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Förord 

Denna bok handlar om hur forskare skaffar sig den information de behö-
ver för sitt arbete. Den är en doktorsavhandling inom ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap och närmare bestämt inom dess delområde 
användarstudier. 

Huvudpersonerna i denna undersökning är dess deltagare. Att klar-
göra och tolka de intressanta uppgifter de har försett mig med samtidigt 
som en forskningsetiskt korrekt och anonym behandling skulle kunna 
tillförsäkras dem har varit huvudarbetsuppgiften under detta projekt. Det 
är paradoxalt, att dessa centralgestalter på grund av omständigheterna 
måste mottaga mina tacksamhetsbetygelser kollektivt och anonymt. 
Särskilt vill jag tacka de tre deltagare som lät mig återge beskrivande 
texter med bevarat sammanhang. 

Övriga främjare av projektet skall också nämnas: handledare, chefer, 
kollegor, studenter, familjen osv. I ett begynnelseskede spelade professo-
rerna Harald Swedner och Tom Wilson en betydelsefull handledande roll 
för att jag skulle kunna välja ett någorlunda rimligt angreppssätt på pro-
blemet. Framlidne professor Erland Munch-Petersen har varit min hand-
ledare under den längsta perioden av mitt avhandlingsarbete. Det var han 
som fick ta stöten när mina anonymiseringsproblem tornade upp sig i 
verkliga eller inbillade anhopningar. Jag kan inte fatta att jag har mist ho-
nom. Under ensliga promenader ‘samtalar’ jag fortfarande med honom. 
Professor Lars Höglund har tillträtt som den handledare, som har fått 
uppgiften att lotsa mig genom avslutningsfasen: att åstadkomma en bok 
av texterna. 
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Mina chefer filosofie doktor Romulo Enmark och Bibliotekshögsko-
lans prefekt Staffan Lööf har vinnlagt sig om att erbjuda goda arbetsför-
hållanden och den förre fungerade också under en period av särskilt mot-
bjudande och tråkigt arbete som ett ‘hjälpjag’ och låste in mig i en ar-
betscell. Mina övriga kollegor tackar jag för stöd och hjälp, goda skratt 
och allvarliga samtal i bland annat kafferum och tågkupéer. 

Det högre seminariet har ägnat arbete åt att läsa och kommentera mi-
na alster i olika versioner, vilket jag är tacksam för. Några skall särskilt 
nämnas för att de har haft särskilda uppdrag att eller erbjudit sig att gran-
ska mina texter: filosofie doktor Louise Limberg och professor Maj 
Klasson. I avhandlingens slutskede har filosofie licentiat Göte Edström 
läst och kommenterat, så även journalisten och litteraturkritikern Chris-
tian Swalander. Utanför institutionen har i avhandlingens slutskede pro-
fessor Harald Swedner och docent Göran Widebäck haft vänligheten att 
läsa och kommentera. 

Vid det högre seminariet fanns, särskilt i samband med lanseringen 
av ett verk om den litterära smaken,1 ett starkt intresse för Pierre Bour-
dieus teorier, varvid jag fick klart för mig även hans intresse för de intel-
lektuella inklusive det akademiska etablissemanget. Catharina Stenberg 
och Göte Edström förde ofta ordet i det sammanhanget. Senare har jag 
fört diskussioner med doktoranden Daniel Seldén om teoriernas inne-
börd.  

Intervjuandets praktik utvecklades kraftigt genom mina möten med 
de första ‘erfarna juniorforskarna’. De var påtagligt intresserade av och 
erfarna i ämnet och delade med sig av sina lärospån. Intervjuns teori och 
teknik diskuterades med legitimerade psykoterapeuten Ann-Mari Seldén. 

Bibliotekshögskolans studenter har under många år, men särskilt un-
der perioden 1992-1994, spelat en för dem möjligen omedveten roll som 
kritiker av mina idéer. Undervisning framtvingar formuleringar, helst 
tydliga, men även inte så fullgångna idéer går att pröva. Det som går att 
berätta så att det mottas av studenter hjälper till att skilja det viktiga från 
det oviktiga. 

Arbetets finansiärer skall nämnas. I ett första stadium var det Forsk-
ningsrådsnämnden, som först gav mig ett planeringsutrymme och där-
efter identifierade ett lämpligt projekt att stödja bland mina olika förslag 

                                                 
1 Bourdieu, P. Les règles de l'art. 1992b. 
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och också gjorde det under hela genomförandeskedet. Analysarbetet har 
finansierats av forskningsmedel vid Högskolan i Borås. 

Kontaktbibliotekarier i Borås respektive Göteborg har varit Birgitta 
Byström och Kristina Göransson. Jag tackar dem och deras kollegor för 
utförda tjänster. Jag tackar Frances Hultgren för hjälp att granska språket 
i sammanfattningen på engelska. 

Den vetenskapliga apparaten har jag valt att utforma med hjälp av 
fotnoter. Noterna är ägnade åt källhänvisningar samt åt citenser till såda-
na verk, med vilka jag har velat stödja min framställning, samt åt kors-
hänvisningar. I undantagsfall förekommer kommentarer, som jag inte har 
velat tynga den löpande texten med. Hänvisningar till det insamlade 
källmaterialet sker i form av uppgift om källtyp samt datum och (vanli-
gen) klockslag för uppgiften ifråga. Litteraturförteckningens referenser 
ger fullständiga uppgifter om de verk citenserna hänvisar till. Den om-
fattar i sin tur endast verk, till vilka jag formaliter hänvisar. Bakgrunds-
läsning i form av till exempel metodlitteratur redovisas inte. Nationalen-
cyklopedin och Encyclopedia Britannica Online har brukats men nämns 
endast här. Källförteckningen redovisar allt insamlat material, även så-
dant som jag inte uttryckligen hänvisar till.2 

I detta sammanhang skulle jag vilja kommentera användningen av 
första personens personliga pronomen. Det svenska språket erbjuder åt-
skilliga möjligheter att uttrycka sig med opersonliga konstruktioner, nå-
got som flitigt och förhoppningsvis konsekvent utnyttjas för att hålla en 
önskvärd distans till materialet i det språkbruk, som hör till genren. Med 
den teoretiska och metodiska ansats, som hör till studien, uppstår emel-
lertid åtskilliga situationer, när forskaren som undersökande subjekt, det 
vill säga jag, oundvikligen framträder i materialet. En vetenskaplig tra-
dition, när det gäller behovet av att använda första personens personliga 
pronomen, bjuder då, att det är pluralis som skall användas. Traditionen 
har många goda förebilder, även stilistiskt, och som retoriskt grepp för 
att involvera läsaren i undersökningens slutsatser och resonemang har 
den stora fördelar. Med risk att framstå som schismatisk använder jag 
ändå singularis: anhängare av traditionen får alltså läsa ‘vi’ när det står 

                                                 
2 En beskrivning av källmaterialet finns på s. 53: Förteckning över det otryckta 

källmaterialet. 
En diskussion om anonymisering återfinns på s. 53ff i kapitlet Tillvägagångssätt 
vid analys. 
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‘jag’. Emellertid skulle användningen av ‘vi’ i denna studie kunna inklu-
dera inte bara textförfattaren utan även deltagarna i studien och de kan 
inte göras ansvariga för allt som ‘jag’ skriver.3 

Tillägg till andra upplagan 2004: Sedan avhandlingen publicerades 
1999 har opponenten vid disputationen professor Reijo Savolainen kom-
menterat den. Avhandlingen har recenserats av Catta Torhell i Biblioteks-
bladet och av Svend Bruhns i Biblioteksarbejde. Mina egna presen-
tationer av avhandlingen har förekommit i Tidskrift för dokumentation 
samt i the New Review of Information Behaviour Research.4 Ändringar 
av och tillägg till texten jämfört med första upplagan är av mindre 
omfattning. 

                                                 
3 Hjørland, B. Emnerepræsentation og informationssøgning. 1993. S. 16. 
4 Savolainen, R. Academic capital and information seeking career. 1999. 

Torhell, C. Gedigen avhandling. 2000. 
Bruhns, S. Bourdieu og informationssøgningskarrierer. 2000. 
Seldén, L. Unga forskares utsikter till en informationssökningskarriär. 2000. 
Seldén, L. Academic information seeking. 2001. 



 

13 

1 Syfte 

I den föreliggande studien är avsikten att studera, det vill säga upptäcka 
och förstå samt reflektera över samhällsvetenskapliga forskares förhål-
lande till anskaffning av information för sin praktiska yrkesutövning. Be-
toningen på anknytningen till praktiken i vardagen förtjänar understry-
kas. Informationsanskaffningen studeras inte separat utan i sitt naturliga 
sammanhang med forskning och forskarutbildning. Det skulle också 
kunna uttryckas sålunda: forskningens praktik studeras empiriskt med 
avseende på dess informationsanskaffande innehåll. Vad kan det finnas 
för variationer därvidlag? Syftet är att varsebli skillnaderna i hur infor-
mation anskaffas mot bakgrund av hur forskning och forskarutbildning 
kan bedrivas. Vilka är extremerna? Var finns ramarna? Kan en utveck-
ling skönjas? Finns det något gemensamt? 

Forskning bedrivs i praktiken av forskare med varierande erfarenhet, 
från doktorand till akademiledamot. Vad får det för konsekvenser för 
informationsanskaffningens karaktär att forskningserfarenhetens nivå 
ändras? Innebär det någon form av inskolning för doktorandens del? 
Skiljer sig senioren från junioren i anskaffningsbeteende? Forsknings-
verksamhet måste med nödvändighet uppfattas som en process. Vad får 
det för konsekvenser för synen på informationsanskaffande verksamhet? 

I denna studie och för att besvara dessa frågor utförs uppgiften med 
ämnet företagsekonomi som exempel med huvuddelen av det empiriska 
materialet från delområdet organisation och administration. Den bakom-
liggande avsikten har varit att de deltagande forskarna skulle ha en nå-
gorlunda homogen bakgrund. I den mån de går att upptäcka, redovisas 
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ämnets särdrag ur informationssökningssynpunkt. Det är dock inget hu-
vudsyfte med undersökningen att jämföra ämnets delar sinsemellan eller 
företagsekonomi med andra ämnen. I bakgrunden finns dock en förståel-
se av att humanvetenskaper i informationsanskaffningshänseende skiljer 
sig från naturvetenskapliga och tekniska ämnen. 

Studien har sin grund i ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap, 
vars forskande verksamhet i eget namn är av ungt datum inom riket. Äm-
net är kanske på väg att bli tvärvetenskapligt, men bär i dagsläget i 
mångt och mycket prägeln av att vara flervetenskapligt.5 Det är svårt att 
tänka sig, att det ens på lång sikt skulle kunna bli en disciplin på samma 
sätt som till exempel nationalekonomi. Däremot skulle det kunna bli ett 
forskningsfält, som liknar företagsekonomi, en intressant parallell i sam-
band med detta projekt. Åtskilliga discipliner inom det humanvetenskap-
liga området kan tillsammans med vissa tekniska åberopas som faddrar.6 
Som utbildningsämne har det i Sverige existerat sedan 1926 under 
Kungl. skolöverstyrelsens bibliotekskonsulenters överinseende. Från 
1943 antog utbildningen en i stort sett i postakademisk form. Postakade-
misk kan även sådan inomverksutbildning, som under mer än ett halvse-
kel handhades av universitetsbiblioteken och Kungl. biblioteket, kallas. 
År 1972 integrerades grundutbildningen i högskoleväsendet genom grun-
dandet av Bibliotekshögskolan i Borås. Högskolereformen 1993 medför-
de organisatoriska förändringar såsom att biblioteks- och informations-
vetenskap som ämne inlemmades i systemet för kandidat- och magister-
utbildningar samt att utbildningar startade på fler orter än i Borås. 

Det kan hävdas, att det finns ett antal accepterade kriterier för när den 
kognitiva och sociala institutionaliseringen av ett ämne med forskande 
kompetens äger rum. Biblioteks- och informationsvetenskapens första 
professur inrättades 1991 vid Göteborgs universitet. Forskarutbildningen 
startade 1992. Som en följd därav har till och med 1998 fyra personer 
disputerat, en hedersdoktor har utsetts och tre personer har avlagt licenti-
atexamen.  

Grundandet av tidskriften Svensk biblioteksforskning ägde rum 1987 
vid det samma år grundade Centrum för biblioteksforskning vid Göte-
borgs universitet, ungefär samtidigt som en avdelning för informations-
vetenskap formellt inrättades vid Umeå universitet. I samband med grun-
                                                 
5 Tengström, E. Biblioteks- och informationsvetenskapen. 1993. 
6 Enmark, R. Biblioteksstudier. 1990. 
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dandet av nyss nämnt centrum i Göteborg bildades visserligen en före-
ning, men ämnet måste konstateras fortfarande sakna ett i verksamhet 
varande svenskt vetenskapligt samfund. 

