätt genom att 
studie fogats till studie.377 Tack vare metodtrianguleringen kan jag nu lägga 
de tre delstudiernas resultat bredvid varandra och med hjälp av Bourdieus 
och Jeffners teorikoncept ge ett samlat svar på forskningsfrågan – så långt 
den kan besvaras. I kapitlets andra del tar jag på nytt upp de två koncept som 
har gett avhandlingen dess teoretiska grundkonstruktion. Skälen till detta 
återvändande är två. Dels belyser och tydliggör de båda teorikoncepten av-
handlingens resultat och svaren på forskningsfrågan, dels kastar min empiri 
nytt ljus över delar av Bourdieus och Jeffners teoribildning. Slutligen sum-
merar jag hela avhandlingen i en kort sammanfattning. 

En flerdimensionell empiri 
Mönstret i forskningsmiljöerna framstår i det redovisade materialet som 
genomvävt av sociala faktorer och livsåskådningselement.378 Det blir synligt 
i den belysning som sociologin och livsåskådningsforskningen ger. Men 
väven har fler inslag. Dit hör de trådar som når från dagens forskningsmiljö-
er tillbaka till de första universiteten med den tidens vetenskapliga kapital 
och sociala strukturer. Det går också trådar från de livsåskådningsfrågor som 
doktoranderna ställer till deras bakgrunder både i egen livshistoria och i väs-
terländsk kultur med reminiscenser av judisk-kristen reflektion. I denna fler-
dimensionella bild söker jag efter forskningsmiljöernas betydelse för dokto-
randerna och deras frågor. 

                               
377 Jfr min metodbeskrivning på s 50. 
378 Jfr vad Söderström skriver i Ledning och ledarskap inom högskolan: ”Man kan nog påstå 
att andra faktorer än organisationens övergripande mål och utveckling står i förgrunden för en 
profession; uppgiften i sig samt relationer till kollegor och klienter är som regel viktigare och 
mera näraliggande för var och en än verksamheten i stort inom organisationen.” Söderström 
1992, s 57 f. 
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1. Den sociala miljön 
Alla tre delstudierna visar att forskningsmiljöerna både som sociala miljöer 
och som livsåskådningsmiljöer är olika till sin karaktär. De har olika profi-
ler.379 Därmed får de också olika betydelser för doktorandernas livsåskåd-
ningsfrågor och personliga ställningstaganden, ibland på ett sätt som inte är 
önskvärt för institutionen eller ändamålsenligt för forskningsuppdragen. 

Även om de här skillnaderna finns, framträder ändå vissa återkommande 
drag i den sociala miljön. När det gäller verksamheten, främst då laboratorie-
arbetet, får vi vissa indikationer genom doktorandernas uttalanden. Den 
verksamhet som doktoranderna bedriver är inte självklart meningsfull för 
dem. Vi har noterat att 37 % av informanterna i enkäten var tveksamma till 
nyttan med sitt forskningsarbete. Kravnivån är hög, ibland i konflikt med 
arbetsrätten. Kritiken från en stor grupp av doktoranderna visar att kraven 
knappast är förhandlingsbara. När närvarokontrollen i kombination med 
prestationskontrollen ibland beskrivs som ”tidspoliseri”, påverkar det upple-
velsen av om verksamheten är meningsfull. En skillnad i materialet är att 
medan laboratorieverksamheten sällan beskrivs positivt i materialet, framstår 
vårdforskningen och den epidemiologiska forskningen som särskilt menings-
fulla. 

Det finns en viss tveksamhet inför organisationsstrukturen. Den aktuella 
enheten beskrivs ibland som ett diversitet, där de olika avdelningarna och 
forskningsgrupperna inbördes är isolerade. Den isoleringen gäller främst 
förhållandet mellan forskning och klinik. Därtill kan den enskilda forsk-
ningsgruppen vara så sluten att det blir svårt för nya medlemmar att ta sig in. 

Till den sociala strukturen hör också en social skiktning som ofta kommer 
till uttryck i materialet. Att forskare med hög akademisk status och bred 
forskningserfarenhet beskrivs som resurspersoner är knappast överraskande. 
Det gäller också om dem som har sådana kontakter att de kan garantera goda 
villkor för forskningen. 

Som jämställdhetsmiljöer är forskningsmiljöerna mer svårbedömda och 
sannolikt olika. Det finns exempel på diskriminering och allmänt oacceptab-
la förhållningssätt. Det som gör frågan svårbedömd är den tystnad som kan 
vara ett utslag av en könsmaktsordning och som därmed döljer vad som sker 
i det tysta. Ett antal intervjusamtal har gett sådana indikationer. 

De ekonomiska villkoren ger forskningsmiljöerna en speciell prägel. 
Återkommande beskrivs de sociala rummen som konkurrensmiljöer, där 
vassa armbågar kan komma till användning i kampen för att hävda sig. Kon-
kurrensen finns också med som en faktor i forskningsmiljöernas yttre tävlan 
om att vara bäst och komma först i den elitistiska värld som den internatio-
nella forskningsmiljön utgör. 

                               
379 Jfr s 28. 



5. Samlat resultat och sammanhängande tolkning 

 

165 

Ovissheten om de ekonomiska förutsättningarna för fortsatt forskningsar-
bete skapar ofta oro – ibland beskriven som ångest – och kan utgöra en av-
görande faktor för doktoranders beslut om den egna framtiden. Karriärmöj-
ligheterna är osäkra. 

En helt annan sida av den sociala strukturen handlar om forskningsmiljö-
erna som beroendemiljöer. Det beroendet är flersidigt. Dit hör institutionens 
beroende av doktorandernas arbetsinsatser för att klara av forskningsuppdrag 
som ofta är externt finansierade.380 Dit kan också höra vissa handledares 
beroende av doktoranderna för den egna karriären. Givetvis är doktoranden 
beroende av sin handledares kunnighet och erfarenhet, ofta också av hen-
nes/hans förmåga att skaffa finansiering för forskningsprojektet. Men det 
nödvändiga beroendet har ofta avigsidor. Det kan försätta doktoranden i ett 
underläge, tysta nödvändiga samtal och tabubelägga viktiga frågor. Den 
bilden återkommer ofta i materialet. 

En speciell sida av den sociala miljön är den roll som handledaren har 
som befullmäktigad företrädare för institutionen med dess regelverk och 
grundläggande värden. En närmare granskning av det empiriska materialet 
visar att den omfattande kritik som doktoranderna ger uttryck för i själva 
verket kan vara ett avståndstagande från sådant som handledaren kan vara 
skyldig att företräda. 

De sociala miljöerna är också vetenskapliga miljöer. Den omfattande kri-
tik som doktoranderna i mitt material riktar mot stora delar av de sociala 
miljöerna och mot handledarna som organisationens företrädare avviker 
markant från den tilltro som de tillmäter forskningsmiljöerna som vetenskap-
liga miljöer. 

2. Livsåskådningsmiljöerna 
Tidigare forskning har från andra utgångspunkter än mina visat på skillnader 
mellan forskningsmiljöer.381 I den svenska litteraturen beskrivs de skillna-
derna särskilt tydligt i den tidigare nämnda studien Doktorshatten.382 Den 
forskningen kompletteras nu på tre sätt genom den här avhandlingen. Med 
mitt material kan jag (1) på ett systematiskt sätt beskriva forskningsmiljöers 
livsåskådningsmiljöer. Jag visar också (2) med ett antal exempel på den be-
tydelse som livsåskådningsmiljöerna har för doktorandernas livsåskådnings-
frågor. Därmed (3) tydliggörs innebörden av forskarutbildningen som se-
kundär socialisation. 

Inom den ram som mitt projekt utgör framträder livsåskådningsmiljöernas 
skiftande profiler. Vi får exempel på forskningskulturer som är aktiva i den 

                               
380 Högskoleverket uppger att 30 % av forskningsvolymen inom medicin utförs av doktoran-
der. Doktorandspegeln 2008, s 48. Högskoleverkets rapportserie 2008:23 R. 
381 Ett exempel är Tinto 1993, s 104 ff. 
382 Gerholm & Gerholm 1992.  
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meningen, att de med självklarhet kombinerar ett naturvetenskapligt synsätt 
med ett reflekterat evolutionstänkande.383 I andra forskningsmiljöer möter vi 
en väldefinierad omvårdnadsideologi och en genomarbetad människosyn. 
Inte minst intervjustudien exemplifierar hur vissa livsåskådningsmiljöer är 
intentionala genom att de förutsätter att doktoranderna anpassar sig till koder 
för balansen mellan forskningsarbete och privatliv. Forskningsmiljöerna är 
också på olika sätt resultativa. Å ena sidan kan effekten av deras påverkan 
vara en anpassning till vissa livsåskådningselement t ex till formering av en 
forskargrupp med givna syften, arbetsmetoder och förhållningssätt. Å andra 
sidan kan andra livsåskådningselement ha en så bortstötande effekt, att vissa 
doktorander inte vill stanna kvar i forskningsmiljön efter fullföljd utbildning. 

Däremot kan man utifrån mitt material inte fastställa hur de tre faktorerna 
aktivitet, intentionalitet och resultativitet samvarierar. Att livsåskådningsmil-
jöer genom en aktiv, respektive intentional karaktär har en betydelsefull 
påverkan på vissa av doktorandernas livsåskådningsfrågor förefaller vara 
evident, men det är svårt att väga faktorernas tyngd mot varandra. Mönstret 
är inte entydigt. Å ena sidan får vi exempel på livsåskådningsmiljöer där 
engagemanget för forskningsetiska frågor är litet och där det inte heller tycks 
förväntas att doktoranderna ska engagera sig i sådana frågor. Men just ge-
nom sådana förhållningssätt utlöser ibland livsåskådningsmiljöerna dokto-
randers kritik. Å andra sidan möter vi livsåskådningsmiljöer, där handledare 
och/eller avdelningsledning medvetet har tagit ställning till de arbetskrav 
som man vill ska prägla forskarutbildningen och laboratoriearbetet. Sådana 
aktiva och intentionala livsåskådningsmiljöer kan få resultativa effekter av 
bumerangkaraktär genom att reaktionen utgår från sådana värderingar kring 
hem och privatliv som ligger i konflikt med vissa doktoranders synsätt. 

Redan observationsstudien och enkäten gav många exempel på forsk-
ningsmiljöns betydelse för doktorandernas sekundära socialisation så som de 
själva beskriver den. Intervjumaterialet gjorde den betydelsen ännu tydliga-
re. Särskilt intressant är hur bilden av livsåskådningsmiljön kan hänga ihop 
med den sociala position i forskningsmiljön som informanten har. Som ex-
empel väljer jag den person som hade hunnit bli doktor och handledare, när 
vi möttes i intervjun. Hon är nu i den nya rollen själv företrädare för forsk-
ningsmiljön med dess värderingar. De aktiva kännetecken som hon väljer när 
hon beskriver livsåskådningsmiljön är flera. Forskningen beskriver hon som 
”ett kall”. (IP 3:3) För handledningen betyder det, att det inte går ”att låta 
honom384 jobba så lite som han vill”. Hon företräder med sina ord institutio-
nens regel för handledning: att ha en diskussion om ”vad jag förväntar mig 
av honom”. Men sedan konstaterar hon i ett tillägg: ”Ja, det ska man egentli-
gen ha.” (IP 3:4) Hon fortsätter vårt samtal med att ta upp en annan norm för 
handledning: ”Det är viktigt att man gör klart för sig vad man vill ha ut.” (IP 

                               
383 Jfr s 28. 
384 D v s hennes doktorand. 
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3:5) En livsåskådningsmiljö med de här förtecknen får ett par resultativa 
kännemärken. Kraven på henne själv blir: ”[J]ag känner mig pressad att jag 
måste publicera.” Kraven på hennes doktorand kan hon uttrycka genom den 
fullmakt hon har: ”[D]et blir ju att ens egna önskemål ändå tränger igenom”. 
(IP 3:4) Den syn på forskningsetik som hon förmedlar präglas av ett resulta-
tivt tänkande: ”[M]an lär sig genom åren att tycka och tänka ungefär som 
dom andra högre upp tycker.” (IP 3:6) Det leder till att det ”i slutändan bara 
finns ett synsätt”. (IP 3:7) Kanske det ändå inte är den fullständiga bilden. 
Längre fram i intervjun förmedlar hon en komplex syn på kunskap: ”Fakta-
skolan är en skola och livets skola är en annan skola.” […] ”Vissa grejer 
måste man trycka in.” (IP 3:23) Men när hon direkt efter det svaret samman-
fattar vad forskningsmiljön betytt för hennes eget sätt att se på livet, svarar 
hon överraskande: ”Ja, det har det ju. Dels får man ju en annan känsla för 
vad livet är, när man själv tar död på celler och får celler att växa. Det ger en 
annan distans till vad liv är.” Här finns ett outtalat och kanske oreflekterat 
samband mellan hennes naturvetenskapliga kunskapssyn och hennes livser-
farenhet. Kanske vi har att göra med den komplexitet i hennes tänkande som 
jag har kallat för partiell koherens. 

Det här exemplet får tjäna som en sammanfattning av karaktäristiska kän-
netecken på de studerade livsåskådningsmiljöerna. Den samlade studien har 
visat att livsåskådningsmiljöer 
 
� är drivkrafter i doktorandernas sekundära socialisation, 
� kan karaktäriseras som aktiva, intentionala, resp resultativa, 
� kan uppfattas olika beroende på den enskildes sociala position i forsk-
ningsmiljön, 
� har övervägande positiv betydelse för doktoranderna genom de livsåskåd-
ningsmoment som är postulat i det vetenskapliga arbetet och det aktuella 
paradigmet, 
� har repulsiv betydelse för doktoranderna genom de livsåskådningsmoment 
som berör den privata livssfären. 
 
Det empiriska materialet ger – trots den begränsade omfattningen – en rad 
exempel på innehållet i de inbördes olikartade livsåskådningsmiljöerna. Jag 
sammanfattar den bilden i tabellform. 
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Tabell 10. Karaktäristiska exempel på innehållsliga livsåskådningsmoment i de 
studerade livsåskådningsmiljöerna 

Livsåskådningsområden Exempel 
Det vetenskapliga 
kapitalets doxa 

� Tilltron till evolutionsläran, gentekniken och 
vetenskapen som doxans grundläggande moment 
� Doxan som överordnande och obligerande princip 
� En prestationsinriktad arbetsetik som styrmedel 
� Den ifrågasatta nyttan med forskarutbildningen 
� Handledningen som uttryck för institutionens 
värdeprioritering  

 
Vetenskapliga metafrågor, 
främst ontologi, 
epistemologi och 
forskningsetik 

 
� Separeringen mellan ”rationell” och existentiell 
sektor indikerar en ontologisk kluvenhet 
� Den ”rationella” sektorns företräde 
� Den existentiella sektorns undanskymda plats 
� Metodologin som yttring av epistemologin 

  
Livssyn och ”mjuka” 
värden 

� Privatisering av existentiella livsfrågor, även 
när de berör förhållanden i forskarutbildningen  

 � Vissa livsfrågor tabubelagda 
 � Otydlig etik i jämställdhetsfrågor 

3. Livsåskådningsfrågorna 
Personliga livsåskådningsfrågor har olika mönster. Det blir särskilt tydligt i 
intervjustudien. Vissa livsåskådningsfrågor har där en dynamisk karaktär i 
den meningen att ”vi möter ett då och ett nu i flera livsåskådningsproces-
ser”.385 Andra livsåskådningsfrågor kännetecknas av en viss konstans. Den 
uttalade ståndpunkten är då inte tillfällig. 

Dessa båda karaktäristika – dynamik och konstans – är viktiga mönster-
bildande faktorer i livsåskådningsfrågor, så som de framstår i det empiriska 
materialet. Den stabiliserande livsåskådningsfaktor som habitus utgör kan 
förklara den enskildes livsåskådningsposition och mer eller mindre konstanta 
värderingar. Det dynamiska draget blir synligt i den enskildes möte med 
forskningsmiljön som maktstruktur och som utmanande livsåskådningsmiljö. 

De båda variablerna avspeglas också i den flerdimensionalitet som det 
empiriska materialet uppvisar. Vi har sett exempel på hur habitus med Bour-
dieus ord samtidigt kan vara ”strukturerad struktur” och ”strukturerande 
struktur”. Det konstanta blir samtida med det dynamiska. Bilden blir ofta 
dubbelexponerad genom att det konstanta draget framträder på vissa livs-
åskådningsområden, medan andra områden präglas av den dynamik som 
omprövning och livsval kan vara uttryck för. Det är så livsåskådningsfrågor-
                               
385 Jfr s 51 och 161. 
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nas flerdimensionalitet kan förstås och förklaras. Det är också så man kan 
förstå fenomenet med den partiella koherens som jag har påvisat i närstudien 
av fyra informanter.386 I olika livsskeden behöver vi på olika områden vinna 
klarhet om var vi står i förhållande till tidigare synsätt och om vilka val vi 
bör göra i den nya situationen. Åsiktsfrågor och livsvalsfrågor följs åt.387 
Sällan når vi fram till en helt koherent och konstant livsåskådning. 