Vägen till institutionalisering kan karakteriseras som lång och krokig. 
Ecklesiastikministern ville i direktiven 1965 till den utredning, som för-
beredde grundandet av Bibliotekshögskolan, uttryckligen att vetenskap-
lig verksamhet inte skulle behandlas av utredningen, något som uppfatta-
des som ett förbud för Bibliotekshögskolan att bedriva forskning.7 Hög-
skolereformen 1977 slopade förbudet, men resurser och regelverk utgjor-
de i praktiken oöverstigliga hinder för forskning utanför universitetens 
ram. Sektorsmedel för forskning inom biblioteks- och informationsområ-
det tillfördes första gången i samband med tillkomsten av Statens råd för 
vetenskaplig information och dokumentation, SINFDOK (1968-1978), 
och sedermera hos efterträdarna, i tur och ordning Delegationen för ve-
tenskaplig och teknisk informationsförsörjning, DFI (1979-1988), och 
Forskningsrådsnämnden, FRN (1988-1998?). Tillgången på sektorsme-
del ledde bland annat till satsningar på stipendiater samt på ett par forsk-
ningsmiljöer, dels INFORSK i Umeå och dels LIBLAB i Linköping. 
Publikationsserien INFORSK Papers on Communication Studies tog sin 
början i skiftet mellan SINFDOK och DFI. Om sektorsmedel för biblio-
teksforskning kan sägas finnas tillgängliga efter omorganisation vid FRN 
1998 förefaller oklart. Biblioteksforskning har under en längre tid kont-
inuerligt bedrivits i litteratursociologi vid Uppsala universitet, som med 
utgivningen av En bok om biblioteksforskning 1969 sådde ett viktigt frö.8 
Det har då och då förekommit doktorsavhandlingar i andra ämnen med 
tydlig anknytning till ämnesområdet, liksom disputationer utomlands av i 
riket verksamma personer.9 Kungl. biblioteket och Statens kulturråd har 

                                                 
7 Utredningen rörande utbildning av bibliotekspersonal mm. Utbildning för 

bibliotek, arkiv och informatik. 1969. S. 13. 
8 Furuland, L. & Svedjedal, J. The sociology of literature and library research. 

1993. 
Brundin, B. & Furuland, L. En bok om biblioteksforskning. 1969. 

9 Till exempel: Fjällbrant, N. The development of a programme of user education 
at chalmers university of technology library. 1976. 
Höglund, L. & Persson, O. Kommunikation inom vetenskap och teknik. 1980. 
Höglund, L. Om informationsutnyttjande i forsknings- och utvecklingsarbete. 
1980. 
Persson, O. Informell kommunikation bland forskare och tekniker. 1980. 
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med medel till deras disposition under åren ansvarat för åtskilligt utveck-
lingsarbete, som legat den tillämpade forskningen nära. I rapportserierna 
BIBSAM-rapport och Rapport från Statens kulturråd med föregångaren 
Rapport från kulturrådet finns exempel på det. 

Den problemformulering som återgivits härovan var inte den ur-
sprungliga. En tidig inspiration, från början av min lärargärning vid Bib-
liotekshögskolan,  till denna avhandling går tillbaka till hur jag uppfatta-
de de försök med intensifierad informationsförsörjning till forskare, som 
Maurice Line iscensatte vid universitetet i Bath på 1960-talet. Univer-
sitetet där hade genomgått en förändring, som gick ut på att från att ha 
varit ett universitet med huvudsakligen teknisk inriktning, fick man täm-
ligen plötsligt ett ansvar också för samhällsvetenskaplig forskning och 
utbildning. Bibliotekets ställning i den nya situationen var knappast av-
undsvärd. Samlingar som kunde möta de nya anspråken var långt ifrån 
uppbyggda. Sättet att möta behoven gentemot forskarna var ett projekt, 
Experimental Information Service in the Social Sciences, med långtgåen-
de service ifråga om att bevaka och hålla à jour, söka på beställning, göra 
SDI-profiler mm. Tjänsten ifråga var noga med att forskarnas reaktioner 
skulle återkopplas till dem som utförde bevakningsuppdragen.10  

En annan handlingsinriktad inspiration kom från berättelser av Tom 
Wilson och David Streatfield om hur de använde aktionsforskningsmeto-
der för att förbättra situationen i informationshänseende för medarbetar-
na vid socialbyråer.11 Gemensamt för dessa inspirationer var den intres-

                                                                                                                                           
Klasson, M. Högskolebibliotek i förändring. 1984. 
Herder, M. Arbetsplatsbibliotek i sverige. 1986. 
Vedi, S. Information and the awareness of leaching of plant nutrients. 1986. 
Åberg, Å. Västerås mellan kellgren och onkel adam. 1987. 
Malmsjö, A. Informationsanvändning och verksamhet. 1989. 
Olander, A.B. Personal information management in computer science research. 
1992. 
Kühne, B. Biblioteket - skolans hjärna? 1993. 
Olsson, L. Det datoriserade biblioteket. 1995. 

10  Evans, S.M. & Line, M.B. A personalized service to academic researchers. 
1973. 
Projektet hade akronymen EISISS. 

11 Wilson, T.D. & Streatfield, D. Action research and users' needs. 1982. 
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serade uppmärksamheten på biblioteks- och informationsanvändaren och 
på de handlingar, som kunde riktas mot dem till deras båtnad. Natur-
ligtvis var det också en inspiration, att det kom institutionaliseringar till 
stånd, vilka satte användare och informationsutnyttjande i fokus. Jag 
tänker på de aktiviteter, som låg bakom två förkortningar som CRUS, det 
vill säga Centre for Research on User Studies (Sheffield), och IN-
FORSK, det vill säga Informationsforskningsgruppen, Sociologiska in-
stitutionen, Umeå universitet.12 

Frågor som uppstod i det kölvattnet var starkt praxisrelaterade och 
jag tror, att ett stort antal bibliotekarier, särskilt vid forskningsbibliotek 
och åtminstone på den tiden (i slutet av 1980-talet), delade min undran. 

 
Varför använder sig inte forskare med begeistring av de lätt till-

gängliga informationshjälpmedel och de omfattande informations-
resurser som bibliotek och andra informationsförmedlande institu-
tioner tillhandahåller?  

Vad kan man göra åt denna beklagliga situation? 
                                                                                                                                          

Wilson, T.D., Streatfield, D., Mullings, C., Lowndes-Smith, V. & Pendleton, B. 
Information needs and information services in local authority social services 
departments (project iniss). 1978. 
Wilson, T.D., Streatfield, D. & Mullings, C. Information needs in local authority 
social services departments. 1979. 
Streatfield, D. & Wilson, T.D. The vital link. 1980. 
Wilson, T.D. & Streatfield, D. You can observe a lot... 1980. 
Wilson, T.D. Nowy paradygmat badan´ w dziedzinie informacji naukowej. 
1982. 
Streatfield, D. & Wilson, T.D. Information innovations in social services 
departments. 1982. 
Projektet hade akronymen INISS. 
Liknande idéer var gångbara även på svensk botten med Maj Klasson som ini-
tiativtagare: 
Klasson, M. Högskolebibliotek i förändring. 1984. 
En som uppenbarligen också hämtade inspiration ur dessa företag var Julie 
Neway, som formade idéer om nära empatisk samverkan i arbetslag mellan 
forskare och bibliotekarier. Lennart Eriksson fäste min uppmärksamhet på 
hennes verk liksom på tankar i anslutning därtill av Maj Klasson. 
Neway, J.M. Information specialist as team player in the research process. 1985. 
Klasson, M. Bibliotekarien. 1991. 

12 Roberts, N. & Wilson, T.D. The development of user studies at sheffield 
university, 1963-88. 1988. 
Höglund, L. & Persson, O. The use of knowledge. 1990. 
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Forskares engagemang i att klarlägga det kumulerade vetenskapliga kun-
nandet har problematiserats i en del sammanhang13 och har föranlett Pat-
rick Wilson att formulera en uppgift för biblioteks- och informationsve-
tenskapen i samma anda, som jag gav uttryck åt vid projektets begynnel-
se. 

Progress in research and development depends on adequate com-
munication, and those whose job it is to support work in R&D 
naturally want to know whether communication is as efficient as it 
might be, and, if it is not, whether there is something that can be 
done to make it more efficient.14 

Den typ av förståelse, som avspeglar sig i formuleringarna, visade sig 
vara så pass gångbar, att den bland annat ledde till en delfinansiering av 
studien 1988-1993. Dubier uppenbarade sig emellertid på ett relativt ti-
digt stadium av denna period. I synnerhet två viktiga utsagor från tidiga 
intervjuer kunde motivera en ändrad inställning. Den första utsagan, av 
en erfaren junior, gav uttryck åt ett utpräglat nätverksbeteende, som han 
utmålade med stor medvetenhet om dess informationsinnebörd, parat 
med uppgifter om både intensiv och extensiv läsning. Till yttermera vis-
so framställdes utbytet av datorbaserad litteratursökning som ointressant, 
medan botaniserandet vid ett specialbibliotek hade varit desto mer gi-
vande.15 

 En andra utsaga, från en senior, om doktoranders möte med bibliote-
karier för litteratursökning kunde uppfattas som kraftigt sensiterande16 i 
riktning bort från de angivna problemformuleringarna. Innebörden av 
den var, att om doktoranden på egen hand inte hittade litteratur vid sin 
sökning, så lade vederbörande med all rätt skulden på sig själv och sin 
okunnighet. Om doktoranden i stället utnyttjade en bibliotekarie eller do-
kumentalist för sin sökning och resultatet blev negativt, så togs det i stäl-
let till intäkt för att det ingen litteratur fanns. Effekten förstärktes, om 
bibliotekarien oförsiktigt formulerade sig till den ändan, att litteratur sak-
nades i stället för att lämna uppgiften att man ingen hittade. Sagesman-

                                                 
13 Se s. 46: Om litteratur och nätverk. 
14 Wilson, P. Unused relevant information in research and development. 1995. S. 

45. 
15 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 
16 Om sensitering jämför s. 30 vid not nr 42 samt s. 53: symbolisk interaktionism. 
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nen var luttrad på den punkten och menade att bibliotekarier utgjorde ett 
faromoment för doktorander och att de i stället systematiskt borde fram-
hålla det osannolika i att man ingenting hittade. Till utsagan hörde vidare 
en visserligen mycket positiv uppskattning av datorbaserad litteratursök-
ning, men att det var viktigt, att den skedde under forskarens kontroll. 
Kontrollen skulle ske genom att forskaren kunde utföra sökningen själv 
eller genom att sitta bredvid dokumentalisten. Han hade personlig er-
farenhet av bådadera liksom av att ha blivit förvägrad de möjligheter-
na.17 

Inte minst dessa båda utsagor föranledde slutsatsen, att i synnerhet 
det andra ledet i problemformuleringen – åtgärder för att råda bot för 
forskares bristande intresse av informationssökningshjälpmedel – inte 
var anpassat till den valda undersökningsgruppen. I ett rationellt beteen-
de i fråga om informationsanskaffning ingick biblioteksanknutna vägar 
endast som en ingrediens i en komplicerad bild av nätverksförhållanden 
och olika grader av beläsenhet. I ett sådant sammanhang kan utarbetan-
det av en aktionsplan för att råda bot på mer eller mindre tekniska brister 
i den biblioteksanknutna informationsanskaffningen inte betraktas som 
mest relevant. Ifråga om perspektiv är det fråga om en total distansering 
till den ursprungliga frågeställningen. Det är forskarna och deras infor-
mationssökning i den forskande vardagspraktiken, som står i fokus. Bib-
liotekens dignande smörgåsbord av informationsutbud hör till bilden 
endast i den mån forskarna drivs dit för att ta för sig. 

De i avsnittets inledning redovisade frågorna måste alltså tas till ut-
gångspunkt för studien. Avståndstagandet till den ursprungliga frågeställ-
ningen är inte principiellt och definitivt, utan anpassat till situationen och 
gruppen. Den ursprungliga inspirationens betydelse vill jag således inte 
förneka. Den frågans relevans har även Patrick Wilson bedyrat i det 
återgivna citatet.18  

Undersökningens fokus vilar således på innehållsliga aspekter av 
forskningens vardagspraktik och den informationssökning som hör till. 
Behovet av förutsättningslösa kvalitativa fältstudier framstod särskilt 
tydligt efter studium av tidigare forskning. Några formuleringar kan peka 

                                                 
17 Se en utförlig återgivning av denna intervju s. 53: En senior. 
18 Se s. 18 vid not nr 14. 
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på vad dessa intentioner har lett till. Några ordvändningar anknyter till 
ett tänkande inspirerat av Pierre Bourdieu.19 

Hur kan sammanhanget mellan forskning och informationssökning 
framställas, om de personer som jag har samarbetat med får ut-
trycka sin mening i en bevarad kontext? 

Hur ser den ämnesmässiga bakgrund ut som mina samarbets-
personer är knutna till? 

Vilka aspekter av en forskarkarriär, inte minst i dess tidigare 
skede, kan tolkas som en väsentlig bakgrund för informations-
sökning? 

Vilka aspekter på kön utgör en väsentlig kontext? 
Vilka former karakteriserar och vilka ramar omsluter forskarkar-

riären? 
Hur kan man med en övergripande teori förstå informationssök-

ningens successiva utveckling under en forskarkarriär? Vilka aspek-
ter är karakteriserande? 

Hur kan kön innebära konsekvenser för informationssökning? 
Hur kan man göra distinktioner mellan de karakteristiska resur-

ser, som kan utnyttjas för informationssökning? 
Hur ger investeringar av olika slag avkastning? 
Hur utfaller en jämförelse mellan forskning och informations-

sökning med avseende på intellektuella och sociala tillgångar? 

Sammanfattningsvis är området för studien informationsanskaffningens 
utveckling under en forskarkarriär i ett samhällsvetenskapligt ämne med 
företagsekonomi som exempel. Målet är i första ledet att förstå och tolka 
variationer – i samspel med variationer i själva forskarkarriären. Tidiga 
skeden av karriärerna studeras särskilt. Att förstå innebörden i stort av 
variationerna är ett mål därefter. 

                                                 
19 Se s. 53: Den akademiska människan. 
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1.1 Arbetets uppläggning och några av dess 
begränsningar 

Arbetets uppläggning skall förklaras. Närmast syftet följer en genom-
gång av vissa termer som behövs för arbetet samt några grundläggande 
uppgifter om ämnet företagsekonomi. 

Ett stort kapitel redogör för tidigare forskning. Det har två delar som 
av praktiska skäl redovisas i tre. Den omfattande presentationen av den 
inomvetenskapliga traditionen är bland annat tänkt att styrka behovet av 
en i möjlig utsträckning förutsättningslös studie av forskares informa-
tionsanskaffning och motivera en förhållandevis distanserad hållning till 
de presenterade arbetena. Det har funnits ett visst behov av att studera 
traditionerna inom det multidisciplinära forskningsområdet forskning om 
forskning, men dess betydelse för avhandlingsprojektet är klart avgrän-
sad. Fokus ligger på informationsanskaffning, fastän det empiriska ma-
terialet i det sammanhanget är mindre omfattande  än  det omkring forsk-
ningens praktik. Den situationen är mindre paradoxal än det i förstone 
kan tyckas. Tonvikten på att bevara sammanhanget vid materialets in-
samling utgör förklaringen. Förekomsten av ett intresse för informations-
sökning inom de vetenskapsteoretiskt och vetenskapssociologiskt an-
knutna forskningstraditionerna verkar vara mindre vanligt förekomman-
de på ett sätt som bör föranleda kritik. Allmänna vetenskapssociologiska 
och vetenskapsteoretiska diskurser, såsom till exempel dem rörande 
forskningens produktivitet och kvalitet, ryms därför inte inom ramen för 
det föreliggande projektet. Vissa perspektiv på kön inom akademin upp-
märksammas av analogiskäl. 

En fråga av särskild dignitet är att Pierre Bourdieus tänkande har vi-
sat sig vara av generativt slag. Det kan sägas bilda en teoretisk ram för 
avhandlingen och presenteras därför utförligt. Hur Bourdieu skall upp-
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fattas är inte alldeles självklart och det fordras ett generöst utrymme för 
att visa hur förståelsen har utfallit. Även biografiska uppgifter har fått 
hjälpa till. Utvecklingen av sådana generativa begrepp för avhandlingens 
behov, som har sin grund i Bourdieus tänkande, har fått sin insprängda 
plats i detta kapitel. De möjliga alternativen till Bourdieu har därmed 
successivt fallit utanför ramen. 

Metodkapitlet har inslag av olika typ. Där finns teoretiska aspekter på 
metodval redovisade: möjligheter och begränsningar i symbolisk interak-
tionism, grundad teori och aktionsforskning begrundas. Där finns en 
okomplicerad deskriptiv framställning av undersökningens förlopp. Me-
todiska konsekvenser av ändrad förståelse under pågående undersökning 
diskuteras. Kategoriserande och nivåindelande aktiviteter under analys-
skedet får sin förklaring. Reflexioner kring det undersökande subjektet, 
objektiveringsansatser och egen informationssökning redovisas. 

De empiriskt redovisande och samtidigt diskuterande texterna förde-
las på tre kapitel. Inledningsvis förekommer ett deskriptivt avsnitt, som 
redovisar delar av tre forskares sätt att tänka om informationssökning. 
Det innehållet är tänkt att underlätta förståelsen av de analyserande de-
larna. Företagsekonomi som socialt fält får en genomgång. Den empi-
riska grunden kompletteras med läsefrukter och resonemang. Varia-
tionerna och ramarna för den fokuserade delen av det akademiska sociala 
fältet granskas i detalj, först separerande och sedan förenande, längs två 
spår: ackumulering av akademiskt kapital respektive ackumulering av in-
formationssökningskapital. Ett kort kapitel ägnas åt att förena kapital-
former och karriärer. Avslutande reflektioner har fått ett eget kapitel. 

Bilagorna rymmer förkortningslista, termlista samt några av under-
sökningens tidiga dokument. Källmaterialet förtecknas i sin helhet oav-
sett faktisk användning medan litteraturlistan begränsas till åberopade 
verk. Boken avslutas med en figurförteckning och ett person- och sakre-
gister. 
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1.2 Terminologi 

I detta avsnitt förklaras användningen av en del termer. En stor del av de 
i boken använda termerna har sin hemvist i Pierre Bourdieus teoribild-
ning eller utgör avledningar därifrån. Den delen av terminologin sparas 
till det särskilda avsnitt, som behandlar relevanta delar av hans tänkan-
de.20 Det finns en symbolisk skuldbörda även till andra författare, som 
inte framstår lika tydligt. Av mitt totala teoretiska beroende, är emellertid 
det till Bourdieu störst. Den faktiska användningen av bokens termer 
framgår av registret.21 Det finns även en särskild termlista.22 

I tydlig överensstämmelse med Bourdieus relationella och associativa 
sätt att använda och definiera begrepp finns det även i inledningen till 
avsnittet om de egendefinierade termerna anledning att peka på det hel-
hetsperspektiv som är utmärkande för denna studie. Vida definitioner är 
principiellt viktiga för att deltagarna i undersökningen skall få komma 
till tals. Associationer till vardagsförståelse skall därför inte uteslutas. 
Snäva definitioner är inte på sin plats. Dessa påpekanden är tydliga vad 
gäller termerna information och informationssökning, i vilka fall snävt 
satta betydelser skulle ha varit särskilt förödande. 

Begreppet information är notoriskt svårdefinierat. Nedan följer defi-
nitioner av användningen av åtskilliga sammansättningar med ordet in-
formation. När ordet används utan attribut eller sammansatta led, är det 
inte som definierad term utan i dess vardagsbetydelser, som tillåter vida 
associationer.23 Det finns dock två förhållanden att uppmärksamma. Det 

                                                 
20 Se s. 53: Den akademiska människan. 
21 Se s. 53: Person- och sakregister. 
22 Se s. 53: Termer. 
23 Se s. 53: Bourdieus språk. 



24 

 

ena gäller att jag i texten försöker styra undan från sådana betydelser av 
ordet som skulle innebära mer eller mindre en överensstämmelse med 
kunskapsbegreppet. Det finns definitioner i nationalencyklopedin och i 
Encyclopedia of Library and Information Science, som anknyter till kog-
nitiva processer där en gränsdragning mellan information och kunskap är 
svår.24 Det andra förhållandet är den komplikationen att jag under de 
första intervjuerna i undersökningens första fas använde mig av ett infor-
mationsbegrepp i anslutning till trappan: data – information – kunskap.25 
När jag hade uppmärksammat misstaget med att utsätta intervjupersoner-
na i det skedet för ett normativt förhållningssätt, om inte rent av symbo-
liskt våld, från min sida, övergick jag till att i stället fråga efter vad de 
själva avsåg med begreppet information. 

Av texten ovan följer att begreppet informationssökning fordrar några 
reflexioner. Bland deltagarna i undersökningen uppstod stundom pro-
blem av olika slag, så att sådana handlingar utlöstes hos deltagarna, som 
gick ut på att anskaffa utsagor. Vanliga sådana handlingar var att inter-
vjua någon person, som man ansåg förståndig, respektive att läsa viss 
text, inte sällan utmynnande i en kombination av bådadera. Det bakom-
liggande syftet var ofta att utöka sin expertis på området ifråga. Det har 
ifrågasatts om forskningsverksamma personer verkligen söker informa-
tion. Snarare är det kunnande, vetande, man är ute efter. Möjligen skulle 
man kunna säga, att när man söker sådant, kan man erhålla utsagor som 
får behandlas som information och som eventuellt kan omsättas i kun-
skaper. Här handlar det om kognitiva processer. Dessa kan bara studeras 
genom sina yttringar. Därtill givs stundom tillfälle, men inte sällan är 
vägen stängd. Påståendet att forskare inte söker information kan dock 
motsägas genom ett enkelt exempel: när det gäller fysisk lokalisering av 
åtråvärda texter, så är det information om detta som är målet. Skillnaden 
gentemot kunskapsbegreppet är påfallande. När jag använder begreppet 
informationssökning utan attributiv bestämning eller inskränkning är det 
i en mycket vid bemärkelse utan direkt koppling till någon vardagsbety-
delse av ordet. Både den aktiva anskaffningen av information respektive 
den passiva försörjningen innefattas i definitionen. Det betyder att be-
greppet kan användas utan att något egentligt sökande föreligger. Den 
engelskspråkiga motsvarigheten information seeking torde internationellt 
                                                 
24 Jämför Tengström, E. Hur förändras våra livsvillkor? 1998. Till exempel s. 87f. 
25 Se s. 53: not nr 427. 
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användas på motsvarande sätt. I sammanhanget kan det noteras att Tom 
Wilson definierar information searching behaviour som en specifik term 
ingående i det mer generella begreppet information seeking behaviour i 
sin tur en del av information behaviour.26  Höglund och Persson har i si-
na skrifter med förkärlek talat om informationsutnyttjande,27 något som 
inkluderar både eftersökningen och användningen av information. Be-
greppet informationsbehov används endast i samband med det utförliga 
studiet av tidigare forskning i denna fråga.28 

I boken används termen informationsanskaffning i en mer inskränkt 
mening än informationssökning. I anskaffning ligger det en innebörd av 
att ha tagit ett steg längre än att enbart ha ägnat sig åt efterspaning. Den 
senare aktiviteten kan dock vara inkluderad i den förra. Informationsför-
sörjning är en term, vars perspektiv eller konnotation gör att den ligger 
väl till att användas av sektorsorgan. Variationerna i betydelsen av de 
båda uttrycker perspektiv och hållningar, som närmast är dikotoma. 

En bred användning av begreppet informationssökning kan komma i 
närheten av den inom ämnet, men inte i denna bok, utbredda använd-
ningen av begreppet access to information – tillgång till information.29 

Med biblioteksorienterad informationssökning menas efterforskning 
av sådan information, vars tillhandahållande är institutionaliserat i någon 
bemärkelse. Dit räknas till exempel uppgifter, som tillhandahålls av bib-
liotek, informationscentraler, databasvärdar, förlag, bokhandlare och sys-
tematiserade tjänster som är tillgängliga över elektroniska nät. Enbart or-
det sökning, i formen av ‘att göra en sökning’ är en inom bibliotekspraxis 
etablerad term för vanligen datorbaserad eller eljest manuell eftersökning 
av information, ofta i form av bibliografiska referenser. 

Begreppet biblioteksorienterad informationssökning är länkat till den 
något vidare men näraliggande företeelsen formellt orienterad informa-

                                                 
26 Wilson, T.D. Exploring models of information behaviour. 1999. S. 55. 
27 Höglund, L. & Persson, O. Kommunikation inom vetenskap och teknik. 1980.  

S. 44ff. 
Höglund, L. & Persson, O. Information och kunskap. 1985. S. 47ff. 

28 Se s. 53: Om informationsbehov. 
29 McCreadie, M. & Rice, R.E. Trends in analyzing access to information. P. I. 

1999a. 
McCreadie, M. & Rice, R.E. Trends in analyzing access to information. P. Ii. 
1999b. 
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tionssökning där informationen i det typiska fallet är textbunden till ett 
medium såsom en bok eller en elektronisk publikation, vilken fått någon 
sorts formaliserad status. Biblioteksorientering anger en anknytning till 
en institution. Som synonyma varianter används biblioteksinriktad infor-
mationssökning respektive formellt inriktad informationssökning. 