Forskningsmiljöer är nu inte bara livsåskådningsmiljöer, där tankar och 
värderingar möts och bryts mot varandra. De är också sociala rum med rela-
tionsmönster och maktstrukturer. Det går inte att förstå doktoranders livs-
åskådningsfrågor enbart utifrån faktorerna dynamik/konstans. Den sociala 
underordningens betydelse behöver få plats för att få syn på forskningsmil-
jöers betydelse för doktoranders livsåskådningsfrågor. 

Låt oss lyssna till en av informanterna som vi tidigare mött för att få syn 
på det komplicerade spelet i mötet mellan (1) forskningsmiljön som social 
miljö och som livsåskådningsmiljö och (2) informantens habitus och hennes 
livsvalsfrågor.388 Vi kommer in i samtalet, när hon berättar om villkoren för 
att bli accepterad av sin handledare: ”Ja, accepterad av sin handledare och 
chef där tror jag att man ska producera mycket, jobba mycket. Positiv och 
engagerad och inte ifrågasätta så mycket utan gärna göra som man blir till-
sagd, för det är onekligen ganska hierarkiskt i den här världen och jag tror att 
många studenter, som har för mycket egen vilja uppfattas som lite problema-
tiska. Man ska nog gärna göra som man blir tillsagd utan alltför stort ifråga-
sättande.”389 Den här doktoranden uppfattar onekligen att hon står under ett 
visst tryck. Men hennes habitus är en annan faktor i hennes föreställnings-
värld, även om det tog en stund för mig under samtalets gång att upptäcka 
den faktorn. I ett tidigare avsnitt av intervjun hade jag frågat: ”Står man un-
der ett tvång? Gör man det här frivilligt?” För att få betänketid upprepade 
hon min fråga innan svaret kom: ”Dels tror jag att man har en egen inre … 
prestations … krav. Jag vill verkligen uppnå nåt och visa att jag kan göra nåt 
som kanske inte varje medelsvensson har gjort.”390 Hennes svar om att ”visa 
att jag kan göra nåt” väckte min tysta undran om vem hon ville visa det för. 
Jag prövade med följdfrågan: ”Betyder det nånting för att lyckas här och för 
ens framtid här att man kommer från nån speciell familj?” Efter en lång tan-
kepaus kom svaret: ”Nej, det tror jag inte, men däremot så kanske det … är 
lite lättare att trilla in på den här banan om man har föräldrar som har gjort 
detsamma. Det är väl ofta så att barn går i sina föräldrars fotspår, trots 
allt.”391 Att det här till synes vaga svaret hade en dold energiladdning, hade 
hon redan låtit mig förstå. ”Jag var under många år det svarta fåret i famil-

                               
386 Jfr s 149 ff. 
387 Jfr främst s 7, 62 och 64. 
388 Jfr s 103. 
389 IP 11:16. 
390 IP 11:5. 
391 IP 11:6. 
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jen, som inte pluggade och inte gick den här utstakade banan, och sen be-
stämde jag mig för att göra det och då fick man helt plötsligt ett godkännan-
de och blev sedd från föräldrahållet.”392 Att bli sedd och få ett värde som 
människa blev en avgörande faktor i hennes livsvalsfrågor: ”Varför gör jag 
detta lidande som jag faktiskt tycker att det är … och jag har inget bra svar 
på den frågan. Jag tror att det är en blandning av att … göra nånting som ska 
göra min mamma nöjd.” Och så fortsätter hon: ”Ja, sen tror jag min egen 
drivkraft, att … fast det hänger ju också ihop naturligtvis, att bli sedd och 
bekräftad.”393 

Det här exemplet visar ett spänningsfält som präglar informantens värld. 
Den underordnade sociala positionen och beroendet av handledaren är enligt 
hennes egen tolkning både ett hierarkiskt fenomen och en tillämpad led-
ningsfilosofi. Hennes ambitioner och hennes livsval kan spåras till förvänt-
ningar och värderingar från hennes förflutna. Att göra mamma nöjd tycks 
vara både en social faktor och en styrande värdering som upp i vuxen ålder 
fungerar som konstanter i hennes liv. Kanske rentav hennes habitus med 
dess invävda värderingar och värdeprioriteringar bildar en kärna i hennes 
vuxna livsåskådningskluster. Och de leder till hennes livsval – om man nu 
kan kalla det för hennes val. Inte ens det hon kallar för ett lidande kan hindra 
henne att tänka, värdera och handla som hon gör. 

Till frågan om flerdimensionaliteten i informanternas livsåskådningsfrå-
gor hör ytterligare ett frågekomplex som kräver en djupare bearbetning än 
jag har utrymme för – och som inte heller ryms i min forskningsfråga. I in-
tervjuerna får vi del av informanternas manifesta tankar. Men kvar står in-
trycket av att det outtalade kan ha en lika viktig meningsbärande funktion 
som det utsagda.394 Dit hör arvet av tänkesätt, värderingar och preferenser – 
till stor del förmedlade genom människor som befolkar våra livsöden. Dit 
hör den livshistoria som är varje människas hemlighet, ibland också för per-
sonen själv. Kjell Kallenberg menar ”att det omedvetna innehåller fantasier 
och emotioner som, om de formulerades i ord, skulle uttrycka livsåskåd-
ningselement och som därtill på olika sätt påverkar vårt medvetna sätt att 
tänka”.395 Ofta skymtar de bakgrunderna i dokumentationen. 

Flerdimensionaliteten i livsåskådningsfrågorna uppvisar ytterligare en 
aspekt som ligger nära Kallenbergs synsätt. Intervjumaterialet låter oss 
ibland förstå att intervjun har närmat sig ett djupplan hos informanten med 
frågor och funderingar som är mycket privata. Det kan handlar om den ång-
est som några berättar om. Då och då har reaktionerna på sådant i forsk-
ningsmiljön som inte kunnat accepteras blivit så aggressivt laddade att det 

                               
392 IP 11:13. 
393 Ibm. 
394 Jfr den diskussion som Bergström och Boréus för om det outtalades betydelse i innehålls-
analys av texter och betydelsen i samband med ideologianalys av det som kan finnas på ett 
djupare plan under en synlig yta. Bergström o Boréus 2005, s 77 resp 158. 
395 Kallenberg 1987, s 27. 
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har varit riktigt att lämna det spåret. Men till djupfrågorna hör också en gläd-
je och lycka i en relation som har blivit själva livsmeningen för informanten. 
Någon gång skymtar ett innehåll som är så skrämmande smärtsamt att det 
förefaller outtalbart och outhärdligt. Detta outtalbara i djupfrågorna benäm-
ner jag med Julia Kristevas begrepp abjektet.396 

Materialet indikerar att dessa djupfrågor inte berörs av forskarutbildning-
en som sekundär socialisation. De finns i informantens egen inre värld. Och 
den världen är vanligen svåråtkomlig. 

De här livsåskådningsfaktorerna har knappast fått genomslag i livsåskåd-
ningsforskningen. Ändå förefaller de viktiga i sökandet efter livsmening och 
livsväg. När de beaktas blir det nödvändigt att söka samarbete med religi-
onspsykologi och processinriktad sociologi. 

Några exempel på den betydelse som det underförstådda – men icke utta-
lade – återkommer i en annan form i det empiriska materialet.397 I intervjuav-
snitten om kunskap och förståelse har epistemologins fundamentala fråga om 
erfarenhetens kunskapsgenererande roll aktualiserats – fast ofta outtalad, 
liksom den vanligen inte diskuteras som en epistemologisk och kunskapsteo-
retisk fråga i forskarutbildningen. Ändå har den frågan betydelse som grund-
läggande villkor för verklighetsförståelse och livstolkning. Men den utmanar 
också en sådan naturvetenskaplig kunskapssyn som underförstått bygger på 
en naturalistisk ontologi. Det för livsåskådningsforskningen intressanta är att 
erfarenhetens betydelse är så fundamental i informanternas reflektion kring 
livsförståelse och livsmening, alldeles oavsett om den är sekulär eller reli-
giös. 

Det empiriska materialet uppvisar ytterligare två inslag som speciellt mås-
te skärskådas, nämligen det som framstår som obesvarat och gåtfullt. 

Det obesvarade och gåtfulla 
Intervjuer om livsåskådningsfrågor kan vara försåtliga. De kan klarlägga 
men också dölja. Om intervjun handlar om livsåskådningsfrågor, kan samta-
let bli klargörande på ett kognitivt plan. Om intervjun gäller livsåskådnings-
frågor som berör något i den andres liv, kan den bli ett hinder. Den som in-
tervjuar kan genom sina frågor öka informantens behov av att skydda sin 
integritet. Den informant som inte har ord för det främlingskap och den en-
samhet som är en del av livserfarenheten kan bli intervjuns fånge. De exis-
tentiella frågorna kan dessutom vara undflyende och svårtolkade, särskilt när 

                               
396 Jfr Kristeva 1992, s 25. 
397 Särskilt frekvent finns frågeställningen i de avsnitt i intervjuerna som handlar om forsk-
ningsmiljöernas metafrågor liksom om kunskapens gränser, etikens fundament och frågor om 
vad som gör livet meningsfullt. 
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de rör djupskikten i personligheten. Därför kan det empiriska materialet vara 
både talande och gåtfullt. 
 
1. Ett exempel på det svårtolkade i materialet handlar om att cancern som 
sjukdom är så undanskymd, trots att de olika forskningsområdena i under-
sökning i så stor utsträckning gäller just cancern. Bara några gånger kom 
frågan upp. En informant nämnde den flyktigt. En annan hade varit inne på 
en sjukhusavdelning. Det hade väckt oroliga tankar. En tredje hade analyse-
rat vävnad från en patient och förstått att sjukdomen hade utvecklats från en 
tidigare provtagning. En handledare berättade att cancern som sjukdom kun-
de komma upp om en doktorand hade en anhörig som avlidit i sjukdomen. 
Möjligen kan de som funderade på risken att bli smittade i laboratoriearbetet 
räknas till dem som kommenterade sjukdomen.398 Jag undantar då de profes-
sionella samtal som doktorander i vårdforskningen tog upp. Därutöver tiger 
materialet på ett gåtfullt sätt.  

På ett annat område är materialet tvetydigt. Det gäller jämställdheten. 
Tystnaden kring jämställdhetsfrågorna kan dölja synsätt som inte får uttalas. 
Fredrik Bondestam återger en intervju med ett kontaktombud i jämställd-
hetsarbetet. Han frågar om ”det förekommer någonting som skulle kunna 
kallas för sexuella trakasserier på institutionen”. I svaret finns två motsägel-
sefulla moment. Det ena lyder (i lätt redigerad form): ”Det här är ju farligt 
för säger man nej då får man väl snabbt bilden av sig som en person som inte 
ser verkliga problem.” Det andra momentet uttrycks med orden: ”Om man 
nu skulle göra en razzia […] och skicka hit en privatdeckare […] så tror jag 
inte att vederbörande skulle komma tomhänt.”399 Frågan återstår – i mina 
exempel om cancern och jämställdheten liksom i Bondestams exempel – vad 
denna tystnad och tvetydighet beror på. 

När det gäller tystnaden kring cancern som sjukdom, kan förklaringen 
vara att vi här tangerar den djupnivå i människors liv, där det kan vara svårt 
att förstå den egna rädslan och ångesten och vara svårt att finna ord för den. 
Att nå fram till den rädslan kräver vanligen så lång tid och så mycket förtro-
ende att forskaren troligen går vidare till det gripbara och manifesta och 
därmed tappar bort ett viktigt livsåskådningsinnehåll. 

När det gäller tvetydigheten kring jämställdheten, har Bondestam beskri-
vit hur människor inom akademin formulerar sig i jämställdhetsfrågan. Han 
visar hur ”vissa ordordningar återkommer i texter på ett sådant sätt att de till 
slut inte förvånar”. Det som återkommer är ”det dolda, det omedvetna, det 
subtila, det informella, och det indirekta”.400 

Vad beror det här språkbeteendet på? En tänkbar förklaring är maktanaly-
tisk med innebörden att könsmaktsordningen är så självklar att den inte be-

                               
398 Jfr enkätfråga 17. 
399 Bondestam 2004, rapport IV s 76. 
400 Bondestam 2004, rapport IV s 74. 
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höver formuleras. Mäns överordning är given.401 Maria Wendt Höjer citerar 
Bourdieu. 

Den manliga ordningens styrka märks på att den inte behöver rättfärdigas, det 
androcentriska synsättet etableras som neutralt och behöver inte utsägas i le-
gitimerande diskurser.402 

En annan förklaring tar Bondestam upp i sin reflektion över Julia Kristevas 
teori om abjektionen.403 Kristevas utgångspunkt är vårt dubbla förhållande 
till oss själva och till vår kropp med dess basala funktioner. Men abjektionen 
finns också i det sociala sammanhanget, när gränsen mellan subjekt och ob-
jekt upphör. Kristeva som själv flyttade från Bulgarien till Frankrike ser 
mönstret i invandrarens situation med den dubbla upplevelsen av att finnas i 
det nya landet utan att ha någon hemkänsla där.404 Abjektionen finns också 
med i samspelet mellan kvinnor och män. Vi hör hemma i kategorin homo 
sapiens men är samtidigt åtskilda med egen könsidentitet. Är det där den 
tvetydighet uppstår som intervjusvaren på genusfrågorna ger prov på? 

Bondestam tangerar på ett annat sätt frågan om abjektet i sin avhandling: 
”Jag har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp.”405 Det handlar om en förlorad 
identitet som ständigt måste återvinnas. Är vårt oprecisa och undflyende sätt 
att tala om jämställdheten mellan kvinnor och män ett uttryck för en hotande 
osäkerhet i en ouppklarad identitet? Påminns cancerforskaren i mötet med 
patienten om hotet om ”hur nära det kan vara mellan hälsa och ohälsa”?406 

2. Den andra obesvarade frågan handlar om den centrala paradoxen i det 
redovisade materialet.407 Å ena sidan visar materialet att forskningsmiljön har 
haft betydelse för doktoranderna. Å andra sidan förnekar doktoranderna 
samtidigt att forskningsmiljön har haft någon betydelse för dem.408 Kan den 
paradoxen förklaras? 

Ett försök till förklaring har jag prövat i kommentarerna till svaren från 
informant B i närstudien.409 Överfört till paradoxproblemet ger det följande 
reflektion. Om det finns en kluven ontologi och ett tudelat värderingssystem 
i forskningsmiljön, kan det vara rimligt att doktoranderna uppfattar den kog-
nitiva dimensionen av forskningsmiljöns doxa som så självklar att de upple-
ver att de inte har påverkats av den. Däremot kan mötet med forskningsmil-
jöns existentiella livsåskådningselement ha förstärkt livssynen från en ärvd 

                               
401 Wendt Höjer 2006, s 50 f. 
402 Bourdieu 1999, s 21. 
403 Kristeva 1992, s 25 ff. 
404 Kristeva 1992, s 31 f. 
405 Bondestam 2004, s 14. 
406 Jfr enkätfråga 21, där fjärde delfrågan med den formuleringen gav de flesta svaren. 
407 Jfr s 83, 97 och 162. 
408 Jfr enkätfråga 21. 
409 Jfr s 152. 
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habitus. Ett sådant tudelat värderingssystem uppmärksammades och kom-
menterades av Peter Berger och Thomas Luckmann. De anknöt till Max 
Schelers tes om att individens naturliga sätt att se på tillvaron hänför sig till 
en socio-historisk situation.410 Scheler menar 

daß es eine, und eine konstante natürliche Weltanschauung ”des” Menschen 
überhaupt nicht gibt, sondern daß die Verschiedenheit des Weltbildes in die 
kategorialen Strukturen des Gegebenen selbst hineinreicht. […] Die absolut 
eine natürliche Weltanschauung ist also lediglich ein Grenzbegriff.411 

Med det synsättet blir paradoxen närmast ett självklart fenomen. Med det 
socio-historiska perspektiv som den sekundära socialisationen inkluderar 
lever doktorander inte med en enda livsåskådning (Weltanschaaung). Ännu 
mindre är det realistiskt att den skulle vara konstant.  

Sannolikt leder den sekundära socialisationen i de flesta fall till att vissa 
värderingar och sociala strukturer i den nya världen efter hand får det själv-
klaras karaktär så att de berörda inte märker den förändring som har skett i 
synsätt och värderingar. När jag ställer frågor till de berörda personerna på 
ett mer abstrakt plan, blir skillnaderna mellan då och nu kanske inte märkba-
ra. Om jag däremot frågar på ett konkret existentiellt plan, är det lättare för 
den berörde att upptäcka det nya. 

Men paradoxen behöver problematiseras från ytterligare en utgångspunkt. 
Om den sekundära socialisationen har medfört att vissa doktorander blev en 
del av den isomorfism412 som jag med Bourdieus ord kallat för en communis 
doctorum opinio – och i så hög grad att de inte själva märkt det – varför fun-
derade då ändå mer än hälften på att avbryta sina studier?413 När frågan ställ-
des om den yrkesmässiga framtiden, var det bara en dryg tredjedel som kun-
de tänka sig ett framtida forskningsarbete vid universitetet. Här kan en rimlig 
förklaring hänga ihop med de berörda doktorandernas bedömningar av var 
de har förutsättningar att få sin framtida yrkeskarriär. 

Det samlade tolkningsalternativ som jag ser som det mest relevanta utgår 
från Berger och Luckmanns syn på institutionella kontexter som bestående 
av subvärldar. Utifrån synen på den sekundära socialisationen som en inter-
nalisering av en institutionell kontext med olika subvärldar (sub-worlds) ger 
Berger och Luckmann exempel på en begriplig komplexitet. De skriver: 

The ’sub-worlds’ internalized in secondary socialization are generally partial 
realities in contrast to the ’base-world’ acquired in primary socialization. Yet 
they, too, are more or less cohesive realities, characterized by normative and 
affective as well as cognitive components.414 

                               
410 Berger & Luckmann 1991, s 20. 
411 Scheler 1960, s 61. 
412 Jfr s 34. 
413 Jfr s 92. 
414 Berger & Luckmann 1991, s 158. 
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Forskningsmiljöerna är varken som livsåskådningsmiljöer eller sociala mil-
jöer sammanhållna koherenta entiteter. De består av subvärldar som i sin tur 
är sammansatta av normativa, affektiva och kognitiva komponenter. Det är i 
den kulturen som forskarutbildning äger rum. Det är där doktorandernas 
sekundära socialisation sker. Det perspektivet förklarar varför forskningsmil-
jöns betydelse för doktorandernas livsåskådningsfrågor kan yttra sig i så 
motsägelsefulla svar. 

Forskningsmiljöns betydelse 
Med resultaten från de tre delstudierna återvänder jag nu till avhandlingens 
forskningsfråga: Vad betyder forskningsmiljön som social miljö och som 
livsåskådningsmiljö för doktoranders livsåskådningsfrågor? På en över-
gripande nivå är det genom min studie klarlagt att forskningsmiljöer med 
sina olikheter både som sociala miljöer och som livsåskådningsmiljöer har 
betydelse för de berörda doktorandernas livsåskådningsfrågor. 

När jag i intervjuerna ställer frågor om arbete och privatliv, handledar-
skap, organisation och ekonomi, genusfrågor samt metafrågor, identifierar 
doktoranderna i svar och kommentarer forskningsmiljöns värdeprioriteringar 
och synsätt på alla de områdena. Och de är ofta berörda av vad de möter. 
Forskningsmiljön betyder något för deras livsåskådningsfrågor och den gör 
det i sin konstitutiva egenart av att vara social miljö med en given maktstruk-
tur och livsåskådningsmiljö med en värdehierarki av olika livsåskådnings-
element. Det empiriska materialet visar att forskningsmiljöns maktfaktorer 
och livsåskådningselement är sammanvävda i mönster som går att identifie-
ra. Den sociala miljön kan kännas igen på sådana värderingar som präglar 
den. Livsåskådningselementen i sin tur kommer till uttryck bl a i relations-
mönster och beroenden. Det här övergripande svaret kräver specificering. 
Svaret består av ett antal delsvar. 

1. Det första delsvaret gäller de faktorer i forskningsmiljön som har betydel-
se för doktorandernas livsåskådningsfrågor, det vill säga vad det är som har 
betydelse. Inte oväntat är vetenskapens förklaringspotential den faktor som 
tillmäts störst positiv betydelse. Att forskningsmiljöns doxa med dess sam-
manvävda mönster av beroenden, vetenskaplig kapitalsyn och postulat i stort 
bejakas och leder till acceptans är inte heller överraskande, trots att delar av 
doxans värderingar ifrågasätts. 

Det som framför allt ifrågasätts är handledningen. Här får min tes om 
sammanvävningen av sociala faktorer och livsåskådningselement stöd. När 
kritiska doktorander noterar hur vissa handledare ”har använt armbågarna 
hela tiden” för att komma fram och samtidigt offrat hemliv och privata rela-
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tioner,415 tolkas sådana värdeprioriteringar inte främst som handledarnas 
personliga livsval utan som kännetecken på forskningsmiljön som en social 
miljö med invävda livsåskådningselement. 

Livsåskådningsbetydelse kan också sådant ha som saknas. Det återkom-
mer ofta i det empiriska materialet. När forskningsmiljöerna bara i begränsad 
omfattning erbjuder möjligheter till samtal och bearbetning av forsknings-
etik, metafrågor och livsfrågor och när jämställdhetsfrågor liksom frågor om 
forskningens samhällsnytta inte tillräckligt beaktas, tolkar doktoranderna de 
iakttagelserna som uttryck för forskningsmiljöns livsåskådningselement. 

2. Sådana iakttagelser leder ofta till reaktioner. Därmed är vi framme vid den 
livsåskådningsprocess som handlar om hur forskningsmiljön får betydelse 
för doktoranderna. På min fråga om ”forskningsmiljön har betytt nånting för 
ditt sätt att tänka” svarar en doktorand: ”[F]aktiskt så har jag blivit tvärtom. 
Från att jag, när jag var yngre varit väldigt ambitiös och satt min karriär 
ganska högt upp på listan, men sen jag kom hit så har jag snarare blivit 
tvärtom. [J]ag har värderat om, att jag har känt att det är inte det här som är 
det viktigaste. Dom har fel. Så på det viset har det här stället påverkat 
mig.”416 Här framträder ett då och ett nu i doktorandens synsätt. Mötet med 
forskningsmiljön innebar en värderingskonflikt som ledde till en förändring i 
doktorandens värderingar – men hur och varför? 

Den här personen bar med sig ett par viktiga värderingar in i forsknings-
miljön: man ska vara ambitiös och karriären är viktig. Men de värderingar 
som informanten mötte i forskningsmiljön skapade en dubbel konflikt – först 
mellan det egna synsättet och livsåskådningsmiljön och sedan mellan den 
här personens tidigare synsätt och den nya insikten. 

Det här exemplet visar ett mönster av återkommande karaktär. Tydligast 
ser man det mönstret i intervjusvaren under rubriken Doktorandernas egna 
livsåskådningsfrågor.417 Det genomgående är att livsåskådningsfrågorna ak-
tiveras i mötet mellan doktorandernas ingångsvärden och forskningsmiljöns 
livsåskådningselement. Långt ifrån alltid är det möjligt att identifiera var 
någonstans i de enskilda personernas livshistoria som ingångsvärdena har sitt 
ursprung, men inte sällan får vi uttalanden som visar att de har karaktär av en 
ursprunglig habitus. Ibland möter vi också generationsbetingade åsiktsskill-
nader. Det intressanta är att när mötet med forskningsmiljön leder till spän-
ningar eller konflikter handlar det ofta om skillnaderna mellan forsknings-
miljöns ”hårda” livsåskådningselement och doktorandernas ”mjuka” vär-
den.418 I påfallande stor utsträckning är doktorandernas livsåskådningsfrågor 
kopplade till deras konkret existentiella livssituation, ofta utan att abstrakta 

                               
415 IP 16:46, s 109. 
416 IP 12:28, s 128. Texten är varsamt redigerad. 
417 Jfr s 129 ff. 
418 Jfr s 130. 
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ord och begrepp används.419 Det tycks vara denna skillnad mellan forsk-
ningsmiljöns livsåskådningselement och doktorandernas betydligt mjukare 
livsvärden som initierar processen. Svaren på enkätens portalfråga visar att 
livsfrågorna är en pågående process med betydelse för doktorandernas exis-
tentiella situation. 

3. Det empiriska materialet visar genom många exempel att livsåskådnings-
miljön genererar resultat. Den sätter spår i doktorandernas livsåskådnings-
frågor och livsplanering. De exemplen ger oss ett tredje delsvar som handlar 
om vart det betydelsefulla mötet mellan doktorand och forskningsmiljö le-
der. Med teorin om den sekundära socialisationen har jag kunnat visa att 
svaren på den tredje delfrågan går i ett par olika riktningar. 

Forskningsmiljön har för det första haft betydelse för vissa doktoranders 
livsåskådningsfrågor genom att mötet mellan dem och forskningsmiljön har 
lett till överensstämmelser i synsätt. Att forskarutbildningen genom inskol-
ningen i ett paradigm, där bl a evolutionsteorier utgör ett viktigt inslag, har 
lett till en viss harmonisering i synsätt är ett förväntat utbildningsresultat. 
Men överensstämmelserna tycks i det enskilda fallet ofta vara partiella. En 
harmonisering till ett befintligt paradigm behöver inte höra ihop med en 
samsyn om viktiga värden i livet. Det kognitiva når då inte personlighetens 
djupskikt. Habitus finns kvar som en konstant. 

För det andra har forskningsmiljön haft betydelse för en del doktoranders 
livsåskådningsfrågor genom att mötet mellan de båda har lett till spänningar 
och konflikter. Vi ser hur vissa konflikter för med sig ett avståndstagande 
från forskningsmiljön både som social miljö och som livsåskådningsmiljö. 
Konkret innebär det att några doktorander redan under forskarutbildningen 
bestämt sig för en framtid utanför universitetet. 

4. Ett komplicerande inslag i bilden av forskningsmiljöerna är den tystnad 
som uppstår, när man inte kan samtala om meningsmotsättningar och kon-
troversiella frågor av livsåskådningskaraktär. Det empiriska materialet visar 
att det förkommer tystande tabun som innebär att två skilda värderingsvärl-
dar uppstår: en påbjuden offentlig och en ”otillåten” informell. Betydelsen 
av en sådan tystnad blir att doktoranderna vänder sig bort från forsknings-
miljön och söker andra fora för att bearbeta sina livsåskådningsfrågor. 

5. Som jag tangerat under punkt 1 här ovan pekar intervjustudien på – både 
uttalat och indirekt genom den osäkerhet som svaren ibland uppvisar – att 
forskarutbildningen inte tillräckligt har uppmärksammat grundläggande ve-
tenskapsteoretiska och forskningsmetodiska frågor. Här överensstämmer 
mitt material med den bild som Högskoleverket ger i Doktorandspegeln 
2008: ”En relativt stor andel av doktoranderna uppger att de i ’liten grad’ 
                               
419 Jfr s 131. 
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eller ’mycket liten grad/inte alls’ förvärvat kunskaper i vetenskaplig metod 
(17 procent) och vetenskaplig teori (25 procent) eller att självständigt kunna 
bedriva forskning (13 procent).”420 Ett antal exempel indikerar att den här 
begränsningen av frågor som tas upp i forskarutbildningen kan uppfattas 
som ett ointresse för viktiga synsätt och ställningstaganden. Någon gång 
framställs det ointresset som svek. 

6. Materialet visar ytterligare en sida av forskningsmiljöns betydelse för 
doktoranders livsåskådningsfrågor, nämligen i form av det beroende som är 
en social dimension i all forskarutbildning och som är både ömsesidigt och 
flerdimensionellt.421 Som doktorand är man beroende av sin handledare och 
av det som institutionen kan erbjuda för att få en doktorsexamen, men bero-
endet kan också bli ett krav på att anpassa sig till värderingar och en livssyn 
som man som doktorand inte utan vidare kan bejaka. 

 
� 

De här sex delsvaren på forskningsfrågan bygger på den empiri som jag 
samlat, men de är också teoriberoende. I kapitel 1 valde jag att i den här 
avhandlingen arbeta med ett teoribegrepp som jag definierade som ”synsätt 
som hjälper oss att observera den empiriska världen på ett nytt sätt”.422 Till-
lämpad på det sättet synliggör min teoretiska ansats det empiriska materialet 
ur ett givet perspektiv, men den ansatsen kan också dölja delar av ett studerat 
sammanhang och reducera viktiga perspektiv. Mitt teorival är därmed bero-
endeskapande. Det samlade resultatet av min studie liksom de svar på forsk-
ningsfrågan som jag har redovisat står i ett beroendeförhållande till de båda 
teorikoncept som bär Pierre Bourdieus respektive Anders Jeffners namn. Det 
beroendet blir tydligt, om man jämför mina resultat och mina svar på forsk-
ningsfrågan med den forskning som jag redovisade och kritiskt granskade i 
forskningsöversikten. 

I det här kapitlets avslutande del jämför jag vad jag kommit fram till med 
några moment i Bourdieus och Jeffners respektive teorikoncept. Det blir då 
tydligt på vilka sätt och i vilken utsträckning mina resultat är beroende av de 
teorimomenten. Men den belysning som tydliggör de tillgångar som Bour-
dieus respektive Jeffners koncept tillför mitt arbete reflekteras samtidigt 
tillbaka på ett sådant sätt att vi upptäcker vissa otillräckligheter i de båda 
koncepten, när det gäller att se viktiga sidor av forskningsmiljön liksom att 
förstå doktoranders livsåskådningsfrågor. 

                               
420 Jfr Doktorandspegeln 2008, s 48. Högskoleverkets rapportserie 2008:23 R. 
421 Jfr s 165. 
422 Jfr s 12. 
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Bourdieus sociologi som tillgång och begränsning 
Det empiriska material som jag har redovisat och analyserat visar på bety-
delsen av de perspektiv som Bourdieus teoribildning har tillfört mitt projekt 
– men framhäver också begränsningarna. Efter en kort introduktion lyfter jag 
fram de moment i Bourdieus teori som belyser och förklarar mina resultat. 
Därefter diskuterar jag den teorins begränsningar i forskningen om livs-
åskådningsfrågor. Men först påtalar jag den orättvisa som jag i den följande 
diskussionen gör Bourdieus texter genom att jag utgår från mitt intresse för 
livsåskådningsfrågor som inte är hans forskningsobjekt. 

Bourdieu beskriver sin studie Homo academicus som en anamnes eller en 
socioanalys.423 Socioanalysen är i Bourdieus teori en kollektiv pendang till 
psykoanalysen. Medan psykoanalysen försöker förstå de dolda drivkrafterna 
i det individuellt omedvetna, söker socioanalysen dels efter sådant som är 
socialt omedvetet i institutioner och inbäddat i dem, dels efter den habitus 
som är djupt härbärgerad inom oss.424 

De sociala rum där vi söker våra positioner är inte tomma. Där finns spe-
lare som strävar efter de vinster som varje spelplats erbjuder.425 I spelet finns 
handling och historia. Aktörerna är inte det man vanligen menar med indivi-
der. De är produkter av en historia; inom akademin både av hela det veten-
skapliga fältets historia och av den ackumulerade erfarenhet som de gjort 
inom olika subfält.426 Som socialiserade organismer är de utrustade med dis-
positioner som innefattar både benägenhet och förmåga att gå in i spelet och 
delta i det.427 Och spelet som de deltar i visar att det vetenskapliga fältets 
kapital har betydelse för spelarna och är något som det är värt att kämpa om. 
Strukturernas spelvillkor får tvingande drag som kräver anpassning. Jag har 
exemplifierat det tvånget med Bourdieus idé om den communis doctorum 
opinio som har en dominerande betydelse i forskningsmiljön. 