Socialt orienterad informationssökning å sin sida hänför sig till sådan 
information som i typfallet blir tillgänglig genom personliga hänvändel-
ser. Symbolisk akademi är ett begrepp som jag använder i en utvidgad 
och överordnad betydelse i förhållande till det av Derek J. de Solla Price 
introducerade begreppet invisible college. Lärljungen Crane har med be-
greppet avsett forskningsfronternas sociala klubbar.30 Min tolkning av 
invisible college är att det är ett begrepp som mera allmänt speglar elitis-
men inom akademiens olika discipliner, även de sociala banden mellan 
dem som har makten att fördela resurser och privilegier. Den symboliska 
akademien skulle då innefatta även sådana sociala cirklar (Kadushins ter-
minologi), grupper av agenter, som inte nödvändigtvis befinner sig på 
toppnivå, men som ändå deltar i kampen om det gemensamt intressanta 
(Bourdieus terminologi). Det ligger en motsägelse i att benämna en så 
utpräglat social företeelse som symbolisk. En benämning i likhet med 
‘social akademi’ synes mig emellertid leda associationerna i felaktig rikt-
ning (socialvetenskaplig fakultet?) och har inte valts. Höglund och Pers-
son har använt näraliggande termer som informell kommunikation och 
nätverkskommunikation.31 Här menar jag att det erfordras distinktioner 
inte bara i enlighet med motsatsparen formell – informell utan även en-
ligt synlig – osynlig eller skriftlig – muntlig.32 Sociala kontakter av till 
synes informell art kan ha en officiell bakgrund, som blir synlig först så 
småningom. Det gemensamma för symbolisk akademi och ‘invisible col-
lege’ är intresset för att spegla sådana sociala grupperingar som inte nöd-
vändigtvis följer officiella indelningar. Termen den symboliska akade-
mien inkluderar alltså ‘invisible college’. Det kan noteras, att Swedner 
använder begreppet osynligt universitet annorlunda, i anslutning till Gor-

                                                 
30 Se även s. 51 vid not nr 90. 
31 Höglund, L. & Persson, O. Kommunikation inom vetenskap och teknik. 1980. S. 

91ff. 
32 Jämför s. 53: Tabell 4. 
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kij, men med en viss anknytning till meningen här: universitetet är inte 
byggnader och lärosalar.33 

Informationsåterfinning används som svensk motsvarighet till eng-
elskans ‘information retrieval – IR’. Det sker i analogi med nynorskans 
attfinning och danskans och bokmålets genfinding / gjenfinning.  Åter-
finning används som kortform. Ofta används i bibliotekspraxis i stället 
den missvisande termen (informations)återvinning, som anspelar på en 
identitet mellan information och kunskap, som om det vore en substans i 
form av kunskap som vore återvunnen – som om en transsubstantiering 
hade ägt rum. Det behövs en distinktion mellan att finna information och 
att vinna kunskap. 

Med intuition avses sådan kunskap, som det är svårt att beskriva med 
ord. Tyst kunskap, ‘tacit knowledge’, torde vara näraliggande begrepp.34 

I boken används ordet karriär (vanligen i sammansättningar som 
forskarkarriär och informationssökningskarriär) i betydelsen statusför-
ändringar över tid. I betydelsen av avledningen karriärist ligger en ambi-
tion, som kan finnas, men inte nödvändigtvis behöver vara en bestånds-
del i karriärbegreppet. När den finns är det dock snarare i samband med 
den förra än med den senare sammansättningen. Båda de nämnda sam-
mansättningarna är emellertid laddade med en beståndsdel av förkovran. 
Jag vill påminna om att ordet karriär används i inte bara ärofulla sam-
manhang utan även som i till exempel begreppet missbrukarkarriär, nå-
got som pekar på en socialisationskaraktär i en betydelse av ordet. Även 
en sådan association är giltig i denna boks sammanhang. De professions-
teoretiska anknytningarna till begreppet har bedömts ligga alltför fjärran 
för att tas upp till behandling.35 

Klassifikation – klassificera används i anslutning till förståelsen av 
den akademiska människan som den klassificerande människan – inte i 
någon specifik biblioteks- och informationsvetenskaplig mening.36 Ord 

                                                 
33 Swedner, H.i.s.m.G.S. Socialt välfärdsarbete. 1996. S. 20f. 
34 Jämför Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 17. 

Gerholm, T. On tacit knowledge in academia. 1990. 
Jämför s. 53-53 Criteria for a clarified subjectivity p. 3. 

35 Jämför s. 53 och 53. En antydan till ett professionsteoretiskt sammanhang finns 
på s. 53 vid not 272. 

36 Jämför s. 53 vid not nr 176. 
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som kategorisering, skattning och indelning används i näraliggande bety-
delser. 

Kunskapsväska är en metafor skapad av Harriet Lönnqvist eller av 
hennes uppgiftslämnare. Hon nämner det inte, men associationer till ac-
kumulering av akademiskt kapital är möjliga. Själv skriver hon: 

Informationssökning när man är (1) insatt i ämnet betyder att man 
under en längre tid, ofta flera år, har “samlat på sig referenser” till 
litteratur om ämnet. Forskaren utgår i sådana fall inte från ett noll-
läge […] utan han/hon utnyttjar sin “kunskapsväska”, sitt samlade 
vetande, samt de referenser han/hon tidigare har insamlat i samband 
med andra forskningsuppgifter. Dessutom spelar kedjesökningen en 
central roll. Böckers och tidskrifters käll- och litteraturförteckningar 
leder forskaren vidare till en nästan oändlig kedja av referenser, 
som utsträcker sig åt alla håll. Det gäller att välja rätt riktning och 
framför allt rätt spår. Det är en av de främsta “konsterna” i den 
humanistiska forskarens informationssökning som han/hon måste 
vara bevandrad i.37 

Det som i boken kallas kedjesökningar borde enligt Hjørland kallas snö-
bollssökningar. En kedjesökning inkluderar enligt Hjørland både snö-
bollssökningar och sökningar i citeringsindex:38 Distinktionen mellan 
snöbollssökning och kedjesökning upprätthålls inte i denna bok, efter-
som det verkar osäkert om skillnaden, eller ens den förstnämnda termen, 
har vunnit ett tydligt insteg i områdets terminologi på svenska. Intuitivt 
eller språkligt finns ingen antydan om att kedjesökning skulle vara ett 
vidare begrepp än snöbollssökning. Det är två metaforer, som leder tan-
karna i olika riktningar. Sakligt sett har Hjørland goda argument för en 
distinktion. När termen kedjesökning används som benämning på den 
praxis som observerats bland samarbetspersonerna, innebär det normalt 
sett att citeringsindexsökning inte ingår i aktiviteten.39 

                                                 
37 Tieto- ja kykykassi: Lönnqvist, H. Humanister söker information. 1988. S. 64. 

Citat s. 65. 
Jämför om Bourdieu s. 53: Habitus. 

38 Hjørland, B. Informationsvidenskabelige grundbegreber. 1995. S. 203. 
39 Snöbollsmetaforen existerar även i ett något annorlunda sammanhang. Bourdieu 

polemiserar mot att använda snöbollsmetoden för att mäta forskares berömmel-
se. (Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 102) 
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Kognitiv auktoritet är ett begrepp, som inom biblioteks- och informa-
tionsvetenskapen är knäsatt av Patrick Wilson.40 Det kretsar kring den 
trovärdighet som kan häftas vid sådan andrahandskunskap, som man kan 
råka få del av. I doktorandens jäktade liv kan en fråga om huruvida det 
finns någon som kan tala om huruvida det är rätt saker man läser eller 
om man har hamnat i oväsentligheter, spela en stor roll. Begreppet är 
därmed centralt i förhållandet handledare – doktorand, även så till vida 
som senioren kan vidarebefordra underlag för hur de egna bedömningar-
na av andrahandskunskap går till. Kafferumssnacket har betydelse i detta 
sammanhang. Det finns i det empiriska materialet även exempel på ten-
denser till att vilja göra sig fri från kognitiva auktoriteter.41 

Paper är en term som uttalas på engelska och avser en vanligen kort-
are akademisk uppsats författad till ett viss tillfälle, till exempel för exa-
mination vid en forskarutbildningskurs. Termen är vanlig i denna studies 
empiriska material. 

Peer review är en term, som har motstått mina försök till försvensk-
ning, även om den av språkliga skäl blir otymplig i löpande text. Inne-
börden i begreppet, när det används här, är den gängse. Det handlar i 
första hand om att bedöma vetenskaplig nivå och i andra hand om äm-
nesmässig tillhörighet. Den absolut vanligaste aktivitet som förknippas 
med begreppet är granskning av vilka bidrag som skall accepteras för 
publicering i en tidskrift. En specialiserad term för den aktiviteten är re-
fereeing. Idealet anses vara att bidragsgivare och lektör skall vara anony-
ma för varandra, något som har visat sig vara svårt att upprätthålla i 
praktiken, särskilt för bidragsgivarens del. När termen peer review an-
vänds i fortsättningen inkluderas refereeing som en av de vanligaste in-
gredienserna. En hel institutions eller avdelnings prestationer eller nivå i 
något avseende kan granskas i ett revisionsliknande förfarande och be-
nämnas peer review, men den aktiviteten åsyftas inte. 

Referens används om en fullständig bibliografisk uppgift, eller åt-
minstone en i princip unikt definierbar sådan uppgift, exempelvis i en lit-
teraturlista eller i en databas. Citens används om en kortfattad, ofullstän-
dig, bibliografisk uppgift i det typiska fallet i en fotnot eller i löpande 
text. 

                                                 
40 Wilson, P. Second hand knowledge. 1983. 
41 Dagboksanteckning 1992-09-30 09.15 
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‘Sensitizing concepts’ är ett begrepp skapat inom den sociologiska 
riktningen symbolisk interaktionism.42 Sensitering används som begrepp 
i min metod för analys. Uppmärksammade utsagor i det empiriska ma-
terialet har fått bilda preliminära kategorier, som sedermera har kunnat 
utvecklas till fasta. 

                                                 
42 Se s. 53: symbolisk interaktionism.  
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1.3 Lärdomshistoriska elementa för ämnet 
företagsekonomi 

Några korta bakgrundsdata får här introducera det akademiska, sociala 
fält, där det empiriska materialet insamlades. Ämnet företagsekonomi 
diskuteras utförligt på annan plats.43 

I Sverige kan ämnet företagsekonomi, som på den tiden kallades han-
delsteknik, ledas tillbaka till grundandet av Handelshögskolan i Stock-
holm år 1909. Grunden var ett behov av utbildad personal, som kunde 
bistå industrialister och köpmän, när verksamheterna svällde utöver ra-
men för de egna personliga arbetsinsatserna. Vid starten och lång tid 
framöver fanns en stark koncentration på redovisning, särskilt revision. 

Grunden för ämnet var alltså inte en teori. Studieområdet utgjordes 
av en institution eller en organisation i form av ett företag. Det dröjde 
också till 1958 innan ämnet ansågs moget att ingå bland andra ämnen i 
ett universitetsutbud. Dessförinnan hade Handelshögskolan i Göteborg 
grundats 1923 och under 1930-talet etablerades ämnet på hög nivå (pro-
fessurer) vid en del fackhögskolor såsom lantbrukshögskolan, skogshög-
skolan och de tekniska högskolorna. 

Nya specialiteter inom ämnet utvecklades långsamt, vilket kan avlä-
sas i inrättandet av professurer: den första 1910, den andra 1934 (i distri-
butionsekonomi), den tredje 1945 (i administration) och den fjärde 1956 
(i kostnads- och intäktsanalys). I Göteborg tillsattes den första professu-
ren 1923 och nummer två först 1951 (i distributionsekonomi). Denna 

                                                 
43 Se s. 53: Företagsekonomi som socialt fält? 
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historiska framväxt av delområden åtnjuter fortfarande en avsevärd hävd 
eller auktoritet för synen på ämnets beståndsdelar.44 

Forskningen fick stöd genom att ett affärsforskningsinstitut grunda-
des i anslutning till Handelshögskolan i Stockholm 1929, men försörj-
ningen med kompetent lärarpersonal tillgick så, att lovande talanger 
skaffade sig forskarutbildning i Tyskland eller USA. Det dröjde till 1946 
innan den första doktorsavhandlingen framlades i Sverige. Återväxten 
med egen produktion och reproduktion av forskare och lärare kan där-
med sägas vara avklarad på 1950-talet. Intresset för nyss nämnda för-
hållanden, doktrinen, ämnets lärdomshistoria, blossade upp under sent 
1970-tal, särskilt i Uppsala.45 

I slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet var företagsekonomi 
ett av högskolans allra största ämnen, som återfanns i stort sett överallt 
där högre utbildning bedrevs, vid stora universitet, små regionala hög-
skolor och specialhögskolor. Handelshögskoletanken – inom universite-
tens ram – hade fått en pånyttfödelse, i Göteborgs fall efter en deklina-
tionsperiod. Från biblioteks- och informationsvetarsynpunkt föreföll äm-
net vid avhandlingsprojektets start ha hög visibilitet, kanske under 
påverkan av högkonjunktur och efterfrågan på ekonomistyrningssystem 
inom privat och offentlig sektor, och därmed kunna tilltala forsknings-
finansiärer.

                                                 
44 Holmquist menar att indelningen kunde urskiljas redan i 1931 års studieplan. 

Holmquist, C. Företagsekonomins utveckling som akademiskt ämne. 198? S. 4. 
45 Valdelin, J. From economic theory to management decision making. 1979. 

Engwall, L. Företagsekonomins rötter. 1980. 
Dynefors, B. Kunskap och perspektiv i ekonomiska vetenskaper. 1982. 
Holmquist, C., Lundin, R.A. & Sundin, E. Förhandla mer, räkna mindre. 1984. 
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2 Tidigare forskning 

Kapitlet om tidigare forskning har tre huvuddelar: den akademiska män-
niskan enligt Bourdieu, studier av forskning om forskning samt använ-
darstudier inom biblioteks- och informationsvetenskapen. 