Ett kännetecken på Bourdieus strukturalistiska tankemodell är hans oin-
tresse för den enskilde som subjekt. Wacquant betecknar Bourdieus socialfi-
losofi som monistisk. Här finns inte någon skarp gräns mellan yttre och inre, 
medvetet och omedvetet, kroppsligt och diskursivt – och framför allt inte 
mellan subjekt och objekt. Relationen mellan social agent och den omgivan-
de världen är en ontologisk delaktighet (ontological complicity) med ett öm-
sesidigt ägande. Den delaktigheten består å ena sidan av habitus som varse-
blivningens och förståelsens socialt konstituerade princip och å andra sidan 
av det sociala rum där agenten med sin habitus går in i de spelvillkor som 
bestäms av fältets struktur.428 Verklighetstolkningen är strukturalistisk. Den 

                               
423 Bourdieu & Wacquant 2005, s 63. 
424 Bourdieu & Wacquant a a, s 49. 
425 Bourdieu & Wacquant a a, s 19. 
426 Bourdieu & Wacquant a a, s 136. 
427 Jfr Bourdieu 1989, s 59. 
428 Bourdieu & Wacquant 2005, s 19 f. 
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enskilde i betydelsen av autonom individ finns inte i Bourdieus föreställ-
ningsvärld. Personer är sociala och kollektiva. Bourdieu talar i Homo Aca-
demicus om ”konstruerade individer”.429 De är produkter av en historia. Ha-
bitus är en socialiserad subjektivitet.430 Men strukturer kan ändå inte existera 
utan agenter. Bourdieus verklighet är relationell i ett ständigt samspel mellan 
de konstruerade individerna och fältets struktur.431 

Det är när Bourdieu talar om sociala agenter som han gärna använder me-
taforen om bollspel. Agenten väljer oupphörligt positioner och har i likhet 
med bollspelaren blick för spelet och uppfattar intuitivt motspelarnas och 
lagkamraternas rörelser.432 Det viktiga är själva känslan för spelet, men utan 
någon rationell kalkylering. Bourdieu tar avstånd från teorin om det rationel-
la valet och tanken på den ekonomiska människan som rationellt handlande 
aktör.433 I stället har aktörens ärvda habitus stor betydelse för förhållningssätt 
och handlande. Bourdieu ställer i Distinktionen upp följande formel som i 
koncentrat visar hur han tänker: (habitus)(kapital) + fält = praktik.434 I Homo 
Academicus talar Bourdieu om ”socialiserade agenter som, även om de bio-
logiskt sett är individer, är utrustade med transindividuella dispositioner och 
alltså drivs att alstra objektivt iscensatta praktiker som är mer eller mindre 
anpassade efter de objektiva kraven, det vill säga inte reducerbara vare sig 
till fältets strukturella krafter eller till de enskilda dispositionerna”.435 

Bourdieus bidrag till min studie utgörs av tre karaktäristiska tankegångar i 
hans sociologi, särskilt som de kommer till uttryck i Homo Academicus. För 
det första fördjupar hans fältteori och kapitalteori förståelsen för universitets-
fältet och därmed för forskningsmiljöns betydelse för doktoranderna.436 För 
det andra förklarar hans habitusbegrepp det spänningsfält som kan uppstå i 
mötet mellan forskningsmiljö och åtskilliga doktoranders livsåskådningsfrå-
gor och som leder till att en del av dem tar avstånd från värderingar som inte 
stämmer med deras egna synsätt. För det tredje kastar hans spelmetafor nytt 
ljus över forskarutbildningen som sekundär socialisationsprocess med den 
syn på makt och beroende som spelmetaforen ger uttryck för.437 

Den flerdimensionalitet som präglar Bourdieus koncept skapar svårighe-
ter för en precis analys av bestämda faktorer. Själv hävdar han att det är bätt-
re att begreppen är polymorfa och anpassningsbara än hårt definierade.438 
                               
429 Bourdieu 1996, s 54. 
430 Bourdieu & Wacquant 2005, s 126. 
431 Bourdieu 2004, s 13 ff. Jfr också mitt resonemang på s 40. 
432 Bourdieu a a, s 21. 
433 Bourdieu a a, s 120. 
434 Bourdieu 1994, s 251. I Distinktionen som är den skrift som föregår Homo Academicus 
behandlar Bourdieu habitusbegreppet. Se Bourdieu 1994, s 297 ff. Jfr också Wacquants 
karaktäristik när han skriver, att ”habitus reacts to the solicitations of the field in a roughly 
coherent and systematic manner”. Bourdieu & Wacquant 1992, s 18. 
435 Bourdieu 1996, s 179. 
436 Jfr Bourdieu a a, s 159. 
437 Bourdieu a a, s 118, s 120 ff, s 173, s 207. 
438 Jfr Bourdieu & Wacquant 2005, s 23. 
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Priset för teorin om de polymorfa begreppen kan – som i min studie – vara 
ofrånkomligt, när intresset handlar om kunskapsutveckling och tolkning 
inom ett nytt forskningsfält. 

Jag summerar nu i den betydelse som delar av Bourdieus teorikoncept har 
haft för mitt projekt. Särskilt tydlig blir den betydelsen, när jag relaterar någ-
ra av momenten i hans teorikoncept till motsvarande resultat och svar på min 
forskningsfråga. 

Tabell 11. Bourdieus teoretiska bidrag i mitt projekt exemplifierat med vissa resultat 
och svar på forskningsfrågan 

Moment i Bourdieus 
teorikoncept439 

Motsvarande delar av mina resultat 

Fältteorin � Forskningsmiljön som vetenskaplig miljö 
� Forskningsmiljön som social miljö med maktstruktur 
och isomorfism  

Kapitalteorin � Det vetenskapliga kapitalets doxa med dess 
värdehierarki 
� Forskningsmiljöns intervention i doktoranders 
livsåskådningsfrågor 
� Konflikten mellan doktoranders värderingar och 
livsåskådningsmoment i forskningsmiljön 
� Vissa livsfrågor tabubelagda 

Socioanalysen och 
habitusbegreppet 

� Forskarutbildningen som sekundär socialisationsprocess 
� Identifieringen av doktoranders habitus som drivkraft i 
deras agerande 
� Habitus som relativt konstant variabel 

Spelteorin � Doktoranders agerande i beroende och underordning 
� Adaptationen 
� Doktoranders ”tystnad” 

Teorin om de 
polymorfa 
begreppen 

� Flerdimensionaliteten och komplexiteten dels i 
forskningsmiljön som social miljö och livsåskådningsmiljö, 
dels i doktoranders livsåskådningsfrågor 

Den här översikten belyser och tydliggör hur Bourdieus synsätt har hjälpt 
mig att ”observera den empiriska världen på ett nytt sätt”. Han pekar ut om-
råden och faktorer i forskningsmiljön och i doktoranders sekundära sociali-
sationsprocess som har haft avgörande betydelse för att förklara och förstå 
forskningsmiljöns betydelse för doktoranders livsåskådningsfrågor. 

Samtidigt utmanar och ifrågasätter det empiriska materialet Bourdieus te-
oribildning på tre områden: ontologin, antropologin och synen på enskilda 
personers livsåskådningsfrågor. I tolkningen av mitt material upptäcker jag 
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en kluvenhet i ontologin i vissa forskningsmiljöer.440 Jag har relaterat den 
kluvenheten till iakttagelsen att den logiska koherensen i informanternas 
föreställningar vanligen är partiell. Mot denna ontologiska kluvenhet står 
bilden av Bourdieus ontologiska delaktighet och socialfilosofiska monism, 
där kroppen är i den sociala världen samtidigt som den sociala världen är i 
kroppen.441 Habitus förefaller vara en ontologiskt sammanhållande faktor 
med en ”preobjektiv”442 karaktär. Därigenom blir habitus en konstant i Bour-
dieus verklighetsuppfattning. Hans ontologi gör världen meningsfull genom 
att antecipera sådana situationer i fältet och tendenser i positionsspelet som 
liknar bollspelarens spontana uppfattning av vad som händer på planen. Då 
och nu hänger ontologiskt samman. 

Den ontologi som kommer till uttryck i Bourdieus sociala monism är 
samtidigt en konstitutiv faktor i hans antropologi. Agenten som individ 
trängs undan i de verklighetsbärande strukturerna. Dualiteten subjekt/objekt 
förkastas. Det ger liten plats åt motstånd och förändring.443 Det preobjektiva 
draget i hans socialfilosofi har fördelen av att kunna fungera som förklarande 
faktor till de anpassningsprocesser som den sekundära socialisationen inne-
bär. Det förklarar också de moment i det sociala maktspelet som handlar om 
hur de dominerande har behov av de dominerade för att tillerkännas sin makt 
och hur de dominerade så att säga i förväg vet något om beroendestrategier 
och därmed har en ärvd förmåga att hantera beroenden. 

Bourdieus antropologi får inte fullt ut stöd i det material som jag redovi-
sar. I empirin är sambandet mellan då och nu tydligt. Habitus har betydelse. 
Det förflutna speglas i nuet och i det som händer i det sociala rummet men 
vanligen utan att beröva den enskilde hennes/hans personliga identitet. De 
ibland starka reaktionerna i informanternas tankar och handlande ger stöd för 
en antropologi, där människan är ett viljande och väljande subjekt inom de 
möjliggörande och begränsande ramar som det förflutna erbjuder i nuets 
sociala rum och kulturella sammanhang. Den bilden stämmer också bättre 
med Anthony Giddens dualitetsteori än med Pierre Bourdieus monism och 
antropologi. Medan Giddens låter den enskilde vara handlande aktör i sam-
spelet med den sociala omgivningen, blir personen i Bourdieus teori förkon-
struerad i strukturernas möte. 

Ytterligare ett kritiskt avståndstagande från Bourdieus koncept blir nöd-
vändigt utifrån min tolkning av det empiriska materialet. Det gäller hans sätt 
att hantera livsåskådningar. Som en följd av hans huvudsakliga intresse för 
strukturer får doxan i det vetenskapliga fältet en framträdande roll och bety-
delse. I den doxan sammanvävs kapitalpreferenser, värdehierarkier och 
maktstrukturer på ett närmast tvingande sätt. Så långt får Bourdieus teori 

                               
440 Jfr s 162 och 173. 
441 Jfr Bourdieu & Wacquant 2005, s 20 fotnot 35. 
442 Ibm. 
443 Jfr Bourdieu & Wacquant 2005, s 79 f. 
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stöd i mitt empiriska material. Hans position blir betydligt mer ifrågasatt, när 
det gäller hans syn på den enskilde aktörens livssyn och värderingar. Även 
om han från början talade om etos i stället för habitus,444 är ändå habitusidén 
strukturellt tänkt. I Distinktionen definierar han själv habitus både som struk-
turerad struktur och som strukturerande struktur.445 

Habitus är en ärvd struktur som i det sociala rummet möter den omgivan-
de strukturen genom att generera fungerande praktiker för att finna positio-
ner i ett pågående spel. Dynamiken uppstår när sådana ärvda strukturer i 
sökandet efter positioner i det sociala rummet stöter på forskningsmiljöns 
doxa, denna den mest absoluta formen av konservatism och konformism 
med dess krav på acceptans.446 Det är i det mötet med forskningsmiljöns 
doxa som skillnaden blir tydlig mellan hur olika agenter hanterar situationen. 
Jag låter honom själv beskriva vad som händer: 

Man måste därför gå tillbaka till den enande och genererande principen bak-
om praktikerna, det vill säga till klasshabitus, som är den förkroppsligade 
formen av klassens betingelser och av de betingningar som dessa betingelser 
tvingar fram. Med andra ord måste man konstruera den objektiva klassen. 
Den objektiva klassen är en enhet av agenter underkastade homogena exi-
stensbetingelser, vilka påtvingar agenterna homogena betingningar och pro-
ducerar system av homogena dispositioner i stånd att alstra likartade prakti-
ker.447 

Ett sådant resonemang ger inte plats för några ”egna” livsåskådningsfrågor 
som konstitutiva element i en personlig identitet. I Bourdieus sociologi är 
livsåskådningsfrågor strukturfaktorer som utgör stabiliserande och kontinui-
tetsskapande moment i aktörernas tillvaro. De är också genom att vara ett arv 
från den sociala kontexten genererande resurser. Även om jag med Bour-
dieus habitusteori som viktig tolkningshorisont upptäcker väsentliga karaktä-
ristika i mitt material, finns det anledning att ifrågasätta hans ensidiga struk-
turinriktning. Jag ser den sekundära socialisationen som ett pågående värde-
ringsval med en dualitet i livsåskådningsprocessen. Forskningsmiljön har 
betydelse genom att initiera den processen. 

Bourdieu förser ändå livsåskådningsforskningen med verktyg för en vid-
gad förståelse. Vi kan använda hans analys av maktens och strukturernas 
betydelse. Vi kan arbeta med hans idéer om den historia och de bakgrunder 
som präglar både enskilda aktörer och de fält där kampen och spelet pågår. 
Teorin om det vetenskapliga kapitalet med dess värdeprioriteringar och au-
tonomianspråk genererar nya synsätt och insikter. Samtidigt gör det empiris-
ka materialet det omöjligt att bejaka idén om en ontologisk delaktighet eller 
en antropologi där aktören är så präglad av det förflutnas strukturer att det 
                               
444 Jfr fotnot 131, s 30. 
445 Se Bourdieu 1994, s 300. 
446 Jfr Bourdieu & Wacquant 2005, s 73 f. 
447 Bourdieu 1994, 251. 
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säreget personliga utplånas och den enskildes livsåskådningsfrågor försvin-
ner. Bourdieus strukturalism håller inte fullt ut vid konfrontationen med mitt 
empiriska material. 

Émile Durkheim hävdade att religion är något i högsta grad socialt.448 Det 
synsättet applicerar jag på livsåskådningsfrågor med tesen: Livsåskådnings-
frågor – både de sekulära och de religiösa – är väsentliga delar av sociala 
sammanhang och kan inte förstås vid sidan av de sammanhangen. Den som 
forskar i livsåskådningsfrågor behöver därför ta hjälp av sociologin. Men 
livsåskådningsfrågor är ändå inte begripliga enbart i deras sociala kontexter. 
De är också åskådningar med ett mer eller mindre väldefinierat innehåll. Då 
erbjuder Bourdieu inte någon förståelsehorisont. Då blir den uppsaliensiska 
forskningstraditionen med Anders Jeffner som portalgestalt en nödvändig 
tillgång, låt vara med vissa begränsningar som jag återkommer till. 

Liksom i fallet med Bourdieu står resultatet av min studie liksom svaren 
på forskningsfrågan i ett beroendeförhållande till Anders Jeffners teorikon-
cept. Beroendet blir tydligt, om man jämför min resultatredovisning inklusi-
ve svaren på forskningsfrågan med vissa moment i hans teorikoncept. Men i 
den jämförelsen framstår också några otillräckligheter i Jeffners teoribild-
ning. Men först vill jag påpeka den orättvisa som jag gör genom att granska 
Jeffners forskning kring livsåskådningar utifrån mitt fokus på livsåskåd-
ningsfrågor, studerade i ett sociologiskt perspektiv. 

Jeffners koncept och kontextens betydelse 
De moment i Anders Jeffners teoretiska koncept som belyser och förklarar 
mina resultat utgör centrala delar av hans forskningsprogram och vetenskap-
liga arbetssätt. Därför börjar jag med en kommenterad översikt. 

Anders Jeffner har arbetat inom tre områden: det religionsfilosofiska, det 
systematisk-teologiska och den empiriska livsåskådningsforskningen. Hans 
livsåskådningsstudier bärs upp av tre intentioner. Den ena breddar den sys-
tematiska teologins inriktning på kristna trosfrågor till att också innefatta 
sekulära livsåskådningar. Den andra handlar om att gå från ett teologiideolo-
giskt koncept till att beskriva och tolka individers tros- och livsåskådningar. 
Den tredje består i att bredda metodvalet i systematisk teologi i en ”samord-
ning av kristendomsforskning och annan livsåskådningsforskning”.449 

Jeffners tre forskningsområden är tydligt integrerade i hans teoretiska re-
sonemang. I hans empiriska livsåskådningsforskning är de däremot vanligen 
åtskilda från varandra. Det systematiska får knappast utrymme vid analyser 
av empiriska data. Men empirin är inte heller probersten i hans teoribygge. 

                               
448 ”[R]eligion is something eminently social”. Durkheim 1968, s 10. 
449 Jeffner 1977. 
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År 1988 utkommer, som jag tidigare nämnt, Livsåskådningar i Sverige.450 
Det är en inledande projektpresentation och översiktlig resultatredovisning 
av ett empiriskt livsåskådningsprojekt. Projektet har sin teoretiska bas i den 
stipulativa definition där livsåskådningar har ”en avgörande betydelse för en 
övergripande bild av människan och världen” och bildar ”ett centralt värde-
ringssystem”.451 Men när systematikern Jeffner sammanfattar sin studie är 
han återhållsam med en systematisk-teoretisk analys av empirin. 

År 1989 ger Jeffner ut problemanalysen Att studera människosyn. Trots 
att han där definierar teori som ”en sammanhållen serie av utsagor om ett 
bestämt område av verkligheten”, är det svårt att finna några referenser till 
en empiriskt beskriven verklighet.452 Ändå hade han 1976 i undersökningen 
Kriterier i kristen troslära hävdat: ”Det är bra att sträva efter integration 
mellan olika kunskaper, övertygelser, trosföreställningar och förhoppningar 
som man har. Vi kan kalla detta integrationsprincipen.”453 Jeffner menar att 
”integration […] är något bra, och […] får viktiga följder när man vill pröva 
livstolkningar”.454 Men några empiriskt beskrivna livstolkningar får vi inte i 
den systematisk-teologiska undersökningen. Teori och empiri möts inte i 
Jeffners arbete, även om de i teorin hör nära samman. 

Bristen på reflexivitet i mötet mellan teori och empiri har troligen att göra 
med Jeffners analytiskt präglade religionsfilosofi med intresse för sådana 
teoretiska sammanhang som principiellt är oberoende av empiri. (Begreppet 
livsåskådning bärs upp av seendets metafor med den metaforens tendens till 
fokusering på teori.455 Parallellen till filosofins inriktning på teoretiska pro-
blem är intressant, i båda fallen vanligen utan empirisk underbyggnad.)456 

Anders Jeffners forskningsprogram har haft en avgörande betydelse för 
den uppsaliensiska livsåskådningsforskningen. Flera moment i hans teori-
koncept har också bidragit till de svar som mitt empiriska material har läm-
nat på forskningsfrågan. Det framgår av följande översikt. 

 
 
 
 
 

                               
450 Se s 24 och 85. 
451 Jeffner 1988, s 7. 
452 Jeffner 1989, s 2. 
453 Jeffner 1976, s 177. 
454 Jeffner a a, s 178. 
455 Jfr grekiskans theoreo med betydelsen betrakta. 
456 Jfr Hannah Arendts analys av metaforer i The Life of Mind 1978, s 119. 
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Tabell 12. Jeffners teoretiska bidrag i mitt projekt exemplifierat med vissa resultat 
och svar på forskningsfrågan 

Moment i Jeffners 
teorikoncept457 

Motsvarande delar av mina resultat 

Den religionsfilosofiska 
basen i analytisk filosofi 

Metafrågor (ontologi och epistemologi) i det under-
sökta paradigmet 
Livsåskådningsfrågors konstans, koherens och konsi-
stens i deras kognitiva dimension 

 
Ambitionen att samordna 
kristendomsforskning och 
annan livsåskådningsforsk-
ning 

 
De kristna reminiscenserna i kulturen 

 
Intentionen att beskriva och 
tolka individers tros- och 
livsåskådningar  

 
Den enskilde som aktör i den sociala processen med 
”egna” ställningstaganden i livsåskådningsfrågor 

 
Integration av kunskaper, 
övertygelser, trosföreställ-
ningar och förhoppningar 

 
Livsåskådningsfrågors mångfald och flerdimensiona-
litet 

 
Instrumenten för analys av 
människosyn 

 
Doktoranders iakttagelser av livsvärden och männi-
skosyn i livsåskådningsmiljön och i handledares 
agerande 
Konflikter mellan doktoranders ”egna” värderingar 
och ”egen” människosyn kontra värderingar och 
människosyn i forskningsmiljön 

 
Livsåskådningsbegreppets 
fokus på människan och 
världen 

 
Livsåskådningsfrågor som personliga för doktoran-
den och som element i livsåskådningsmiljön 

 
Livsåskådningar som  
centrala värderingssystem 

 
Habitus som konstansfaktor i doktoranders livssyn 
och agerande 

Den här översikten visar – men nu på ett annat sätt och i en annan dimension 
än i exemplet med Bourdieu – hur Jeffners teorikoncept har gjort det möjligt 
att i det empiriska materialet upptäcka sådana faktorer som utan hans teori-
bidrag hade begränsat möjligheterna att få svar på forskningsfrågan. Samti-
digt framträder genom mitt samlade resultat vissa otillräckligheter i Jeffners 
koncept, åtminstone för studier av den typ som den här avhandlingen repre-
                               
457 Jfr också s 24 ff. 



5. Samlat resultat och sammanhängande tolkning 

 

187 

senterar. Jag pekar nu på några sådana moment genom att låta mitt empiriska 
material belysa tre ansatser och arbetssätt i Jeffners livsåskådningsforskning, 
nämligen: 

 
1. Individers livsåskådningar som det huvudsakliga forskningsobjektet. 
2. Synen på livsåskådningar som förnuftsorienterade åsikter och ställnings-
taganden. 
3. Synen på livsåskådningars konstans.458 

1. Även om Jeffner gör individers livsåskådningar till sitt forskningsobjekt, 
analyserar han sällan livsåskådningar i deras individuella dimensioner. Indi-
viders livsåskådningar blir i de empiriska studierna i första hand delmängder 
för att beskriva och analysera aggregerade livsåskådningar. Analysen inrik-
tas på den ideologiska dimensionen av värderingar i en given population. 
Det är ett vanligt arbetssätt om uppgiften handlar om kartläggning av en 
population. Men individen blir inte synlig. 

På ett teoretiskt plan förefaller Jeffner se individer som autonoma, även 
om han aldrig tycks ha formulerat en sådan föreställning. Däremot finns det 
gott om exempel som visar att han tilltror den enskilde förmågan att reflekte-
ra kring sin livsåskådning som om den var en koherent helhet. I varje fall 
menar han att människor försöker nå till en sådan helhet.459 Individens auto-
nomi beskrivs ibland som en betydande resurs: ”[A]lla kan som tänkande 
och upplevande människor träda in i ett fruktbärande samtal med de tankar 
och livsmönster som historien har överlämnat till oss.”460 Tydligen utgör 
individens autonomi en idealbild för Jeffner. 

Min empiri indikerar att den autonoma personen är ovanlig. Jag påminner 
om doktoranden som hade hunnit bli handledare, när jag på nytt mötte henne 
i intervjun. Vårt samtal utspann sig på följande (lätt redigerade) sätt: 

MM: – Finns det spänningar mellan enskilda doktoranders sätt att tänka och 
det som ligger i luften eller i kulturen här i institutionen? 
IP: – Ja, absolut. Och det är ju rätt intressant, bara för att när jag nu själv är 
handledare och i och med att jag känner mig pressad att jag måste publicera, 
så vill jag att han ska jobba hårt. Han känner säkert att jag pressar honom. 
Och han vill nog ha mer fritid. Så det kan vara spänningar mellan vad dokto-
randen och vad man själv vill och vad som förväntas av en. Det är det hela ti-
den. 
MM: – Hur hanterar man sånt? 

                               
458 Min tolkning och förståelse av Jeffners koncept avviker därmed i viss mån från Lindfelts 
syn. Jfr Lindfelt 2003, s 87 ff. 
459 Jeffner skriver t ex: I think that most human beings try to order their knowledge into a 
coherent whole. Jeffner 1992, s 140. 
460 Jeffner 1994 b, s 13. 
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IP: – Alltså i slutändan försöker man ju att inte ”pusha” så hårt. Men det blir 
ju att ens egna önskemål ändå tränger igenom. Det går ju inte att låta honom 
jobba så lite som han själv vill.461 

Här möter vi en ung, drivande handledare som ”pressar” sin doktorand i 
arbetet i laboratoriet. Fler exempel från intervjuerna visar att doktorander 
upplever att de är utsatta för en press att ”tycka” som de mer eller mindre 
uttalat blir tillsagda: ”Det finns nog en outtalad förutsättning att man ska 
tycka att det här är det huvudsakliga intresset i livet.”462 Exemplen visar att 
beroende och sammanhang kan vara viktigare än autonomi. 

2. Den andra ansatsen i Jeffners forskning gör livsåskådningar till förnufts-
orienterade åsikter och ställningstaganden. 

Visserligen framhöll Jeffner i en föreläsning vid ett nordiskt symposium i 
Uppsala 1977 att ett av intressena för att studera livsåskådningar var att få 
”[k]unskap om vad som påverkar människors konkreta val i olika samhälls-
situationer” och menade ”att en livsåskådning är en av de faktorer som på-
verkar det konkreta handlandet”.463 Därtill menade Jeffner något senare, att 
en person kan röra sig mellan olika uppfattningar och synsätt. Den föreställ-
ningen uttrycks i den polaritetstanke som nämns i Tro och värderingar i 90-
talets Sverige. Innebörden är att vi kan dras åt olika håll i våra livstolkningar 
och värderingar.464 

Ändå visar Jeffner ett större intresse för vilka åsikter som människor har 
än för försöken att förstå varför de gör sina livsval eller hur livsåskådningar 
fungerar i valsituationer. Redan i de inledande orden i livsåskådningsdefini-
tionen poängterar han det förnuftsorienterade momentet: ”En livsåskådning 
är […] teoretiska och värderingsmässiga antaganden.” I den nämnda föreläs-
ningen frågar han: ”[H]ur skall man definiera livsfråga utan att först definie-
ra livsåskådning?”465 Det kognitiva går före det existentiella. 

Det forskningsresultat som jag har redovisat visar den betydelse som det 
sociala rummet med dess maktstruktur och dess livsåskådningsmiljö har för 
den enskildes livsåskådningsfrågor. Det tycks stämma överens med Katarina 
Westerlunds resultat i Sammanhangets mening.466 Den existentiella situatio-
nen frågar efter vilka vi är och vilka vi vill vara. Det är där vi blir tvungna att 
ställa våra livsåskådningsfrågor och det är där våra val blir till. Jeffner där-
emot frågar vanligen efter individens reflekterade och förnuftsorienterade 
livsåskådningspositioner, värderingar och ställningstaganden och han gör det 
oberoende av den kontext där den enskilde befinner sig. Ändå finns det i 

                               
461 IP 3:27. 
462 IP 13:6. 
463 Jeffner 1977, s 21. 
464 Kallenberg, Bråkenhielm & Larsson 1996, s 80 f. Jfr också Jeffner 1980, s 34 f. 
465 Jeffner 1977, s 37. 
466 Westerlund 2002. 
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Jeffners koncept en öppning mot livsvalsfrågorna, när han i sin definition 
lyfter fram momentet ”värderingsmässiga antaganden”. Men till det sociala 
rummet kommer Jeffner inte. Därför blir inte heller den enskildes livsval 
aktuellt för honom. Det begränsar möjligheterna till livsåskådningsförståelse. 

Det finns ytterligare en principiellt viktig öppning i Jeffners reflektion 
kring livsåskådningar. Den finns i hans definition när han där balanserar av 
den kognitiva dimensionen i livsåskådningar mot ”en grundhållning”. Han 
menar att ”[e]n livsåskådning är de teoretiska och värderingsmässiga anta-
ganden […] som ger uttryck åt en grundhållning”.467 Jeffner säger själv att 
den komponenten ”är lite svårare att beskriva”.468 I hans samlade forskning 
är den också undanskymd, även om den handlar om så väsentliga sidor av 
människors liv som en ”grundton av hopp eller förtvivlan”, men den är ”en 
sammansatt känsla som är svår att ge ett namn.469 En sådan grundton åter-
kommer ofta i de intervjusvar som jag redovisat, men den kräver en ny 
forskningsansats med en teoribildning som vi har saknat. 

Mitt empiriska material ger många exempel på informanternas åsikter. Vi 
möter reflekterade ställningstaganden med ett kognitivt innehåll som i långa 
stycken kan beskrivas med Jeffners terminologi och analyseras med hans 
verktyg. Jeffners fokusering på livsåskådningars innehåll är därför samtidigt 
styrka och begränsning. Inte minst innehållsanalysen av min närstudie visar 
hur betydelsefullt Jeffners koncept är för att förstå livsåskådningsfrågor. Det 
som Jeffner tappar bort är dels den enskildes livshistoria, dels det sociala 
rummet med dess livsåskådningsmiljö. 

Om både religion och livsåskådning är mer än reflekterade ställningsta-
ganden, behöver dessa andra faktorer integreras vid beskrivning och analys 
av tros- och livsåskådningsfrågor. Det vetenskapliga studiet får inte stanna 
vid innehållet, hur betydelsefullt det än är. Såväl habitus och tradition som 
det sociala rummet med dess maktspel och livsåskådningsmiljö är faktorer 
som gör avtryck i människors sökande efter en livsåskådning. 

3. Jeffners syn på livsåskådningar som förnuftsorienterade åsikter och ställ-
ningstaganden väcker frågan om sådana positioner är tillfälliga eller har var-
aktighet. Det är främst i Jeffners teoretiska reflektion som frågan om livs-
åskådningars konstans får plats, däremot sällan i hans empiriska forskning. I 
undersökningen Livsåskådningar i Sverige nämns frågan bara en gång och 
då med en viss oklarhet. Jeffner redogör för en majoritetsuppfattning som 
inte kan ”beskrivas som en enhetlig åskådning”.470 Samma individ kan ha 
”integrerat två olika idékomplex eller reaktionsmönster som delvis strider 

                               
467 Jfr s 24. 
468 Jeffner 1988, s 6. 
469 Ibm. 
470 Jeffner a a, s 42. 
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mot varandra och som man aktualiserar växelvis”. Men det är enligt Jeffner 
inte ”detsamma som att åskådningen saknar konstans över tid”.471 

Mitt empiriska material visar att frågan om konstansen inte är oproblema-
tisk. Som exempel väljer jag den tvåsidiga bild som informant A ger i när-
studien.472 Där finns en habitus som tenderar att återkomma i senare livsske-
den. Det mönstret tar A upp när vi talar om kvinnomisshandel: ”[D]et är nog 
mycket som har med … tror jag … med barn … som präglar människan när 
man är liten.”473 När jag frågar om ”erfarenhet ger nån kunskap”, går A till-
baka i sitt liv: ”Då har man lärt sig det och så gör man …” Samma tendens 
finns i funderingarna om man kan veta ”vad som är rätt och fel i livet”. Sva-
ret blir: ”[D]et är nog mycket vad man har lärt sig och nåt som är bestämt, 
rätt och fel.”474 Ändå är draget av konstans i A:s synsätt inte genomgående. 
När jag frågar om A:s grundhållning inför det destruktiva i tillvaron blir 
svaret: ”Alltså, det är nog mer att hoppa från det ena till det andra […] än att 
befinna sig statiskt.”475 Konstansen är här långt ifrån självklar. 

Besläktad med frågan om livsåskådningars konstans är deras koherens. I 
Livsåskådningar i Sverige menar Jeffner att ”konsistens- eller koherensbe-
greppet är något problematiskt”.476 Begreppet livsåskådningars samband hör 
inte till ”livsåskådningarnas definierande egenskaper”. Dit räknar Jeffner i 
stället ”åsikternas och värderingarnas centralitet och relativa konstans”. 

En komplikation i Jeffners resonemang är att han å ena sidan skriver om 
”allmänt spridda livsåskådningar”, å andra sidan hävdar att ”[a]lla människor 
har några slags centrala värderingar, någon bild av världen vi lever i”. Och 
”det behövs träning för att kunna hantera mera precist definierade begrepp”. 
Ändå hävdar Jeffner direkt efter det citatet: ”Om man istället ser på stora och 
oprecisa tankeblock och reaktionsmönster, som de undersökta personerna 
själva får skapa, är det mer sannolikt att man kan upptäcka sammanhållna 
och konstanta åskådningar.” De exemplen visar en otydlighet i Jeffners an-
vändning av begreppen konsistens, koherens och konstans. 

Som jag visat i närstudien är det tveksamt om man hos någon av de fyra 
informanterna där finner ett eget genomtänkt ”centralt värderingssystem […] 
som ger uttryck åt en grundhållning”.477 Koherensen är närmast ett unikt 
fenomen. Lika ovanlig är livsåskådningsfrågornas konstans. Synen på fors-
karutbildningen som en sekundär socialisation gör att de frågorna fortlöpan-
de behöver bearbetas, kanske utan att få något slutgiltigt svar. Därmed blir 
det också ovanligt att livsåskådningsfrågorna präglas av konsistens. 

                               
471 Ibm. 
472 Se s 150. 
473 IP 2:11. 
474 IP 2:15. 
475 IP 2:13. 
476 Jeffner 1988, s 10. De närmast följande citaten i min text återfinns samtliga på s 9–11. 
477 Jfr s 24. 
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Diskussionen med Anders Jeffner har visat betydelsen av hans teorikon-
cept. Kanske inte någon annan forskning har en så bred humaniorakaraktär 
som studiet av livsåskådningsfrågorna om livets mening, värden och väg-
val.478 Förhoppningsvis demonstrerar min studie att livsåskådningsforskning-
en tillsammans med en processinriktad sociologi kan erbjuda analysinstru-
ment som ger ny förståelse för forskningsmiljöers betydelse för doktorander 
och deras livsåskådningsfrågor. 

Sammanfattning 
Pierre Bourdieus, resp Anders Jeffners teoribildningar har gjort det möjligt 
att i det empiriska materialet upptäcka mönster och sammanhang som har 
bidragit till ett antal delsvar på forskningsfrågan. Tack vare de koncepten 
framträder en delvis ny bild av forskningsmiljöer. Även om sådana miljöer 
inbördes kan vara olika, har de en historiskt ärvd struktur där social miljö 
och livsåskådningsmiljö är två väsentliga fundament. Som sociala miljöer 
har forskningsmiljöerna – liksom i tidigare forskning – bl a visat sig vara 
konkurrensmiljöer i komplexa maktstrukturer. Som livsåskådningsmiljöer 
framträder de i mitt material som aktiva, intentionala eller resultativa. De har 
genom forskarutbildningens karaktär av att vara sekundär socialisation på-
taglig betydelse för doktoranders livsåskådningsfrågor. 

Också doktoranders livsåskådningsfrågor har visat sig ha sina mönster 
och sammanhang. De frågorna kan identifieras som åsiktsfrågor eller livs-
valsfrågor. De kännetecknas också av i vilken utsträckning de är dynamiska i 
en förändringsprocess eller konstanta med en varaktighet. Avgörande för att 
kunna identifiera och förstå livsåskådningsfrågor är också de sammanhang 
där de ingår med de sammanhangens uttalade eller dolda påverkan. Tre så-
dana sammanhang är särskilt betydelsefulla. Den enskildes habitus är det 
första. De stilar, smaker, preferenser, beteenden och värderingar som sedan 
den första socialisationen är ett personligt arv blir livet igenom följeslagare 
och normgivare. Det andra sammanhanget är den kulturmiljö med remini-
scenser från judisk-kristna synsätt som går igen i personliga frågor om vär-
den, ansvar och mening. Det tredje sammanhanget är möten med nya miljöer 
– i den här avhandlingen särskilt tydliga i doktorandernas möten med deras 
forskningsmiljöer. Forskarutbildningen blir därmed en sekundär socialisation 
där forskningsmiljön intervenerar i doktorandernas synsätt och livsvärden. 
Men det finns ett viktigt undantag. Den sekundära socialisationen når sällan 
doktorandernas personliga djupnivå. Även om de mycket privata frågorna 
utmanas, utgör de en sektor som tycks vara svåråtkomlig för påverkan ut-

                               
478 Jfr Jeffners syn på förhållandet mellan livsåskådningsforskning och övrig humanioraforsk-
ning. Jeffner 1983, s 21. 
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ifrån. De här tre sammanhangen är viktiga för att förstå varför och hur den 
enskilde formulerar sina livsåskådningsfrågor. 