Den första genomgången gäller litteratur kring användare i biblio-
teks- och informationsvetenskaplig mening. Denna granskning företas 
med avsevärd detaljeringsgrad med avsikten att visa på vilken forskning 
som har förekommit på det akademiska fält, vars lära och positioner jag 
anser det vara värt att kämpa om. Det sammanlagda tillägnandet av det 
skrivna utgör en betydelsefull bakgrund, vilket härmed tillkännages så 
som plikten bjuder. Ett fåtal texter har varit mer betydelsefulla än andra. 
Perspektiv och fokuseringar i den aktuella studien har fått som en effekt 
att en distanserad hållning till den tidigare litteraturen har iakttagits. Mer 
om det senare. 

Den andra delen av forskningsgenomgången sneglar ut över andra 
ämnens eventuella betydelse för biblioteks- och informationsvetenska-
pen. Benämningen science of science, forskning om forskning, som an-
vändes av Derek J. de Solla Price 1963,46 har fått stor spridning och det 
forskningsfältet är inte monodisciplinärt. Genomgången har varit avgrän-
sad till att finna för informationssökningsförhållanden relevanta resultat. 
Litteratur med inriktning på ämnet företagsekonomi har varit av särskilt 
intresse, eftersom det ämnet har varit tillämpningsområde för min studie. 
Ämnets lärdomshistoria, den svenska doktrinhistorien har uppmärksam-

                                                 
46 Price, D.J.d.S. Little science, big science ... And beyond. 1986. S. 1. 
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mats särskilt. Materialet med anknytning till företagsekonomi diskuteras 
i huvudsak i samband med resultatredovisningen. 

Granskningen av det tredje området utgör den betydelsefullaste delen 
av avhandlingens teorigenomgång. Den ägnas åt en tämligen utförlig 
presentation av Pierre Bourdieus tänkande i allmänhet men i synnerhet åt 
den del som är relevant för den akademiska människan. Logiskt hör den-
na genomgång visserligen tydligt ihop med den andra delen, men konse-
kvenserna för resultatredovisning och analys är så omfattande att det har 
blivit oundvikligt att särskilja detta avsnitt för separat beskådande.
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2.1 Användarstudier 

I metodkapitlet återfinns en diskussion om inflytandet från grundad teori, 
‘grounded theory’, under olika tidsperioder av denna studie.47 En av frå-
gorna har gällt förkunskapernas betydelse. Det praktiska hanterandet av 
litteraturen på mitt forskningsområde har gått till på följande vis. Beho-
vet av förkunskaper har varit stort, vilket har lett till en extensiv läsning, 
särskilt inledningsvis. Behovet av att se helhet och sammanhang, med 
den undersökningsuppläggning som har valts, har medfört att den tidiga-
re forskningens fokuseringar inte fick lov att prägla insamlingen av em-
piriskt material. I viss analogi med att intervjuerna präglades av en ofo-
kuserad „gleichschwebende Aufmerksamkeit“,48 präglades förhållandet 
till litteraturen av distansering, kunnandet var viktigt men andras foku-
seringar uppfattades som störande. Reflexioner över innebörden i den 
genomgångna tidigare forskningen har ägt rum med hjälp av bland annat 
några syntetiska framställningar. Kategoriseringar av materialet och 
översikter av refererande art låter sig utföras och har utförts också för 
denna bok. Sådana har utförts tidigare i parti och minut med förvånans-
värt litet utbyte för forskning av här föreliggande sort. Enstaka pärlor 
kan skimra men någon röd tråd visar inte vägen. 

I betraktande av hur nyligen ämnet har etablerats i landet och hur få 
avhandlingar som har publicerats, har redovisningen av den beläsenhet, 
som har blivit frukten av ett avhandlingsarbete inriktat på användarstudi-
er, gjorts tämligen utförlig. Sådana arbeten som har kommit till egentlig 
användning framhävs. 

                                                 
47 Se s. 53: Teoretiska aspekter på metoden. 
48 Jämför s. 53 vid not nr 250. 
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I ljuset av egen och andras forskning, kan det i detta sammanhang 
vara på sin plats att reflektera över vilka resultat som kan ha förbisetts – 
en rannsakan för trovärdighetens skull. På annan plats i boken redovisas 
en seniors bedömning av doktorander i informationssökningssituationen. 
Tänkvärt är att han hade funnit, att doktorander kan göra motstånd, inte 
nödvändigtvis mot att eftersöka, men mot att finna relevant information, 
att det kan finnas en rädsla för, att intresset för projektet kan bli litet, om 
mycket litteratur om frågan uppdagas; önskvärt är att endast litet är skri-
vet.49 Motståndet i fråga får tolkas som omedvetet. Han hade vidare ob-
serverat, att det fanns långa perioder under avhandlingsarbetet när ögon 
och öron hade stängts. För den senare uppfattningen finns det både empi-
riskt och teoretiskt underlag i informationssökningssammanhang, något 
som behandlas på annan plats i boken.50 

Något sådant som en fullständig återfinning av all relevant informa-
tion torde inte existera; inte heller användning av all tillgänglig relevant 
information kan göras trolig. Effektiviteten i kommunicering av forsk-
ningsinformation kan problematiseras med en analogi till den ‘fullstän-
digt informerade marknaden’. Forskare, liksom näringslivets beslutsfat-
tare, använder kanske information tillräckligt bra, men inte nödvändigt-
vis optimalt och knappast i termer av ‘all tillgänglig information’. Pat-
rick Wilson menar, att förfarandet kan kallas satisfice med en term lånad 
från Herbert Simon.51 Avgörande för tillräcklighet är en kvalitetsaspekt 
som karakteriseras av att kompetensen att göra distinktioner mellan vad 
som är viktigt och vad som är mindre viktigt inte är lika stor under ett 
helt forskningsprojekt. Tillräcklighetens problem aktualiseras när det står 
klart, att litteratursökningen måste få ett slut och bedömas vara färdig. 
Det läget skulle kunna benämnas som att man definierar en diskurs, ett 
läge när man träder in på det sociala fält där kampen skall föras. Då kan 

                                                 
49 Se s. 53: En senior. 

Jämför s. 53: Library Trends. 
50 Om inviterande och indikativ inställning se s. 53: “mood”. 
51 Wilson, P. Communication efficiency in research and development. 1993. 

Wilson, P. Some consequences of information overload and rapid conceptual 
change. 1996. S. 23. 
Wilson, P. Unused relevant information in research and development. 1995. 
Samme författare har behandlat tillräcklighetsproblemet tidigare: 
Wilson, P. Public knowledge, private ignorance. 1977. S. 68. 
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det konstateras, att en biblioteks- och informationsvetenskaplig forskare 
på denna punkt inte nämnvärt skiljer sig från kollegor i andra ämnen, 
trots möjligtvis särskilt goda inblickar i informationens struktur, 
kvantitet, fördelning, spridning och återfinnbarhet genom såväl socialt 
som formellt orienterad informationssökning. Argumenten för tillräcklig-
het följer välkända linjer. Kedjesökning i andra forskares vetenskapliga 
apparat, genomgång av synteser och fristående litteraturöversikter, upp-
följning av litteraturtips från insiktsfulla bedömare, personligt för-
hållande till kontaktbibliotekarierna samt identifiering av deskriptorer i 
bibliografiska databaser är väsentliga ingredienser. I det sistnämnda fal-
let står man i den situationen att snarare vara tvungen att acceptera stort 
brus än ‘false drops’. Som avslutande kommentar till reflexioner om pro-
blematiken kring tillgången på forskningsinformation kan konstateras, 
att även om realiteterna inte är gynnsammare för biblioteks- och infor-
mationsvetare, så ger medvetandegörandet en bra – en bättre – utgångs-
punkt. 

Trots det på annan plats berörda förhållandet med min distansering 
från inspirationskällorna har litteraturen med anknytning till dem spelat 
en roll. Det har synts mig hedersamt samtidigt som det är ett åliggande, 
att ägna de tidiga upphovsmännen uppmärksamhet. De har angivit pro-
blemval även om inte slutsatserna alltid har stått sig genom åren. Det går 
att urskilja en periodisering av litteraturen. Undersökningarna tog fart 
mot slutet av 1960-talet, blommade under 1970-talet och kulminerade 
omkring 1980. Därefter tycks fokuseringar och perspektiv ha lett forsk-
ningen om användare i andra riktningar. Det kan en artikel av Tom 
Wilson från 1981 ha medverkat till. Han pekade på svårigheten att yt-
terligare utröna behoven bakom informationssökning och på möjligheten 
att i stället studera yttringarna och beteendena. År 1986 tyckte sig Dervin 
och Nilan rent av urskilja ett paradigmskifte, men Nahls bedömning om 
fokusbyte ansluter jag mig hellre till. Uppdelningen i systemorienterade 
gentemot användarorienterade studier med en rörelse mot mer holistiska 
och mindre reduktionistiska tankegångar är övertygande. Ett decennium 
senare benämns skillnaderna i betraktelsesätt som dem mellan kognitiva 
och holistiska.52 Eftersom detta byte har skett i samma riktning som min 

                                                 
52 Wilson, T.D. On user studies and information needs. 1981. 

Dervin, B. & Nilan, M. Information needs and uses. 1986. 
Se s. 45 vid not nr 74. 
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egen problemvalsutveckling är det paradoxalt att jag har uppfattat en 
dryg tioårsperiod nästan som en lakun vad gäller relevanta studier för 
min undersökning.53 Som en översiktlig beskrivning av intrycket av 
forskningsproduktionens fördelning i tid, började bäcken av publikatio-
ner sina någonstans under första hälften av 1980-talet och inte förrän på 
sent 1990-tal har flödet tilltagit. Det senare har en anknytning till det 
återkommande konferenstemat Information Seeking in Context. Två 
gånger har dessa möten ägt rum: 1996 i Tammerfors och 1998 i Shef-
field.54 Vad gäller forskningens periodisering har Zainab och Goi gjort 
en studie av litteraturen kring humanisters behov och användning av in-
formation, varvid de fann att forskningsaktiviteten på detta område kul-
minerade under 1980-talet för att sedan avta. Det torde inte vara kontro-
versiellt att hävda, att forskningsaktivitet kring teknikers och naturveta-
res informationssökning kom igång tidigare än den kring samhällsvetares 
och att humanisters studerades med ytterligare någon fördröjning.55 
Därmed skulle deras resultat vara kongruent med min iakttagelse. 

Det är fråga om ett val, att här tidsmässigt och sammanhangsmässigt 
behandla litteratur om undersökningar från och med de redan inlednings-
vis nämnda studierna med anknytning till Bath-universitetet. Det är där-
med sagt att denna studie särskilt anknyter till studier, som började 
blomma under första hälften av 1970-talet. Blomningen kulminerade i 
början av 1980-talet för att sedan blomma ut. 

Intresset för det tidigare materialet har för undersökningens behov in-
te koncentrerat sig på tidsmässig aktualitet i första hand. Vunnen för-
ståelse i forskningssammanhang är inte i avgörande grad knuten till tids-
bunden teknik, även om till exempel informations- och kommunikations-

                                                                                                                                           
Sugar, W. User-centered perspective of information retrieval research and 
analysis methods. 1995. 
Nahl, D. The user centered revolution. 1997. 

53 Vad gäller utvecklingen i Sverige kan andra hälften av 1970-talet och 1980-talet 
beskrivas som en blomstringsperiod enligt Klasson, M. Biblioteksforskning i 
sverige. 1990. S. 40. 

54 Vakkari, P., Savolainen, R. & Dervin, B. Information seeking in context. 1997. 
Wilson, T.D. & Allen, D.K. Exploring the contexts of information behaviour. 
1999. 

55 Zainab Awang Ngah & Goi Sook Sze. Information needs and use of humanities 
researchers. 1997. 
Lönnqvist, H. Humanister söker information. 1988. S. 15. 
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teknikens kontext också påverkar forskningens praktik. Graden av sådan 
påverkan kan vara intressant. Viss hänsyn kan behöva tas till kronolo-
giska förhållanden, såsom tidpunkten för utbytet av uppringda förbindel-
ser mot fasta nät och ersättningen av GOPHER med World Wide Web. 

Det är en intressant iakttagelse, att det faktiskt på ett så tidigt stadium 
som i samband med Bath-studierna har funnits en ansats att studera 
forskningsprocessen i anknytning till ett informationssökningsperspektiv. 
De tydligen spretiga, kvalitativa data, som insamlades med en enkät i 
samband undersökningen Information Requirements of the Social Sci-
ences (INFROSS) har inte redovisats. Antagligen saknades det resurser 
att bearbeta dem.56  

Som inledning till avsnittet om tidigare forskning om användare kan 
det passa med en sammanfattning av Ford från 1977 om det dåvarande 
läget vad gäller kunskaper vunna genom användarstudier. Det är alltså 
fråga om situationen på ett tidigt stadium av den period som jag anser 
vara relevant. 

Users of information belong to identifiable groups with characteris-
tic patterns of information requirements. 

The role of the user is an important determinant of information 
need. 

Accessibility is a key factor determining the use of an informa-
tion source. 

The user’s awareness of, and ability to use, information sources 
is often imperfect. 

Interpersonal communication is one of the most important 
means of transmitting information. 