Med mina forskningsresultat är en tidigare kunskapslucka observerad och 
preliminärt eliminerad. Trots att min studie är begränsad till ett smalt fält ger 
den anledning att diskutera forskarutbildning från delvis nya utgångspunkter. 
I grafisk form sammanfattar jag nu de nya mönster och faktorer som jag har 
påvisat i forskningsmiljöns betydelse för doktoranders livsåskådningsfrågor. 

 
 

 
 



Epilog: Från empiri till praktisk nytta 

I den här avslutande epilogen låter jag det empiriska materialet bli utgångs-
punkt för några reflektioner av praktisk karaktär. Eftersom handledningsfrå-
gan ofta återkommer i mitt material börjar jag där och fortsätter med rekryte-
ringen, introduktionen, forskarutbildningens vardag och seminariekulturen. 

Två restriktioner sätter gränser för mina reflektioner. Den ena har att göra 
med att forskarutbildning och därmed handledning är kontextberoende. 
Skillnader i forskningsmiljöer speglas bl a i skillnader i avhandlingsarbetet. I 
forskningsmiljöer där man skriver sammanläggningsavhandlingar blir sanno-
likt handledning delvis en annan än där monografin är den vanliga formen. 
Den andra restriktionen hör ihop med att mitt empiriska material kommer 
från en enda medicinsk enhet, låt vara att den rymmer en del olikartade 
forskningsmiljöer. Mina resultat är därmed alltför begränsade för att tillåta 
generaliseringar. 

Ändå kan det speciella rymma det allmängiltiga. Jag har visat det genom 
empirins stöd till habitustanken, till teorin om forskarutbildning som en se-
kundär socialisation och till tesen om livsåskådningsfrågornas betydelse som 
förståelsehorisont. De här faktorerna – de speciella i kombination med de 
allmängiltiga – ger anledning till att ställa ett antal nya frågor kring forskar-
handledning och forskarutbildning. 

Nya frågor för forskarhandledning 
I samtalet om forskarhandledning är det svårt att komma förbi den betydelse 
som doktorandernas livsåskådningsfrågor har. Vi får en rad nya frågeställ-
ningar. Givetvis ska mitt material och mina teser granskas också i ljuset av 
beprövad handledarerfarenhet och av den doktoranderfarenhet som bl a Hög-
skoleverkets Doktorandspegeln ger exempel på.479 Ändå kvarstår frågorna. 
Hur ska man som handledare göra med livsåskådningsfrågor? Vilka livs-
åskådningsområden – t ex forskningsetik, arbetsetik, människosyn, kun-
skapssyn, frågor om forskningens nytta – är det önskvärt och möjligt att ge 
plats för i forskarutbildningen? Hur gör man med respekt för den personliga 
integriteten för att lyssna in den enskildes uppfattningar och behov? Vad 
händer i mötet mellan handledaren och doktoranden? Fick doktoranden i det 
                               
479 Doktorandspegeln 2008. Högskoleverkets rapportserie 2008:23 R. 
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mötet – trots bristerna som behövde diskuteras – någon energi, någon ny 
arbetslust, någon självtillit – eller? 

Rekryteringen 
Tre omständigheter kännetecknar rekryteringen till forskarutbildning. Dokto-
rander antas till 
(1) en utbildning där de flesta fortsätter i verksamheter utanför universitetet, 
(2) produktivt forskningsarbete som en del av institutionens forskning480 och 
(3) en akademisk trainee-verksamhet som en urvalsmetod för att få fram 
morgondagens forskare.481 

Professionell rekrytering är visserligen tidskrävande och kostsam, men en 
misslyckad rekrytering är ofta ännu mer belastande för organisationen och 
negativ för den sökande. Den empiri som jag har presenterat ger exempel på 
vad som kan hända när kravprofilen inte är professionellt genomarbetad. Ett 
kännetecken på en bra rekrytering är att den eliminerar kandidater som av 
olika skäl är olämpliga. 

Det som behövs för att få en doktorsexamen är inte bara förmåga att till-
godogöra sig kunskap, kunna upptäcka problem och sammanhang eller ana-
lysera texter och undersökningsresultat. Inte heller bara förmågan att skriva 
vetenskaplig text eller kunna fungera någorlunda bra i en grupp. För att klara 
en forskarutbildning krävs dessutom en hel del uthållighet, egen drivkraft, 
förmåga att ta emot och använda kritik och själv kunna ge kritik på ett kon-
struktivt sätt – för att nu inte glömma den svåra balansen mellan att vara 
självständig och formbar. 

Universitetet har övergripande regler och rutiner för antagning av dokto-
rander med ibland särskilda tillämpningar för olika forskningsämnesområ-
den. Trots att de reglerna bygger på en praktisk erfarenhet, indikerar mitt 
material att något behöver diskuteras. Om var fjärde doktorand funderar på 
att avbryta sin utbildning, om bara hälften vill fortsätta med forskning, om 
handledare inte kan släppa fram doktorander för att skriva artiklar och om 
man måste ”baxa fram” en och annan till en examen, då finns det anledning 
att fundera över rekryteringsmetoderna och anställningsvillkoren. 

Min studie ger flera exempel på varför ett antal doktorander tvekar om att 
fortsätta sin utbildning eller stanna kvar i forskningsverksamheten efter ex-
amen. Utöver den ovissa framtiden för forskare eller en insikt om de egna 
förutsättningarna för framgång i en kommande yrkesverksamhet är det ofta 
olika livsåskådningsfrågor som utgör anledningarna till en sådan tveksamhet. 

                               
480 År 2005 utförde doktorander omkring 40 procent av den samlade forskningsvolymen vid 
svenska högskolor och universitet. Jfr Doktorandspegeln 2008, s 48. 
481 Ett statistiskt underlag finns bl a i Forskarutbildades etablering på arbetsmarknaden. 
Högskoleverkets rapportserie 2007:56 R. Se tabeller på s 23 f. 
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Just den typen av reflektioner får liten plats när doktoranden kommer in i 
forskarutbildningen. Kanske frågorna behöver ställas redan vid rekrytering-
en. Jag menar då sådana frågor som: Vilket är det som gör att du söker dig 
till den här forskarutbildningen? Hur ser du på nyttan med den forskning 
som vi bedriver? Vad är du beredd att satsa för att få din examen? Vad vill 
du bidra med i samarbetet med dina kolleger? Vilka förväntningar har du på 
den som är din handledare? Hur ser du på balansen mellan arbete, hem och 
fritid? Vad tror du att du gör när du är klar med din examen? Den typen av 
frågor kan antyda vad som är viktigt för den som söker sig till en forskarut-
bildning, men de är också en del av ett underlag för att bedöma om den sö-
kande passar för en sådan utbildning. 

Det är nu en kvalificerad uppgift att bedöma om en person har kapacitet 
och uthållighet för att klara av en fyraårig högre utbildning. Inte är det lättare 
att identifiera de drivkrafter som kan ha betydelse för att nå fram till en dok-
torsexamen inom stipulerad tid. 

Den slutsats som det är rimligt att dra av mitt empiriska material är att 
viss rekrytering skulle behöva professionaliseras. Metoderna behöver venti-
leras. Dit hör sådana moment som referenstagning, kvalificerade intervjuer 
med jämförelser mellan olika intervjuare eller professionell analys av inter-
vjuer med hänsyn till personlighetsdrag och värderingsprofiler. 

Introduktionen 
Ett beslut om antagning har sin direkta fortsättning i introduktionen. Det är 
lätt att glömma att introduktion tar tid. Inte minst den sociala integrationen 
kan för en del människor vara en lång och energikrävande process. Då räcker 
det inte med enstaka, allmänna introduktionskurser. 

Det finns en del i mitt empiriska material som antyder brister i introduk-
tionen. Så har t ex villkoren i arbetet inte alltid beskrivits på ett tillräckligt 
klargörande sätt. Det gäller kraven på närvaro, ledighet under helger, vård av 
sjukt barn eller semestervillkor, trots att de frågorna är lagligt reglerade. Det 
som inte heller alltid har varit tillräckligt klarlagt i introduktionen gäller 
studieplan och arbetssätt, ömsesidiga förväntningar i relationen mellan dok-
torand och handledare, liksom ansvar och befogenheter. Dit hör också såda-
na konkreta frågor som handledarnas tillgänglighet och närvaro, villkoren 
för att stå som författare till artiklar eller gränserna för möjligheterna att få 
handledning. 

Ett hjälpmedel för att eliminera onödig kritik kan vara en enkel checklista 
som doktorand och handledare följer upp. Vissa handledare har valt att do-
kumentera överenskommelser om ömsesidiga förpliktelser i form av ett kon-
trakt mellan handledare och doktorand. 

Ett särskilt problem för en del handledare tycks vara att i tid informera de 
doktorander som inte bedöms kunna fullfölja sina studier till en doktorsexa-
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men – i varje fall inte inom stipulerad tid – liksom att motivera sådana be-
dömningar. Även om doktorander ofta är hårdhänta i sin bedömning av var-
andra, ibland mycket grymmare än handledare, såg några informanter i in-
tervjustudien hur kollegor for illa av att de rekryterats till övermäktiga upp-
gifter och därtill fått bristande introduktion efter deras behov. Tydligen har 
vissa handledare inte klarat av att ge de besked som de borde ha gett redan i 
starten av forskarutbildningen. Därtill bör man nog ifrågasätta sådana an-
ställningsvillkor som gör det närmast omöjligt för en handledare att avbryta 
forskarutbildningen för en doktorand som efter hand visar sig sakna förut-
sättningar för att fullfölja den. 

Forskarutbildningens vardag 
Några av doktoranderna beskriver i intervjustudien forskarutbildningen som 
ett arbete på en vanlig arbetsplats. Andra talar om onormala krav, om oro 
och stress. Det finns åtskilliga exempel på en ängslan för att ekonomin inte 
ska gå ihop eller för vad som ska hända efter examen. Värderingar i forsk-
ningsmiljön har också väckt vassa funderingar. Det gäller frågor inom ar-
betsetik, jämställdhet och forskningsetik liksom osäkerheten om nyttan med 
den forskning som man är involverad i. Men den allvarligaste värderings-
konflikten handlar om att få ansvaret för utbildningen att gå ihop med ansva-
ret för den egna familjen och för den privata livssektorn. Även om mitt ma-
terial inte tillåter statistiska slutsatser kräver allvaret i frågeställningen att 
problemet uppmärksammas. 

Låt oss anta att det inte är ovanligt att forskarutbildningen aktualiserar så-
dana värderingsfrågor. Man kan då som handledare hävda att de frågorna har 
privat karaktär och måste hanteras av var och en på sitt eget sätt. Men låt oss 
också anta att det här slaget av funderingar är viktiga faktorer för att i stipu-
lerad tid fullfölja forskarutbildningen. De blir då intressanta inte bara på ett 
privat plan. De blir då faktorer som behöver beaktas i handledning och sam-
arbete – men hur? 

Det empiriska materialet har visat att många av doktoranderna i under-
sökningen saknar ett forum inom ramen för forskarutbildningen för att bear-
beta livsåskådningsfrågor. Ett sätt att hantera sådana behov kan vara att inom 
större institutioner eller på fakultetsnivå erbjuda särskilda kortkurser eller 
fristående seminarier. Det är då värt att observera att kunskapen om livs-
åskådningsfrågor och analysen av dem förutsätter professionalitet. Det gäller 
också i hög grad om själva samtalet. Livsåskådningsfrågor har vanligen ka-
raktär av att vara personliga. Däremot får de i fora av det här slaget aldrig 
hanteras som privata. 

Ett annat behov av fördjupad bearbetning gäller de för all forskning basa-
la förutsättningarna i form av vetenskapsteori, paradigmförståelse, frågan om 
kunskapens gränser och forskningsetikens grunder liksom frågor om forsk-
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ningens nytta. Det förefaller som om alltför mycket alltför ofta har tagits 
alltför givet i den enhet som jag har undersökt. Det är ett rimligt krav att 
studieplanerna ska visa de frågornas betydelse? 

Till doktorandens vardag hör också samspelet med handledaren. Mitt ma-
terial visar att det samspelet skiftar från person till person och från den ena 
forskningsmiljön till den andra. En annan bild som återkommer är den att 
doktorandernas reaktioner på samspelet med handledarna snarare gäller rela-
tionen än den i snäv mening didaktiska insatsen. Till relationen hör då det 
personliga bemötandet i sina olika yttringar men också – och inte minst – 
handledarens möte med doktoranden i rollen av att som handledare företräda 
institutionen med dess regelsystem och grundläggande synsätt. 

Men även om den kritik man drabbas av som handledare är sakligt obefo-
gad, kan den inte desto mindre ge uttryck för den enskilde doktorandens 
behov. Samtidigt som handledaren kan ha skäl att mena, att det är alldeles 
för tidigt att ge någon bedömning av doktorandens prestationer, kan dokto-
randen ha ett stort behov av att få någon kommentar till hur hon/han ligger 
till i arbetet. 

Liksom i allt annat ledarskap står också handledaren i forskarutbildning 
inför den svåra frågan om att få egen insikt i vilka reaktioner man utlöser 
genom själva sättet att leda. Sällan kan kurser och kunskapsorienterade ut-
bildningar åstadkomma mer än reflektioner och generella iakttagelser. Att 
förändra ledarskap i riktning mot större lyhördhet för medarbetares behov 
förutsätter vanligen öppna samtal utifrån en äkta nyfikenhet om vad det egna 
ledarskapet betyder för ens medarbetare. Också ett professionellt mentorskap 
kan föra längre än till intressanta samtal. 

I utveckling av ledarskap i elitorganisationer är det en komplikation att ett 
framgångsrikt ledarskap i så hög grad bygger på professionalitet. Då ligger 
det frestande nära till hands att föreställa sig att vetenskaplig kompetens är 
en tillräcklig förmåga för att leda. 

Seminariekulturen 
Seminariekulturen som livsåskådningsmiljö var en viktig del av mina obser-
vationsstudier. Genom att notera sociogram och observera samtalsordningar, 
ledarskapsmodeller och dominansbeteenden kunde jag få syn på processer 
som utspelades i det sociala rummet. Det sociala spelet indikerade värdeska-
lor, världsbilder och människosyn, troligen utan att de faktorerna var upp-
märksammade eller identifierade av deltagarna själva. 

En annan viktig sida av seminariekulturen var valet av pedagogik. I mina 
observationer framstod de valen ofta som vanemässigt styrda. Det framgick 
av att pedagogiken inte nämnvärt tycktes anpassas till olika typer av under-
visning. Valet av pedagogik föreföll därmed inte vara resultatstyrt. Sällan 
tycktes det finnas en medvetenhet om pedagogiken som instrument för ef-
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fektiv inlärning. Ännu mindre tycktes det gälla om de livsåskådningsmoment 
– särskilt i form av människosyn – som valet av pedagogik kan bygga på.482 

Jag har från min observationsstudie nämnt ett exempel på en pedagogik 
som framstod som väl genomtänkt.483 I yttre mening var arbetet ganska kon-
ventionellt. Det fanns ett utkast till en artikel och en i förväg utsedd oppo-
nent. Seminariets ordförande lät samtalet löpa relativt fritt. Doktoranden som 
presenterade sitt material fick chans att kommentera opponentens synpunk-
ter. Men i denna ganska traditionella form var det möjligt att göra några and-
ra iakttagelser. Opponentens och kollegornas synpunkter på den framlagda 
texten tog främst fram de resultat och slutsatser som utgjorde textens styrka. 
Bristerna hanterades som nödvändiga förändringar för att garantera kvalite-
ten. Samtalstonen var i stort fri från aggressivitet. Alla deltagare kom till 
tals. Ett par deltagare som uppenbarligen sågs som resurspersoner blev öppet 
tillfrågade om deras synpunkter. Det föreföll också som om ordföranden 
uppmärksamt följde deltagarna och iakttog deras ordlösa reaktioner. Allt 
detta bidrog till att skapa en atmosfär utan hotfullhet och utan den självupp-
tagenhet som ofta kännetecknar doktoranders samtalsinlägg. Det såg ut som 
om deltagarna i seminariet hade ett tyst kontrakt om hur de ville ha det. Och 
ordföranden stödde den intentionen. Troligen var han upphovet till den. 

Vid en observation i ett annat seminarium tog synpunkterna främst upp de 
brister i metod och teori som i och för sig föreföll vara tydliga svagheter. 
Inte någon, inte ens ordföranden, hade i det seminariet något positivt att peka 
på. När jag efter seminariet frågade handledaren om hans val av arbetsme-
tod, framhöll han hur viktigt det var att tidigt utsätta doktoranderna för en 
kritik med tuffa tag. Det var enligt honom kulturen i den forskningsmiljön. 
Här fanns ett socialt spel med en annan människosyn och med en annan mo-
tivationsteori än i mitt föregående exempel. Mitt uppföljningssamtal med 
den berörda doktoranden visade att den valda pedagogiken inte heller var 
särskilt effektiv. 

Jag har nu exemplifierat med två seminarier av olika karaktär. De exemp-
len visar att seminariekultur inte bara kännetecknas av att vara en vetenskap-
lig hantering av data och texter eller ett sätt att använda didaktisk teknik, inte 
heller bara en fråga om hur man söker och får en position i det sociala rum-
met eller hur en handledare kan utnyttja sin insikt och förmåga. I detta yttre 
påtagliga finns en insida av livsåskådningselement i form av människosyn 
och motivation, kunskapssyn och ledarskapsetik. 

Utvärdering av seminarieverksamhet liksom av forskarutbildning i all-
mänhet är vanligen fokuserad på registrerbara data. Och vi behöver den kun-
skap som vi kan få den vägen. Men med de mätmetoderna är det svårare att 
få grepp om vad som ger eller tar ifrån människor deras värde. När man inte 

                               
482 Jag utelämnar just nu sådana viktiga faktorer som motivation och betydelsen av personlig-
hetsfaktorer. 
483 Se s 75. 
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känner sig respekterad, när man blir sig ställd åt sidan, när det man arbetar 
med inte längre förefaller meningsfullt eller till nytta, det är då de svårbe-
gripliga och svårhanterliga reaktionerna infinner sig. Där ”ingen någonsin 
känner sig helt trygg i sin position”,484 går det åt energi för att hantera spän-
ningar och besvikelser. Och tvärtom: i miljöer där människor bemöts med 
respekt och får självaktning kan energin kanaliseras till produktivt agerande. 
Mitt material visar tydligt vilken betydelse på gott och ont som forsknings-
miljön har som livsåskådningsmiljö för doktoranders livsåskådningsfrågor. 
Men hur når man fram till den betydelsefulla insidan av forskarutbildningen? 

För att beskriva den insidan och förstå den räcker det inte med uppfölj-
ningar och utvärderingar som resulterar i aggregerade data och statistiskt 
material. Sådant material kan utan tvekan väcka tankar och intresse. Därför 
behöver vi doktorandspeglar, enkäter och attitydundersökningar, helst så 
nära den egna forskningsmiljön som möjligt. Men sådana uppföljningar får 
vanligen betydelse först när de används som underlag för samtal om den 
egna forskarutbildningen, inte minst när man frågar varför det redovisade 
materialet ger den bild som man har fått. Det är i sådana samtal – med de 
risker som man då måste kalkylera med – som man får möjlighet att närma 
sig livsåskådningsfrågorna och börja förstå det som sker. Dit hade man inte 
nått vid KTH-institutionen i mitt inledande fall. Det var först när tolv dokto-
rander försvann som ett antal handledare började fråga sig själva vad som 
hade hänt. För min egen del behövdes det flera år av studier för att inse den 
betydelse som forskningsmiljöer har för doktoranders livsåskådningsfrågor. 

                               
484 Gerholm 2003, s 100. 



Bilagor 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor i förstudie 
 
1. Vad har varit kännetecknande för ert samarbete kring avhandlingsarbetet? 
2. Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå fram till disputationen? 
3. Vad var det som styrde valet av ämne? Fanns det något personligt motiv med i 
valet? 
4. Vad var det som avgjorde valet av metod? 
5. Har det dykt upp några etiska frågeställningar i projektet? Hur har ni i så fall tagit 
ställning? 
6. Hur har dina forskningsresultat använts hittills? 
7. Har dina forskningsresultat tangerat din handledares egen forskning? Vad har det 
betytt? 
8. Är det några genusfrågor som har haft inverkan på forskningsprojektet? 
9. Vad är det som framför allt kännetecknar det handledarskap som du mött? 
10. Finns det några omständigheter inom institutionen som har haft särskild betydel-
se för ert samarbete? 
11. Finns det några faktorer på universitetsnivå som har påverkat ert samarbete? 
12. Är det några särskilda tankar eller känslor som har återkommit under den här 
perioden? Har ni i så fall talat om det? 
13. Vilka är dina viktigaste rimliga förväntningar på en handledare? 
14. Vilket personligt utbyte har det här samarbetet gett dig? 
15. Vad har ditt möte med forskningskulturen betytt för din syn och dina värdering-
ar? 
16. Forskning och kunskapsgenerering hör nära ihop. Vad är egentligen kunskap 
enligt din mening? 
17. Har dina värderingar förändrats på något sätt? 
18. Har du någon gång hamnat i konflikter mellan din egen världsbild och livs-
åskådning å den ena sidan och värderingar inom det akademiska systemet å den 
andra? 
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Bilaga 2 
 
Uppsala universitet, Teologiska institutionen 2004-11-02 
 
Enkät om livsfrågor 
 
Frågor om livet och tillvaron brukar då och då dyka upp i våra funderingar. Ibland 
ligger tankarna och gror i vardagens händelser. Ibland formulerar vi frågor och ställ-
ningstaganden lite tydligare. Vi kan också hamna i situationer och sammanhang som 
ger oss anledning att tänka om och tänka nytt. 
 
Den enkät som du har framför dig ingår i en studie inom området livsåskådnings-
forskning. 
Samtliga doktorander vid din institution har fått den. Studien ingår i min doktorsav-
handling och söker svar på frågan om vad som händer med doktoranders livsfrågor i 
mötet med forskningsmiljön. Eller med andra ord: Har dina funderingar och tankar 
om livet och tillvaron påverkats i mötet med den forskningsmiljö där du ingår? 
 
Enkäter har sina begränsningar när det gäller att få en bild av vad människor tänker 
och känner. Därför vill jag gärna få komma tillbaka till några av er och samtala om 
era erfarenheter av att arbeta i den forskningsmiljö där ni ingår. 
 
Etikprövning 
Det här projektet har undergått vanlig etikprövning. Det har skett bl a för att elimine-
ra tänkbara risker för identifiering av försökspersonerna och för att pröva att det 
material som kommer fram genom undersökningen anonymiseras på ett korrekt sätt. 
 
Sekretess 
Varje enkätsvar kommer att kodas och förvaras i ett säkerhetsskåp dit jag ensam har 
nyckel. Ingen annan har möjlighet att ta del av den kodning som gjorts. Det går 
alltså inte att identifiera vare sig institutionen, gruppen eller den som svarar på enkä-
ten. 
 
Redovisning av materialet 
Materialet från enkäten kommer att redovisas i min doktorsavhandling. Jag planerar 
också att ge en muntlig sammanfattande information till de berörda doktoranderna 
och handledarna och till institutionsledningen. Avsikten med en sån information är 
att samtliga berörda ska ha en möjlighet att diskutera och dra nytta av de slutsatser 
som det samlade enkätmaterialet kan ge. 
 
Ditt svar på enkäten 
Det är frivilligt att delta i enkätundersökningen. Du kan också avstå från att medver-
ka i intervjuerna om det blir aktuellt. Samtidigt vet du som doktorand hur viktigt det 
är att få fram bra forskningsmaterial. Tack på förhand för ditt bidrag till min forsk-



Doktoranden och forskningsmiljön – en empirisk livsåskådningsstudie 

 

202 

ning. Hoppas du kan skicka ditt svar så att jag har det den 20 mars 2005. Hör gärna 
av dig om enkäten väcker frågor. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Mårten Mårtensson 
Doktorand 
 
Marten.Martensson@teol.uu.se 
08-560 23335, 070-529 1935 
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Enkät till samtliga doktorander inom institutionen – sammanställning av 44 
svar 
 
Du kan välja svensk eller engelsk version av enkäten. 
Formuläret innehåller ett antal påståenden. Markera din inställning med kryss för varje påstå-
ende. 
Den allra sista frågan handlar om hur lång tid det tog för dig att fylla i enkäten. 
 
1. Hur ofta har du under det senaste året funderat på såna livsfrågor som t ex handlar om 
vad som är viktigt i livet eller vad som är rätt och orätt i dina ställningstaganden? Markera 
med kryss. 
 
Såna frågor har jag funderat på … 

Dagligen Varje vecka Varje månad Några gånger under året Aldrig 
12 18 9 3 1 

 
2. Hur viktiga anser du att följande faktorer är för människors hälsa? 

 Inte alls 
viktiga 

Inte särskilt 
viktiga 

Ganska 
viktiga 

Mycket 
viktiga 

Det genetiska arvet 2 19 23 
Den livsstil man väljer 8 36 
Den miljö där man vistas  2 16 26 
Den samhällsklass man tillhör  1 13 27 3 
Synen på framtiden 1 6 28 9 
Könstillhörigheten 11 17 14 2 
Den kunskap man skaffar sig 1 9 29 5 
Den livssyn man har 6 25 13 

 
3. Hur viktiga anser du att följande faktorer är för människors kreativa förmåga? 

 Inte alls 
viktiga 

Inte särskilt 
viktiga 

Ganska 
viktiga 

Mycket 
viktiga 

Det genetiska arvet  4 13 22 5 
Den livsstil man väljer 2 7 19 15 
Den miljö där man vistas 3 14 27 
Den samhällsklass man tillhör 5 26 9 4 
Synen på framtiden 3 9 22 10 
Könstillhörigheten 29 11 3 1 
Den kunskap man skaffar sig 3 12 21 8 
Den livssyn man har 3 9 22 10 

 
4. Hur viktiga anser du att följande faktorer är för människors moraliska mognad? 

 Inte alls 
viktiga 

Inte särskilt 
viktiga 

Ganska 
viktiga 

Mycket 
viktiga 

Det genetiska arvet 16 15 13  
Den livsstil man väljer 9 24 11 
Den miljö där man vistas 1 1 23 19 
Den samhällsklass man tillhör 6 19 14 4 
Synen på framtiden 2 9 26 6 
Könstillhörigheten 26 15 3  
Den kunskap man skaffar sig 1 5 19 19 
Den livssyn man har 1 2 16 25 
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5. Gentekniken ger oss bl a möjligheter att påverka livets förutsättningar. I vad mån är det 
enligt din mening rätt eller fel att göra följande gentekniska ingrepp? 

Det är helt fel/till stor del fel/till stor del rätt/helt rätt att 
göra … 

Helt 
fel 

Till 
stor 
del fel 

Till 
stor 
del rätt 

Helt rätt 

… genetiska ingrepp på djur (t ex för att kor ska mjölka 
mer) 

7 16 18 3 

… genetiska ingrepp för att få bättre grönsaker (t ex så 
att de håller sig färska längre) 

5 13 20 6 

… genetiska ingrepp för att bekämpa ärftliga sjukdo-
mar hos människan 

1 5 28 10 

… genetiska ingrepp för att avskaffa vissa genetiska 
anlag (t ex aggressivitet) 

19 18 2 5 

… genetiska ingrepp för att framskapa en ny människo-
typ (t ex med en högre intelligens) 

39 3 2  

… genetiska ingrepp för att kunna välja vilka egenska-
per som våra barn ska ha 

37 5 2  

 
6. Hur ser du på vetenskapens möjligheter att ge förklaringar? Här är några påståenden. 
Hur ställer du dig till dem? 

 Instämmer
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

Vetenskapen kommer att kunna 
förklara också det som idag verkar 
oförklarligt 

2 4 24 14 

Vetenskapen ger bättre svar på frågan 
om tillvarons ursprung än tron på en 
gud som tillvarons skapare 

3 6 6 29 

Vetenskapen ger svar på frågor om 
meningen med livet 

16 16 7 4 

 
7. Vilka anser du vara de bästa vägarna för att komma till insikt om vår plats i tillvaron? 
Här följer några olika förslag. Hur ställer du dig till dem? 

 Instämmer
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

Vi kan komma till insikt om männi-
skans plats i tillvaron genom att lära 
av vetenskapen  

2 7 31 3 

Vi kan komma till insikt om männi-
skans plats i tillvaron genom att lära 
av andra människors livserfarenhet 

2 3 21 17 

Vi kan komma till insikt om männi-
skans plats i tillvaron genom att lära 
av de svar som olika kulturer ger 

1 3 26 13 

Vi kan komma till insikt om männi-
skans plats i tillvaron genom egna 
andliga upplevelser 

2 18 16 7 

Vi kan komma till insikt om männi-
skans plats i tillvaron genom vår 
intuition  

3 15 21 4 
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8. Det finns olika uppfattningar om livets uppkomst. Hur ställer du dig till följande tre upp-
fattningar? 
Sätt kryss i aktuell ruta. 

 Instämmer 
inte alls  

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis  

Instämmer 
helt och hållet 

Livet har uppkommit genom en 
slumpmässig process 

8 2 12 22 

Livet har uppkommit genom en 
förutbestämd utvecklingsprocess 

22 12 10  

Livet har uppkommit genom en 
utvecklingsprocess med början i 
en gudomlig skapelse 

30 5 5 4 

 
9. Vilka faktorer anser du har inverkat på hur ditt liv har blivit? Här följer några tänkbara 
exempel. 
Hur ställer du dig till dem? Det finns plats för andra alternativ. 

 Instämmer 
inte alls  

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

Föräldrar, barndom 10 34 
Sambo, man/hustru 1 3 19 18 
Vänner 6 19 19 
Egna vägval 2 11 31 
Slump och tillfälligheter 4 4 26 10 
Ödet  24 8 11 1 
Stjärnorna 38 5 1  
Någon högre makt 31 5 5 3 
Samhället  4 11 24 5 
Arbetsförhållanden 1 15 24 4 
  

 
10. Här följer en lista på sånt som människor har funnit värt att sträva efter för egen del. 
Markera med kryss de tre synsätt som är viktigast för dig. Det finns plats för alternativ. 
OBS bara tre svar. 

Att ha god hälsa 31 
Att vara ekonomiskt oberoende 10 
Att göra en samhällsinsats 5 
Att ha ett lyckligt familjeliv 34 
Att ha goda vänner 11 
Att lindra människors lidanden 6 
Att ägna sig åt såna kulturella aktiviteter som musik, litteratur eller konst 1 
Att ha en egen gudstro 5 
Att arbeta för en akademisk karriär 3 
Att ha gott om fritid 1 
Att vara till nytta för andra människor 15 
Att förverkliga sig själv 9 
(Att arbeta med det man vill) 1 
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11. Vad är kännetecknande för det samhälle som du skulle vilja leva i? 
Markera med kryss de tre kännetecken som är viktigast för dig. Det finns plats för andra 
alternativ. 
OBS bara tre svar. 

Ett samhälle med ekonomisk rättvisa 5 
Ett samhälle som är barnvänligt 5 
Ett fritt och demokratiskt samhälle 35 
Ett samhälle i en värld i fred 28 
Ett mer jämlikt samhälle 11 
Ett samhälle med god miljö 16 
Ett samhälle med mer utrymme för konkurrens  2 
Ett samhälle som satsar på forskning 6 
Ett samhälle med ekonomisk välfärd 10 
Ett samhälle med mindre brottslighet 5 
Ett samhälle med kulturell och etnisk mångfald 9 

 
12. Man kan ha olika uppfattningar om människans natur. Hur ställer du dig till följande 
påståenden? 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

Människan är en kropp, inget annat 21 7 8 6 
Skillnaden mellan människor och 
djur är att människor har en själ 

20 12 11 1 

Människor tänker i första hand på sig 
själva och vad som är till deras egen 
nytta 

3 8 23 10 

Människan är i grund och botten god 3 6 25 10 
 
13. Sympatiserar du med någon humanitär, religiös eller politisk verksamhet? 
Här följer några alternativ med plats för egna tillägg. Markera med kryss. 

Jag sympatiserar med visst humanitärt arbete 32 
Jag sympatiserar med viss politisk verksamhet 15 
Jag sympatiserar med en viss religion 7 
Jag sympatiserar inte med någon religion men bejakar att jag har andliga behov 15 

 
14. Hur ofta har du under det senaste året deltagit i sån verksamhet inom en organisation 
med humanitär, religiös, politisk eller andlig inriktning? Markera med kryss. 

 Dagligen Varje vecka Varje månad Några gånger per år Aldrig 
Humanitärt arbete 2 1 4 8 27 
Politisk verksamhet  2 2 33 
Religionsutövning 1 3 2 5 30 
Andlig inriktning 1 1 2 6 27 
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15. Det händer oss förr eller senare att vi hamnar i någon av livets gränssituationer, t ex någon 
olyckshändelse, egen eller andras sjukdom, förlust av någon som varit viktig för oss, vår egen 
död. 
Hur skulle du vilja att andra bemöter dig i en sån tänkt gränssituation? 

 
 
Jag vill nog … 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

… bli lämnad i fred 26 8 10  
… få någon att prata förtroligt 
med 

3 13 28 

… få tillgång till professionell 
samtalshjälp 

3 11 19 11 

… bara ha någon i närheten 2 5 15 22 
… ha stillhet för att meditera 
eller bedja 

19 10 11 4 

 
16. Från vem/vilka skulle du själv i första hand vilja få stöd i en sån tänkt gränssituation? 

 
 
I första hand … 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

… från någon av de närmast anhöri-
ga 

5 38 

… från någon professionell medar-
betare i samhället 

3 14 20 6 

… från någon medarbetare i en 
religiös eller humanitär organisation 

21 15 5 2 

… från någon medmänniska som ser 
hur jag har det 

3 7 19 14 

 
17. Har din forskarutbildning gett dig anledning att fundera över någon av följande frågor 
under det senaste halvåret? Markera med kryss. Komplettera gärna på den tomma raden. 