The amount of information required varies considerably be-
tween persons. 

Users often require information to be supplied at short notice; 
decisions may have to be made at a given time regardless of the 
availability of information.57 

Som jämförelse kan man studera en sammanfattning som gjordes av 
Folster nästan två decennier senare: 

                                                 
56  Line, M.B. The information uses and needs of social scientists. 1971. S. 415. 
57 Ford, G. User studies. 1977. S. 70. 
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As shown in studies to date, the library serves primarily as a source 
for obtaining previously identified information, but not as a 
resource to identify relevant information. […] 

 (1) Social scientists place a high amount of importance on jour-
nals; (2) Most of their citation identification comes from journals, a 
practice that has been referred to as “citation tracking”; (3) Informal 
channels, such as consulting colleagues and attending conferences, 
are an important source of information; and (4) Library resources, 
such as catalogs, indexes, and librarians, are not very heavily uti-
lized.58 

De sammanfaller uttryckligen bara på en punkt, nämligen i fråga om be-
tydelsen av socialt orienterad informationssökning, men det som Ford ut-
trycker om informationskällor torde kunna betraktas som en överens-
stämmelse med Folsters punkt fyra. Det Folster har att säga om tidskrif-
ters betydelse skulle Ford sannolikt ha kunnat formulera likadant. Ford 
nämnde inte förekomsten av kedjesökning men det borde ha varit möj-
ligt. Trots bristen på uttrycklig överensstämmelse är det svårt att hävda 
att uppgifterna är motstridiga. Ej eller finner man tydliga tecken på att en 
utveckling skulle ha ägt rum. Bägge sammanfattningarna är påfallande 
torftiga. 

2.1.1 Tidigare litteraturgranskning 

Innan den föreliggande uppgiften att granska tidigare forskning fullföljs, 
kan det finnas anledning att i någon mån skärskåda tidigare granskningar 
av det aktuella forskningsområdet. Kanhända är det i linje med förvänt-
ningarna, att det just inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
skulle finnas omfattande organiserade ansträngningar att hålla utgiven 
litteratur under kontroll. Sådana ansträngningar har haft både kontinuer-
lig och tillfällig karaktär. Tidskrifter och årsböcker har stått för mer re-
gelbundna uppföljningar medan granskningar ad hoc har förekommit i 
skilda sammanhang, bland annat i form av olika avhandlingar. Den tidi-
gaste genomgång, som det finns anledning att nämna i detta samman-
hang är utförd av Michael Brittain i samband med Bath-studierna och är 
inriktad på informationsanvändning inom samhällsvetenskaperna före 
1970. Maurice Lines utstakning av vägen torde kunna skönjas. Som hand 
                                                 
58 Folster, M.B. Information seeking patterns. 1995. S. 89f. 
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i handske passar Morrisons uppföljning av utvecklingen från och med 
Bath-undersökningarna fram till 1978.59 

I ett likartat sammanhang som vid Bath-studiernas inledning och inte 
så långt senare, nämligen vid upprättandet av Centre for Research on 
User Studies (CRUS) vid universitetet i Sheffield fanns ett motsvarande 
behov. Ford var den som fick uppdraget och han var också den som drog 
de slutsatser om användares beteende, som redan har citerats.60 

Annual Review of Information Science and Technology har mellan 
1966 och 1995 haft ett dussintal översikter över publicerade vetenskapli-
ga användarstudier, till en början årligen sedermera med längre mellan-
rum. Den första utfördes av Menzel 1966.61 Paisleys arbete från 1968 
utmärktes av att det inte begränsade sig till naturvetenskap och teknik. 
Den översikt som har rönt mest uppmärksamhet är den redan omnämnda 
som utfördes av Dervin och Nilan 1986.62 Hewins var den som utförde 
den därnäst följande översikten från 1990.63 Hennes arbete kan karak-
teriseras som en komplettering av den närmaste föregångaren. Dessa bå-

                                                 
59 Line, M.B. Information requirements in the social sciences. 1969. 

Brittain, J.M. Information and its users. 1970. 
Morrison, P.D. Since bath. 1979. 

60 Ford, G. User studies. 1977. 
Citatet finns på s. 39 vid not nr 57. 
Användarstudiernas historia i Sheffield har fullföljts senare: 
Roberts, N. & Wilson, T.D. The development of user studies at Sheffield 
university, 1963-88. 1988. 

61 Menzel, H. Information needs and uses in science and technology. 1966. 
Herner, S. & Herner, M. Information needs and uses in science and technology. 
1967. 
Paisley, W.J. Information needs and uses. 1968. 
Allen, T.J. Information needs and uses. 1969. 
Lipetz, B.-A. Information needs and uses. 1970. 
Crane, D. Information needs and uses. 1971. 
Lin, N. & Garvey, W.D. Information needs and uses. 1972. 
Martyn, J. Information needs and uses. 1974. 
Crawford, S. Information needs and uses. 1978. 
Dervin, B. & Nilan, M. Information needs and uses. 1986. 
Hewins, E.T. Information need and use studies. 1990. 

62 Se s. 37: Dervin och Nilan. 
63 Hewins, E.T. Information need and use studies. 1990. 
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da översikter täcker därmed perioderna 1978-1985 och 1986-1989. En 
granskning av Metoyer-Duran från 1993 av litteraturen om ‘Information 
Gatekeepers’ kan sägas komplettera och utvidga täckningen för perioden 
1977-1992.64 En granskning av Sugar från 1995 av forskningen om 
informationsåterfinning ur ett användarperspektiv tar en gräns bakåt vid 
1986 och kan därmed också mest karakteriseras som en uppföljning av 
Dervins och Nilans studie.65 Medvetna om arbetena av såväl Dervin och 
Nilan som Sugar har Palmquist och Kim gjort en översikt över användar-
modeller.66  Till yttermera visso är perioden 1985-1988 särskilt granskad 
vad avser vissa samhällsvetenskaper.67 Det var Dervin och Nilan som 
tyckte sig skönja ett paradigmskifte inom användarstudierna och gjorde 
en uppdelning mellan systemorienterade och användarorienterade studier 
och såg en rörelse från reduktionism mot holism. Sugar döpte i sin tur 
sådana skillnader i synsätt till kognitiva respektive holistiska. 

Maxine Reneker har formulerat svårigheten att med hjälp av dessa 
översikter skaffa sig ett gott grepp om forskning på följande vis, när hon 
recenserade ansträngningarna i ARIST: 

[…] provides a valuable review of user studies, but leaves one with 
little more than a sense of what kinds of material are used by spe-
cific groups of scholars, researchers, or students. Most of these 
studies attempt to relate specific variables to particular pieces of 
information-seeking tasks or behaviors. While they further our 
understanding of elements of the information-seeking process, they 
leave us without an overall sense of what constitutes information 
seeking or a feeling that we know and understand an individual’s 
behavior.68 

Vid sidan av ARIST har Journal of Documentation med olika mellanrum 
haft översiktsartiklar med gemensam rubriksättning: “Progress in Docu-
mentation”. Ytterligare ett exempel är Advances in Librarianship. En-
staka genomgångar av litteraturen i vetenskapliga sammanhang av typ 
                                                 
64 Metoyer-Duran, C. Information gatekeepers. 1993. 
65 Sugar, W. User-centered perspective of information retrieval research and 

analysis methods. 1995. 
66 Palmquist, R.A. & Kim, K.-S. Modeling the users of information systems. 1998. 
67 Preschel, B.M. & Woods, L.J. Social science information. 1989. 
68 Reneker, M.H. A qualitative study of information seeking among members of an 

academic community. 1993. 
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avhandlingar, det vill säga samma typ av uppdrag som i denna bok, kan 
exemplifieras såväl internationellt som på nordisk botten.69 

Genomgångar av forskningen, som med syntetiserande ambitioner 
presenterar innehåll och resultat utöver korta referat, är inte vanligt före-
kommande, men de finns. 

Chen och Hernon har gjort utförligt refererande genomgångar av  
användarstudier huvudsakligen på nordamerikansk botten och speglande 
en del av den forskningens särskilda intresse för den icke-privilegierade 
delen av storstädernas befolkning och deras sätt att skaffa sig respektive 
lida brist på information. Dervins och Zweizigs insatser kommer fram 
ganska tydligt. Innehållsmässigt saknas överensstämmelse med den här 
undersökningens målgrupp, men som en översikt över resultat, tillväga-

                                                 
69 Belkin, N.J. Information concepts for information science. 1978. 

Cronin, B. Invisible colleges and information transfer. 1982. 
McGarry, K. Education for librarianship and information science. 1983. 
Daniels, P.J. Cognitive models in information retrieval. 1986. 
Zweizig, D. & Dervin, B. Public library use, users, uses. 1977. 
Höglund, L. & Persson, O. Kommunikation inom vetenskap och teknik. 1980. 
Höglund, L. Om informationsutnyttjande i forsknings- och utvecklingsarbete. 
1980. 
Persson, O. Informell kommunikation bland forskare och tekniker. 1980. 
Ginman, M. En modell för journalisternas informationsanskaffning. 1983. 
Olaisen, J.L. Toward a theory of information seeking behavior among scientists 
and scholars. 1984 [pr. 1995]. 
Ingwersen, P. Information retrieval interaction. 1992. 
Ingwersen har ägnat sig flitigt åt litteraturgenomgångar inte bara i denna bok, 
som är den som är mest anknuten till avhandlingsarbetet, utan även i andra 
sammanhang. 
Ingwersen, P. Information and information science. 1995. 
Ingwersen, P. Cognitive perspectives of information retrieval interaction. 1996a. 
Ingwersen, P. Information and information science in context. 1996b. 
Klasson, M. Högskolebibliotek i förändring. 1984. 
Vedi, S. Information and the awareness of leaching of plant nutrients. 1986. 
Olander, A.B. Personal information management in computer science research. 
1992. 
Lönnqvist, H. Humanister söker information. 1988. 
Slater, M. Information needs of social scientists. 1989. 
Slaters och Lönnquists genomgångar av litteraturen var särskilt användbara i be-
gynnelsen av mitt projekt. 
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gångssätt och med en sammanhangsskapande funktion mellan olika un-
dersökningar har den en uppgift.70 

Julie Neway har uppenbarligen haft en hög uppskattning av Bath-un-
dersökningarna och har satt in dem i ett förståelseskapande sammanhang 
med andra undersökningar om informationssituationen inom olika aka-
demiska professioner. Hennes favoritidé för att lösa akademiska informa-
tionsanskaffningsproblem är att organisera ett samverkande informa-
tionssökande team bestående av en ämneskunnig informationsspecialist 
och en ämnesspecialist.71 

Höglund och Persson har från svensk horisont gett en bild av för-
hållandet mellan kunskap och information med ett tydligt övergripande 
samhälleligt perspektiv. Allmänt sociologiska forskningsresultat har inte-
grerats med sådana från kunskapssociologin och från masskommunika-
tionsområdet i en informationsvetenskaplig diskurs.72 

För att återvända till det kritiska perspektivet har Dervin och Nilan, 
som redan nämnts påstått, att det hade ägt rum ett paradigmskifte i an-
vändarstudielitteraturen. Det är stora ord. Med den föreliggande under-
sökningens empiri som utsiktstorn går det att leverera ett perspektiv från 
ett annat samhällsvetenskapligt fält på denna fråga. Både från senior- och 
juniorhåll har man för mig beskrivit driften i den vetenskapliga meto-
diken som gående från ‘hårt’ till ‘mjukt’. Förändringarna inom biblio-
teks- och informationsvetenskapen framstår i en sådan jämförelse som 
svagare, senare och långsammare. Fortsatt granskning i Dervins och Ni-
lans efterföljd av Hewins sätter kognitiva processer i förgrunden och an-
vändarstudier à la Kuhlthau i skymundan. En diskursanalys utförd av 
Bernd Frohmann styrker mitt intryck, liksom Birger Hjørlands attack på 
det kognitiva paradigmet och Louise Limbergs kritiska genomgång.73 

                                                 
70 Chen, C.-c. & Hernon, P. Information seeking. 1982. 
71 Neway, J.M. Information specialist as team player in the research process. 1985. 
72 Höglund, L. & Persson, O. Information och kunskap. 1985. 
73 Se s. 53: epistemisk drift. 

Limberg, L. & Seldén, L. Informationssökning och meningsfullt lärande. 1993. 
S. 36. 
Frohmann, B. The power of images. 1992. 
Hjørland, B. Det kognitive paradigme i biblioteks- og informationsvidenskaben. 
1991. 
Limberg, L. Att söka information för att lära. 1998. S. 30ff. 
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Att det ändå har ägt rum en utveckling i användarstudierna med ett fo-
kusbyte från anonyma, statistiska data mot individualiserande etnogra-
fiska och psykologiska metoder så som Diane Nahl menar, en utveckling 
från systemcentrerade mot användarcentrerade sätt att nalkas problemen 
kan dock göras trolig.74 Som en pådrivande faktor i denna riktning kan 
startandet 1980 av tidskriften Social Science Information Studies med 
dess programförklaring av Tom Wilson, som underströk de filosofiska 
motiveringarna för fenomenologiskt inriktade forskningsinsatser inom 
just samhällsvetenskaperna, ha inverkat.75 Tio år senare underströk sam-
me författare i samma anda vikten av synen på och hållningen gentemot 
deltagare i vetenskapliga undersökningar.76 

Ett tidigare försummat område att granska, nämligen andra ämnens 
informationsbeteendestudier, har behandlats av Tom Wilson 1997 och 
han menar att den granskningen har förändrat hans syn på informations-
beteendet och följaktligen återges en revidering av hans tidigare modell 
från 1981.77 Studierna inom ämnet hade han redan tidigare behandlat 
med en viss tyngdpunkt på engelska förhållanden och på Journal of 
Documentation.78 Även den gången hade han anledning, att göra en revi-
sion av en modell, modellen nummer två från artikeln 1981. Den kritik 
mot Annual Review of Information Science and Technology, som fram-
förts med Renekers ord är inte tillämplig i dessa fall. 