Frågor om vem som förfogar över forskningsresultat 21 
Publicering av forskningsresultat 31 
Konflikter mellan individuell meritering och projektgruppens intressen 15 
Konflikter mellan doktorand och handledare 23 
Konkurrens mellan deltagare i projektgrupper 17 
Bedömningen av dina och andra doktoranders arbetsinsatser 25 
Etiska frågor i handledningen 12 
Att utsättas för risken med virussmitta i arbetet i laboratoriet 6 
Att hitta en balans mellan utbildning och privatliv 35 
Konflikter med make/maka/sambo/familj 14 
Att studierna stämmer med det som är viktigt i livet 11 
Jämställdhetsfrågor 14 
Diskrimineringsfrågor 12 
Sexuella trakasserier 6 
Djurförsök i forskningen 17 
Forskning på mänskligt material för att svåra sjukdomar ska kunna botas  16 
Uppföljning av samtal med personer som är berörda av din forskning 4 
Förhållningssättet till svårt sjuka patienter 13 
Bemötandet av anhöriga till svårt sjuka 10 
Dödshjälp till allvarligt sjuka 5 
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18. Hur bearbetar ni forskningsetiska frågor i den forskningsmiljö som du ingår i? 
Markera vad som stämmer bäst med din uppfattning. 

 Instämmer 
inte alls  

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

Såna frågor bearbetas när vi skriver 
forskningsrapporter och artiklar 

3 16 12 13 

Såna frågor bearbetas när vi skriver 
underlag för etikprövning 

3 4 9 26 

Såna frågor bearbetas i särskilda 
etikseminarier 

20 13 7 1 

Såna frågor bearbetas i våra vanliga 
seminarier 

17 17 6 2 

Såna frågor bearbetas inte i vår 
forskningsmiljö 

14 7 17 4 

Såna frågor bearbetas i våra infor-
mella samtal 

5 7 22 9 

Såna frågor bearbetas i mitt privata 
umgänge 

15 11 13 5 

 
19. Har du möjlighet att diskutera livsfrågor i den forskarutbildning som du genomgår? 
Markera vad som stämmer bäst med din uppfattning. Det finns plats för eget alternativ. 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet  

Såna frågor kan jag diskutera med 
mina doktorandkollegor 

6 6 17 15 

Såna frågor kan jag diskutera inom 
min grupp 

5 17 17 6 

Såna frågor kan jag diskutera med 
min handledare 

11 10 15 7 

Såna frågor kan jag diskutera i min 
psykologiska handledning  

22 7 2 2 

Såna frågor kan jag diskutera i 
doktorandrådet 

26 11 3  

Såna frågor kan jag inte diskutera i 
forskarutbildningen 

17 11 5 9 

  
 
20. Vill du ha möjlighet att diskutera livsfrågor i den forskarutbildning som du genomgår? 
Det finns plats för eget alternativ. 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

Såna frågor vill jag kunna diskutera 
med mina kollegor 

6 5 17 14 

Såna frågor vill jag kunna diskutera 
inom min grupp 

5 8 20 9 

Såna frågor vill jag kunna diskutera 
med min handledare 

7 6 21 8 

Såna frågor vill jag kunna diskutera 
i min psykologiska handledning  

13 11 5 5 

Såna frågor vill jag kunna diskutera 
i doktorandrådet 

16 14 7 3 

Såna frågor vill jag inte diskutera i 
forskarutbildningen 

14 10 9 8 
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21. Har mötet med den forskningsmiljö där du ingår på något sätt påverkat din livssyn? 
Här följer några tänkbara alternativ. Komplettera gärna på någon av de tomma raderna. 

 
Jag har fått en ny syn på … 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
knappast 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt och hållet 

… hur livet egentligen har 
kommit till 

36 2 5  

… att allt i tillvaron egentligen 
är en stor happening 

25 13 4 1 

… varför jag har blivit den jag 
är 

27 8 7  

… hur nära det kan vara mellan 
hälsa och ohälsa 

8 4 17 14 

… varför människors kreativa för-
måga är så olika 

13 18 8 2 

… varför en del människor begår 
svåra brott 

29 10 4  

… varför det är nödvändigt att 
använda genetiska ingrepp för att 
påverka livets förutsättningar 

16 6 17 4 

… hur orimligt det är att tänka sig 
att människan har en själ 

31 7 4 1 

… hur svårt det är att stå för vad 
som är rätt och fel i mötet med 
andra 

16 13 11  

… vad som kan göra livet värt att 
leva 

16 11 10 6 

… hur vårt samhälle gömmer undan 
människors lidande 

21 11 8 2 

… att det går att förena min tro med 
den forskningsideologi som jag 
möter 

24 8 3 4 

… på hur ofta mina värderingar inte 
är sakligt underbyggda 

19 12 9 1 

… att jag lätt glömmer förväntning-
arna från mina närmaste 

20 17 7  

… att min tidigare livssyn inte är 
hållbar 

33 7 1  
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22. Hur mycket anser du att följande faktorer påverkar den livssyn du har idag? 
 Inte alls  Inte särskilt 

mycket 
Ganska 
mycket 

Mycket 
 

Trender i omvärlden 5 23 11 4 
De värderingar du växte upp med 1 3 14 26 
Den socialklass du har tillhört  2 13 13 9 
Massmedias påverkan 7 21 12 4 
Företags PR och reklam 16 17 8 2 
Någon organisation med tydlig ideologi 14 20 10  
Den politiska debatten 5 27 12 1 
Någon omvälvande händelse i ditt liv 2 19 13 9 
Den forskningsmiljö du ingår i 12 22 9  
Samtal i din privata miljö 1 5 24 14 
Din ekonomi 5 22 15 2 
Dina framtidsplaner 3 13 18 10 
Kunskaper som du fått i din utbildning 4 16 18 6 
Människor som du ser upp till 3 8 22 11 

 
Till sist några frågor om din bakgrund och studiesituation 
 
Är du kvinna eller man? 

 Kvinna 23  Man 21 
 
Hur gammal är du?………… år 
 
Var är du och dina föräldrar födda? 

 Eget 
födelseland

Moderns 
födelseland

Faderns 
födelseland 

Sverige 30 28 30 
Övriga Norden (Danmark, Finland, Island, Norge) 1 3 1 
EU-land (utom Danmark, Finland, Sverige) 4 4 4 
Övriga Europa (inkl Turkiet) 2 2 2 
Australien, USA, Kanada, Nya Zeeland 1 1 1 
Övriga Nord- och Sydamerika  
Asien (utom Turkiet) och Oceanien 2 1 1 
Afrika 1 1 1 

 
Var bodde du längst tid under perioden 7–17 år? 

Sverige 33 
Övriga Norden (Danmark, Finland, Island, Norge) 1 
EU-land (utom Danmark, Finland, Sverige) 2 
Övriga Europa (inkl Turkiet) 2 
Australien, USA, Kanada, Nya Zeeland 1 
Övriga Nord- och Sydamerika  
Asien (utom Turkiet) och Oceanien 2 
Afrika 1 

 
Vilken inriktning har den forskning du bedriver? 

Naturvetenskaplig 39 
Sociologisk 2 
Psykologisk 2 
Annan, nämligen …………. 2 
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Vilken grundutbildning har du fått vid universitetet? 
Läkarutbildning 17 
Biomedicinsk utbildning 15 
Sociologisk utbildning 1 
Psykologutbildning 1 
Annan, nämligen …………. 10 

1 år 7, 2 år 9, 3 år 9, 4 år 5, 5 år 5, 6 år 2, 7 år 0, 8 år 2 
Hur länge har du varit doktorand? …………. år 
Är din handledare kvinna eller man? 

 Kvinna 12  Man 33 
 
Vilken avdelning tillhör du? ………………………………. 
 
Vilken grupp tillhör du?……………………………………. 
 
Har du någon gång tänkt på att avbryta din forskarutbildning? 

Nej, aldrig Någon enstaka gång Det händer ganska ofta Det händer mycket ofta 
18 14 7 4 

 
Vad skulle kunna få dig att avbryta din forskarutbildning? Det finns plats för eget alternativ. 

 Instämmer
inte alls

Instämmer
knappast

Instämmer
delvis

Instämmer 
helt och hållet 

Jag har valt fel ämne 20 3 15 4 
Den ekonomiska uppoffringen är 
för stor 

11 14 15 2 

Påfrestningar på relationerna hem-
ma  

13 13 13 4 

Jag är osäker på om jag kan lyckas 
ta min examen 

16 13 7 6 

Jag får sällan någon fritid 6 15 17 3 
Framtiden som forskare är för oviss 6 14 10 11 
Jag är inte nöjd med handledningen 12 9 12 9 
Jag kan inte acceptera den männi-
skosyn som jag möter 

30 3 8 1 

Jag känner mig tvungen att bejaka 
värderingar som inte är mina egna 

26 9 5 2 

Jag är ibland tveksam till om det jag 
gör egentligen är till någon nytta 

13 14 13 2 

  
 
Vilken yrkesmässig framtid skulle du helst önska dig? Det finns plats för eget alternativ. 

Forskningsarbete vid universitetet 17 
Kliniskt arbete vid sjukhusklinik 17 
Arbete inom något läkemedelsföretag 11 
Arbete inom offentlig förvaltning  
Arbete inom eget företag 2 
Arbete i U-landstjänst 1 
Arbete vid något universitet i utlandet 4 
Arbete inom någon organisation för humanitär verksamhet 3 
 2 
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Om du har tankar och reflektioner kring den här enkäten är det värdefullt om du skri-
ver ned dem här på baksidan. 
 
 
Hur lång tid tog det för dig att besvara den här enkäten? Svar: cirka …… minuter 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
36 svar på svenska och 8 svar på engelska 
 
 
Skicka ditt svar i det medföljande kuvertet till 
 
Mårten Mårtensson 
Lönnviksvägen 64 
178 90 Ekerö 
 
Jag behöver ditt svar den 20 mars 2005. 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide hösten 2005 
 
Introduktion 
I våras skickade jag ut en enkät till alla doktorander vid din institution. Den tog upp 
frågor om värderingar och inställningar till sånt som kan vara viktigt i livet. Den 
ingår i en studie som ska leda fram till en doktorsavhandling i ämnet livsåskådnings-
forskning. Mitt intresse är att förstå vad som händer när doktorander med sina värde-
ringar och livsåskådningsfrågor möter dom synsätt som finns i forskningsmiljön. I 
vårt samtal följer jag nu upp några av frågorna från enkäten. Så småningom får du 
en utskrift så att du kan göra ev justeringar. Under samtalet kan du hela tiden avstå 
från att svara på enskilda frågor. Du kan också avbryta samtalet. Har du några tankar 
kring de här förutsättningarna? 
 
Presentation 
Du kan väl börja med att säga något om ditt forskningsprojekt. Vad kräver det av 
dej? Hur stor andel av din vakna tid lägger ner på det här jobbet? 
 
1. Viktiga värden i livet 
1.1 I min enkätundersökning svarade 35 av 44 att dom i sin forskarutbildning hade 
fått anledning att fundera över ”att hitta en balans mellan utbildning och privatliv”. 
Hur ser den balansen ut för din del? 
1.2 Frågor om vad som är viktigt i livet blir i vissa lägen särskilt tydliga. Om man  
t ex får barn, kan såna frågor dyka upp, kanske på ett nytt sätt. Om du har – eller 
hade – egna barn, vad är det för livssyn som du skulle vilja förmedla till dom? 
1.3 Varför är just det viktigt för dej? 
1.4 Hur stämmer ett sånt synsätt med det som är viktigt i forskningsmiljön? 
1.5 Nu spetsar jag till frågan om likheter och skillnader mellan den privata världen 
och forskningssituationen. Hur skulle du göra om det här skulle hända? 
Den person som du bor ihop har länge varit störd över att du kommer hem från job-
bet mycket senare än du har lovat. Du vet att det är så. Samtidigt har din handledare 
under den senaste tiden haft några allvarliga samtal med dej om ditt forskningsjobb. 
Du antar att du ligger illa till för att få nya forskningspengar. Idag blev krisen akut 
hemma. ”Nu får du faktiskt välja”, var beskedet du fick. ”Är det mej du vill leva 
ihop med eller är det med jobbet?” – Ja, vad skulle du välja i en sån konflikt? Var-
för? 
1.6 Finns det områden där man kan ana spänningar mellan å ena sidan enskilda 
doktoranders synsätt och å andra sidan tankegångar och förhållningssätt som före-
trädare för institutionen ger uttryck för? 
1.7 Hur hanterar man sånt? 
1.8 Hur tänker du t ex kring den forskningsetik som du möter på din institution. Är 
det en fråga som berör dej på något sätt? Var står du själv i den frågan? 
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2. Människosynen 
2.1 Vad är det som får människor att satsa flera år på sin forskarutbildning? 
2.2 Är det här något speciellt för forskare eller styr det också andra människor? 
2.3 Hur ska man vara för att bli accepterad i din forskningsmiljö? Vem sätter den 
agendan? 
2.4 Finns det andra normer i forskningsmiljön som säger vad som är rätt och fel?  
2.5 Nu spetsar jag frågan med ett fingerat exempel. Anta att det finns en kollega på 
institutionen som har jobbat med ett forskningsförsök. Nu är det dags att redovisa 
resultaten i en artikel. Hon har en handledare som i sin karriär har utnyttjat andras 
arbete till egen fördel. Nu vill handledaren stå först på artikeln utan att egentligen ha 
bidragit till resultatet. Doktoranden är djupt besviken. Vad skulle hända i en sån 
situation? Vad skulle man göra eller inte göra? Varför? 
2.6 Vi lämnar institutionen en stund och ser på några andra bilder av människors 
agerande. Jag tänker på barn som utnyttjas sexuellt, på kvinnomisshandel, på folk-
morden i Rwanda och Sudan och på raden av terrordåd. Berättar såna händelser 
nånting för dej om hur människor är? 
2.7 Finns det andra sidor i din människosyn som är viktiga för dej? 
2.8 Hur stämmer en sån människosyn med det förhållningssätt som kännetecknar 
institutionen? 
 
3. Världsbilden 
3.1 Du jobbar vid en institution med främst naturvetenskaplig forskning. Kanske 
man kan säga att ni beforskar naturen. Vad betyder då ordet natur för dej? 
3.2 I den här naturen finns det biologiska och genetiska sammanhang. Vilken plats 
har människan där? Är hon ett djur bland andra djur? Har hon en särställning? Var-
för kallar vi henne homo sapiens? Vad tänker du om det? 
3.3 Den här homo sapiens bygger upp samhällen och kulturer men plundrar och 
skövlar också. När du funderar på den värld som vi lever i, vad skapar det för sin-
nesstämning hos dej? Var hamnar du på skalan optimism/pessimism eller hoppfull-
het/modlöshet? 
3.4 Vad är det som gör att såna känslor dyker upp? 
3.5 Om vi nu går till din forskningsmiljö och lyssnar in den dominerande synen på 
samhället och omvärlden där, vad hör vi då? Vad säger man? 
3.6 Vad säger du själv i såna diskussioner? 
 
4. Kunskapens gränser 
4.1 Ni arbetar i er forskning med experiment och observationer. Har intuitionen 
någon plats i det arbetet? Spelar den nån roll i kunskapsprocessen? Hur då? 
4.2 Kan man få kunskap genom intuition? 
4.3 Tänk dej att en av dina vänner för en tid sen blev skadad i en bilolycka. Du har 
alltid uppfattat honom som en reflekterande person. Ett halvår efter olyckan berättar 
han för dej om en nära-döden-erfarenhet. Kan man ta en sån berättelse på allvar? 
4.4 Kan man säga att den sortens erfarenheter ger nån kunskap? Vilken sorts erfa-
renhet ger vilken sorts kunskap? 
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4.5 När du tänker på vad som är rätt och fel i livet, är det då nånting som du har lärt 
dej eller är det mest en känsla du har? Kan man veta nånting om vad som är rätt och 
fel, ont och gott? 
4.6. För en del människor tycks det vara viktigt att livet har nån slags mening. Kan 
man veta nånting om vad som gör livet meningsfullt? 
4.7 Är det överhuvudtaget meningsfullt att tala om sånt som man inte kan verifiera 
med vetenskaplig metod? 
 
5 Avrundning 
5.1. Vi har nu berört en rad livsåskådningsfrågor. Du har berättat något om hur du 
tänker och om hur man resonerar i din forskningsmiljö. Har kontakten med din 
forskningsmiljö betytt något för ditt eget sätt att tänka kring såna här frågor? 
5.2 Kan du se att din livsåskådning har haft någon betydelse för din forskning, t ex i 
valet av inriktning? 
5.3 Är det nån förändring i forskningsmiljön som du särskilt skulle önska dej när det 
gäller värderingar och förhållningssätt? 
5.4 Är det till slut något som du själv skulle vilja ta upp eller tillägga? 
 
Tack för samtalet! 
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