Som en sammanfattning av granskningen av granskarna skulle det 
kunna hävdas att försöken att sammanfatta tidigare forskning inte har va-
rit särskilt framgångsrika. Undantagen är de som inte har försökt sam-
manfatta utan i stället velat syntetisera. Huvudintrycket av granskarna är 
att deras alster förekommer överflödande rikligt, att överlappningarna av 
de granskade områdena är stora, att granskarnas kännedom om varandra 
är god, att tolkande syntetiserande ansatser, med få undantag, lyser med 
sin frånvaro och att konformismen därmed är stor. 

                                                 
74 Nahl, D. The user centered revolution. 1997. 
75 Wilson, T.D. On information science and the social sciences. 1980. 
76 Wilson, T.D. Object or participant. 1990. 
77 Wilson, T.D. Information behaviour. 1997. Modellen på s. 47. 

Tidigare version: 
Wilson, T.D. On user studies and information needs. 1981. S. 4. 

78 Wilson, T.D. Information needs and uses. 1994. 



 

46 

2.1.2 Om litteratur och nätverk 

Det finns en accepterad föreställning om forskningens kumulativitet, for-
mulerad till exempel i Göteborgs universitets motto ‘tradita innovare, 
innovata tradere’. Newton har uttryckt den som en metafor om forskaren, 
som står på giganters axlar. Thomas Kuhn har visat på normalvetenska-
pens tendens att successivt addera nya fynd till den befintliga kunskaps-
massan till dess att anomalier, immanenta motsägelser och icke harmo-
nierbara data fordrar ett nytt förhållningssätt till kunskapen – ett para-
digmskifte. Rationaliteten inom normalvetenskapen ställer kravet att 
hjulet inte uppfinnes mer än en gång. Det är dessutom en fråga om prio-
ritet för den ursprunglige uppfinnaren. Den forskare, som medvetet gör 
anspråk på en redan gjord upptäckt, är en charlatan. Den som omedvetet 
gör sådana anspråk är bara mindre vetande. För att motverka risken för 
dylika chikaner har genom tiderna olika medel tillgripits. Forskare har i 
brev till varandra som anagram gjort anspråk på tills vidare hemliga upp-
täckter. De offentliga anspråken kunde tillkännages i lärda samfunds ‘ac-
ta’, föregångare till den vetenskapliga tidskriften. Med en tillväxt, och 
föråldring, av vetenskapliga publikationer i exponentiella termer, något 
som Derek J. de Solla Price har visat på, behövdes en sekundär registre-
ring i särskilda publikationer för att hålla kontroll, först i form av tryckta 
löpande bibliografier och referatorgan senare i form av databaser. Det 
som här har beskrivits skulle kunna betecknas som ett av de mest cen-
trala områdena för den vetenskapliga informationens uppgifter. Här pas-
sar det att påminna om det på annan plats förda resonemanget om ‘satis-
fice’: Patrick Wilsons fundering över den biblioteks- och informations-
vetenskapliga analogin till problemet kring förpliktelsen att utnyttja all 
tillgänglig relevant information, som leder till att, med bortseende från 
all relevant information, utnyttja tillräckligt av vad som finns tillgäng-
ligt. Mona Farid använder till och med i samband med studier av infor-
mationssökningspraxis ett begrepp som ‘satisficing search’ antagligen 
som en följd av samarbete med Patrick Wilson.79 
                                                 
79 Se s. 36 vid not nr 51. 

Farid, M. A study of information seeking behavior of ph.D. Students in selected 
disciplines. 1984. S. 23f. Farids och Wilsons samarbete framgår av: 
Wilson, P. & Farid, M. On the use of the records of research. 1979. 
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En hel del av den litteratur som är relevant för här ifrågavarande pro-
jekt rör sig kring problemen omkring vad som kan benämnas som for-
mellt orienterad (inklusive biblioteksorienterad) informationssökning re-
spektive socialt orienterad informationssökning. Frågorna nedan är vis-
serligen sinsemellan överlappande men för tydlighets skull behandlas de 
i tre olika avsnitt. Det första handlar om flykten från biblioteken och lit-
teraturen och det andra om nätverksförhållanden. Avslutningsvis behand-
las några särskilda grupper av forskare. 

2.1.2.1 Om undvikande av litteratur och bibliotek 

I en av de tidiga rapporterna (1969) från en av Bath-undersökningarna 
(INFROSS) närde Maurice Line en misstanke, att efterfrågan på infor-
mation inte var så omfattande bland samhällsvetare: 

It still remains to be established that there is an information prob-
lem in the social sciences, or that, if there is, it is of any magnitude. 
It is certainly true that many, perhaps most, social scientists do not 
show any great awareness of a problem. Scientific journals occa-
sionally carry articles or editorials on the question of information 
and its provisions; social science journals very rarely. The prelimi-
nary interviews with social scientists conducted for our investiga-
tion have shown a degree of contentment that very few scientists 
exhibit.80 

Eftersom Michael Brittain höll på att samla in material om alla tidigare 
användarstudier till sin bok Information and its Users på Lines uppdrag 
utgår jag ifrån att den senare hade tillgång till uppgifter därifrån.81 

Under jakten på en vettig problemformulering, var jag inne på Jack 
Meadows välformulerade slutsatser från 1974 om (naturvetenskapliga) 
forskares och teknikers undvikande beteenden ifråga om litteratur, bib-
liotek och bibliografiska hjälpmedel. Ett längre citat kan vara på sin 
plats: 

We can reasonably end this chapter by emphasising again the ten-
dency towards literature-phobia in scientists. As a group, scientists 
tend neither to use all the bibliographical aids available nor to con-
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81 Brittain, J.M. Information and its users. 1970. 
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sult with professional librarians about their information needs. 
There is, indeed, some evidence that the more creative a scientist is, 
the less likely he is to seek assistance from library staff. The phobia 
seems to be worse amongst pure scientists than amongst applied 
scientists or technologists, and this, no doubt, represents yet another 
example of the differences in both formal and informal communica-
tion between these groupings. Following on from this first phobia 
comes yet another – the general dislikes scientists have of expend-
ing any great effort on the acquisition of information from the liter-
ature. One of the firmest conclusions of information usage surveys 
seems to be, indeed, that the intrinsic value of an information chan-
nel has little, or no, bearing on the frequency with which it is used. 
The important factor is always its accessibility. This must reflect, in 
part, the relatively moderate interest of many scientists in the liter-
ature. If it were not for the problem of priority, a considerable num-
ber of scientists would rather duplicate a result than hunt it down in 
the literature. Here we have one of the major reasons why attempts 
to forestall duplication by enhancing information retrieval capabili-
ties are seldom highly successful.  

It will be noted that the previous paragraph referred throughout 
only to the literature, that is to formal channels. Scientists are, on 
the contrary, often willing to travel many thousands of miles for a 
few days of personal contact with other scientists. In other words, 
they seem to be prepared to expend a good deal more effort in their 
search for informal communication. Additional factors are involved 
here: for example, a much-travelled scientist acquires a certain 
amount of kudos from his travels. Besides, many of the colleagues 
visited by British scientists live in less perverse climates than ours. 
Nevertheless, we are forced to conclude that many scientists regard 
personal discussion as the essence of scientific communication.82 

Olle Persson refererade Meadows på ett instämmande sätt 1980: 

[…] att vissa vetenskapsmän redan drabbats av en slags litteraturfo-
bi, vilket bland annat tar sig uttryck i ett manifest ointresse för både 
bibliografiska hjälpmedel och bibliotekarier. Man kan kontrastera 
det relativa ointresse många vetenskapsmän hyser för det egna bib-
liotekets resurser med det nästan obegränsade intresset för resor. En 
forskare kan resa hundratals mil enbart för några få dagars diskus-
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sion med en kollega, medan en kort promenad till biblioteket ser ut 
att kräva en betydligt större ansträngning.83 

Michael Brittain, som hade arbetat med undersökningsprojekten i Bath, 
formulerade femton år senare sina iakttagelser sålunda: 

It came as quite a surprise to early investigators of the information 
needs of social scientists that there was such a great resistance to 
the use of secondary services, and other information services, that 
have existed for a long time. It also came as a surprise that social 
science practitioners rarely make use of the vast quantities of social 
science documents that could reasonably be expected to be of some 
relevance. […] Information providers pointed out the advantages of 
coming across information through the systematic use of infor-
mation services, that users would not otherwise know about. […] 
Information providers also suggested that these early studies of the 
information requirements pointed to the very urgent need for user 
education in the use of libraries and secondary services. 

These suggestions have met with little success. Social science 
researchers and academics on the one hand, and social science 
practitioners on the other, continue to demonstrate a good deal of 
resistance to the use of conventional bibliographical and library 
services, and indeed in many instances to the use of the primary 
literature. 

[…] the average social scientist makes relatively little use of 
secondary information services. For the most part, information-
seeking is neither systematic nor extensive. Social science practi-
tioners continue to remain almost totally ignorant of the vast 
amount of social science research, writing and data that is poten-
tially of interest, use and value. 

As it is information providers can take comfort from the fact 
that social science is often parochial, that social scientists are for the 
most part undemanding of library and information services, and that 
social science knowledge is not like scientific knowledge in the 
sense that each generation of researchers and writers provide 
building blocks’ upon which the next generation must rely if it pro-
poses to make progress. 

It is becoming evident that there are fundamental differences in 
knowledge production between social sciences, science and tech-
nology.84 
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I en undersökning på norskt material kunde man läsa 1984: 

Another part of the library service is how important recommen-
dations from the library staff are for the discovery and locating of 
documents. Table 2.24 shows the lack of satisfaction with the li-
brary staff. […] The conclusion is, however, clear: very few in any 
discipline or field rated the recommendations from the library staff 
as very important, and a majority in all disciplines and fields looked 
upon these recommendations as not important or did not use 
them.85 

År 1988 kunde man läsa om humanister: 

Bibliotekarien eller informatikern hade ingen plats i den humanis-
tiska forskarens informationssökning när han/hon sökte litteratur 
om något bestämt ämne. Bibliotekariens sakkunskap utnyttjades så 
gott som enbart i tekniska frågor. Forskarna ville i regel inte heller 
utlämna sökproceduren till en utomstående. Den var ett viktigt ele-
ment i hela forskningsprocessen, som de själva måste behärska.86 

Från en redan citerad litteratursammanfattning om informationssök-
ningsmönster från 1995 upprepas följande utdrag: 

As shown in studies to date, the library serves primarily as a source 
for obtaining previously identified information, but not as a re-
source to identify relevant information. […] (4) Library resources, 
such as catalogs, indexes, and librarians, are not very heavily uti-
lized.87 

Det är alltså möjligt att mobilisera ett stort antal tämligen överensstäm-
mande citat om forskarnas flykt från biblioteken. I den här undersök-
ningens empiriska material finns också en del stöd för den tankegång-
en.88 
                                                                                                                                           
84 Brittain, J.M. Relevance of social science output worldwide. 1985. Citaturval 

från s. 268-271. 
85 Olaisen, J.L. Toward a theory of information seeking behavior among scientists 

and scholars. 1984 [pr. 1995]. S. 194. 
86 Lönnqvist, H. Humanister söker information. 1988. S. 86. 

Beträffande vaktslagningen omkring sökproceduren finns det exempel på 
empiriskt stöd i det insamlade materialet. Se s. 53 vid not nr 404. 

87 Folster, M.B. Information seeking patterns. 1995. S. 89f. 
88 Ljudupptagning 1990-01-26 13.00 
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Sammanfattar man det första avsnittet kan man säga att viss tidigare 
forskning har kommit fram till, att forskare undviker bibliotek, sekundär-
källor och formellt inriktad informationssökning. Flera (till exempel 
Meadows och Persson) menar, att forskare har särskilt stort utbyte av att 
träffa varandra. Åtminstone somliga (Meadows och Brittain) hävdar 
dessutom att forskarna undviker (eller skulle vilja undvika) primärlitte-
raturen.89 Det har framgått att socialt inriktad informationssökning är en 
gynnad företeelse. Forskningens nätverkskaraktär skall få en fortsatt 
granskning. 

2.1.2.2 Om forskningens nätverk 

Derek J. de Solla Price är den som har givit genomslag åt tanken på 
forskningens sociala karaktär med ett verk från 1963.90 Han har också, 
under åberopande av trehundraåriga anor, gett en av dess funktioner ett 
namn nämligen invisible colleges.91 Med utgångspunkt i detta begrepp 
arbetade Diana Crane med frågan och utgav ett arbete med just det 
namnet 1975.92 Av resonemangen i föregående avsnitt följer naturligt, att 
det man inte hämtar i litteraturen eller via sekundärkällor, det får man 
söka hos personer, till exempel hos kollegor på ett socialt orienterat vis. 
Det är också den tydliga poängen hos Meadows.93 

Lars Höglund och Olle Persson vid INFORSK har ägnat sig åt frågan 
i svenska sammanhang.94 Persson har gjort ett antal observationer i sam-
band med att han studerat forskare inom masskommunikation. Han hade 
med ledning av litteraturen, särskilt Kadushin, väntat sig ett stort mått av 

                                                 
89 Om invändningar mot litteraturfobi se s. 53-53. 
90 Price, D.J.d.S. Little science, big science ... And beyond. 1986. 
91 Op.cit. s. 56 ff, 119ff. 
92 Crane, D. Invisible colleges. 1975. 

Cronin försökte sammanfatta frågan i början av 1980-talet:  
Cronin, B. Invisible colleges and information transfer. 1982. 
Jämför s. 26: Symbolisk akademi. 

93 Se s. 48: citat vid not nr 82. 
94 Persson, O. Informell kommunikation bland forskare och tekniker. 1980. 

Höglund, L. & Persson, O. Kommunikation inom vetenskap och teknik. 1980. 
Höglund, L. Om informationsutnyttjande i forsknings- och utvecklingsarbete. 
1980. 
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elitism, som inte tydligt visade sig vara fallet inom den studerade grup-
pen vare sig vad gäller sociometriska val eller ifråga om särskilt täta in-
bördes kontakter. Det fanns ett samband mellan de personer som mest 
valdes för personliga kontakter och de som valdes för läsning. Persson 
konstaterar: 

För att nå elitskiktets topp krävs det med all säkerhet att man både 
gör en social och intellektuell karriär. […] 

De begränsningar för personkontakter som ämnestillhörighet 
och geografiska avstånd utgör ser ut att till viss del överbryggas av 
den formella, skriftliga kommunikationen. Den informella kommu-
nikationen har emellertid både ett annat innehåll och andra syften 
och är antagligen nödvändig för framväxten av masskommunika-
tion som ett självständigt forskningsfält. Någon tydlig elitgrupp kan 
inte urskiljas bland de svenska masskommunikationsforskarna i 
jämförelse med andra liknande undersökningar. En viss koncent-
ration av kontaktnätet till de mest aktiva medlemmarna kan dock 
skönjas. 

Betydelsen av informella kontakter mellan masskommunika-
tionsforskarna understryks av det mycket nära sambandet mellan 
personkontakter och sannolikheten för att bli läst. Även om orsaks-
sambandet mellan sociala kontakter och läsning är oklart, är det up-
penbart att den sociala och intellektuella karriären hänger mycket 
intimt samman.95 

Persson har alltså kopplat ihop primärlitteratur och nätverksbeteende till 
ett samband. I ett senare arbete av syntetisk karaktär har Höglund och 
Persson understrukit, att nätverksstrategin bör “uppfattas som ett kom-
plement till den formella informationsförsörjningen och inte som dess 
motsats”.96 

Jag utgår ifrån att det Persson menar med social karriär hänför sig till 
åtminstone huvudsakligen yrkesmässiga sociala kontakter. Det menar 
dock inte Pierre Bourdieu, när han resonerar omkring den akademiska 
rekryteringen. Han menar, att social kompetens och det sociala arvet – 
“l’hérédité sociale” – spelar stor roll, särskilt inom juridisk och medi-
cinsk (i synnerhet vid den senares kliniska specialiteter) fakultet. Veten-

                                                 
95 Persson, O. Informell kommunikation bland forskare och tekniker. 1980. S. 

64ff, citaten s. 68f. 
96 Höglund, L. & Persson, O. Information och kunskap. 1985. S. 119. 
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skaplig kompetens (akademiskt kapital i Bourdieus terminologi) är bara 
en del av det som efterfrågas. Den verkliga inträdesbiljetten är kåranda – 
“esprit de corps”. Nepotism är ett av de yttersta uttrycken för detta. 

Comme je l’ai montré ailleurs, en m’appuyant sur l’analyse de rap-
ports d’agrégation, les opérations de cooptation visent toujours à 
sélectionner des “hommes”, des personnes totales, des habitus.97 

Läraren spelar också rollen som skyddsherre snarare än som läromästare: 

Mais, en outre, le choix du “patron” influent n’est jamais aussi dé-
terminant que dans les carrières médicales où le professeur est, plus 
évidemment que partout ailleurs, un protecteur, chargé d’assurer la 
carrière de ses clients, avant d’être un maître, chargé d’assurer la 
formation scientifique ou intellectuelle de ses élèves ou de ses 
disciples.98 

När man erinrar sig Robert Mertons fyra punkter för vetenskapligt etos: 
opartiskhet, kommunalism, universalism och organiserad skepsis, är des-
sa svåra att förena med Bourdieus analys.99 De sociala funktioner inom 
forskningen, som Bourdieu skisserar, ger ett tänkvärt perspektiv. Den in-
formationssökningskarriär, som jag har skisserat, och som har föreslagits 
sträcka sig över decennier,100 skulle med Bourdieus hjälp kunna 
förlängas till att omfatta generationer. Detta ur individens synvinkel 
                                                 
97 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 80ff, 88ff, citat s. 81. 

Citat i svensk översättning: Som jag har visat annorstädes med stöd av analyser 
av rapporter från concours d'agrégation syftar kooptationsoperationerna alltid 
till att välja ut "människor", hela personer, habitus. (Bourdieu, P. Homo 
academicus. 1996. S. 90.) 
Bourdieus begreppsvärld (habitus, kapital et cetera) diskuteras på annan plats. 
Se s. 53: Den akademiska människan. 

98 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 79. 
Citat i svensk översättning: Men dessutom är valet av en inflytelserik skyddsher-
re aldrig så avgörande som för den medicinska karriären, där läraren mer uppen-
bart  än någon annanstans är en beskyddare med uppgift att trygga sina klienters 
karriärer. Först i andra hand kommer rollen som läromästare, vars uppgift är att 
trygga sina elevers eller lärljungars vetenskapliga och intellektuella bildning. 
(Bourdieu, P. Homo academicus. 1996. S. 89) 

99 Merton, R. Social theory and social structure. 1949. 
Bourdieu polemiserar inte. Se vidare s. 53 inledningen till avsnittet Forskning 
om forskning. 

100 Jämför s. 53 vid not nr 387. 
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smått kusliga perspektiv är värt att hålla i sikte, även om den förelig-
gande undersökningens empiriska underlag inte förmår bära tyngden av 
ett sådant resonemang. 

I detta avsnitt är det lätt att ta fasta på Perssons integration av fors-
kares läsning och nätverksbeteende: den socialt inriktade informations-
sökningen är tillsammans med användningen av primärlitteraturen en 
viktig företeelse i forskarlivet. Perssons sätt att se på saken stämmer inte 
heller med tanken om litteraturfobi, om läsaren erinrar sig den argumen-
tationen från föregående avsnitt. Tillsammans med det föregående av-
snittets slutsatser om forskares undvikande av formellt orienterad infor-
mationssökning, sekundärkällor och bibliotek så är huvudingredienserna 
i denna del av den tidigare forskningen identifierade. Med tanke på att 
Persson i sin behandling av nätverksproblematiken hade studerat en fors-
kargrupp med särskild ämnestillhörighet och i sin argumentation påpekat 
vissa speciella drag i denna, nämligen särskilt dess status av att vara ett 
tämligen nytt ämne, finns det anledning att just i detta sammanhang åter-
knyta bekantskapen med en som hastigast nämnd studie av humanistiska 
forskargrupper. 

2.1.2.3 Om särskilda grupper av forskare 

Studier av speciella forskargrupper har förekommit åtminstone sedan 
1960-talet. Den första mest kända utfördes bland psykologer i USA. Un-
gefär samtidigt utfördes en annan bland historiker i samma land.101 En 
undersökning beställd av NORDINFO bland humanister i Norden hade 
en explorativ karaktär och försökte betrakta humanistiska forskares in-
formationssökningsbeteende och behov ur ett holistiskt perspektiv. Data 
insamlades med hjälp av fokuserade intervjuer från fyra kategorier: er-
farna forskare, unga forskare och lärare, erfarna studenter och humanis-
ter utanför universiteten. 

Lönnqvist hittade inget homogent beteende eller dito behov. Särskilt 
språkvetarna var avvikande. Den största skillnaden fanns mellan erfarna 

                                                 
101 Reports of the Project on Scientific Information Exchange in Psychology. 

Studierna finns noggrant förtecknade i: 
Ford, G. User studies. 1977. S. 73f. 
Undersökningen bland historiker känner jag endast till via Lönnqvists uppgifter. 
(Lönnqvist, H. Humanister söker information. 1988. S. 15) 
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och unga forskare. Användningen av boksamlingar var beroende av det 
fysiska avståndet, vilket betydde att institutionsbibliotek var de viktigas-
te. Medvetandet om bibliografiska hjälpmedel var lågt. Många ville ha 
användarutbildning. De ville gärna använda ny informationsteknik men 
var ganska negativa till att söka i databaser. Undersökningen utmärkte 
sig genom att ha en dynamisk syn på kunskapsbildningen bland fors-
karna med dess betydelse för deras informationsinhämtning, uttryckt i en 
metafor om kunskapsväskan: “Forskaren utgår i sådana fall inte från ett 
nolläge […] utan han/hon utnyttjar sin “kunskapsväska”, sitt samlade 
vetande, samt de referenser han/hon tidigare har insamlat i samband med 
andra forskningsuppgifter.”102 

Om man försöker sammanfatta nyttiga resultat kan man hitta åtskil-
liga konfirmeringar av redan behandlade teman. Det gäller till exempel 
den nämnda inställningen till formellt orienterad informationssökning. 
Det gäller hennes fynd, att olika disciplintillhörighet innebär skillnader, 
särskilt manifesterat för språkvetarnas del. Rapporteringen om den låga 
medvetenhetsgraden gällande bibliografiska hjälpmedel får betraktas 
som övertygande även om en nordamerikansk studie pekar i en annan 
riktning.103 Metaforen om kunskapsväskan måste anses som fruktbar. 
Den är lättillgänglig även intuitivt och omtyckt av studerande i biblio-
teks- och informationsvetenskap och har även för den här studiens del en 
tolkande bärkraft, inte minst i anslutning till tanken om informationssök-
ningskarriären. Översatt till Bourdieus termer beskriver metaforen till-
växten av symboliskt, kulturellt, akademiskt kapital under forskarkarriä-
ren. Den leder också tankarna till att närma sig Bourdieus teori om hur 
en habitus som intellektuell byggs upp. Visserligen betonas här snarare 
det kulturella kapitalet än det sociala.104 Det kan betraktas som sympto-
matiskt, att även Lönnqvist senare kom att intressera sig för informell 
kommunikation.105 

                                                 
102 Lönnqvist, H. Humanister söker information. 1988. Citat s. 65. Citatet är 

utförligare återgivet på s. 28, vid not nr 37. 
103 Farid, M. A study of information seeking behavior of ph.D. Students in selected 

disciplines. 1984. S. 33. 
104 Bourdieus begreppsvärld (habitus, kapital et cetera) diskuteras på annan plats. 

Se s. 53: Den akademiska människan. 
105 Lönnqvist, H. Faktorer i den lokala forskningsmiljön som påverkar forskares 

informationsanskaffning. 1992. 
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Tabell 1  Information behaviour 
matrix106 

Olander har fokuserat informa-
tionssökning och -användning i 
samband med att en grupp etab-
lerade forskare med ledningsfunk-
tioner i ämnet datalogi studerades 
med en fallstudiemetodik som min 
studie uppvisar vissa likheter med. 
De nio deltagarna intervjuades två 
gånger med ett års mellanrum. Det 

förekom också observationer.107 Empirin presenterades som anonyma 
fall.108 Analysen har gett upphov till en fyrfältstabell på grundval av fyra 
typer av beteende (information behaviour matrix). Huvudresultaten av 
studien har hon angivit som följer: 

One of the most important findings in this study is that the partici-
pants’ information behaviour is most often concerned with meeting 
implicit needs by internal information seeking.109  

The most important finding in this study is that the nature of the 
information need and the information seeking method may be com-
bined into four sets of criteria. Each calls for a different information 
management strategy.110 

Fokuseringen på generella och bestående kategorier av informationsbete-
enden är utmärkande för denna studie och åtskilliga andra inom ämnet. 
Matrisen påminner om en som Höglund och Persson har utformat.111 
Utformningen av sådana kategoriseringar är temat för nästa avsnitt. 

                                                 
106 Olander, A.B. Personal information management in computer science research. 

1992. S. 153. 
107 Op. cit. s. 31ff. 
108 Op. cit. s. 43-122. 
109 Op. cit. s. 155. 
110 Op. cit. s. 161 
111 Se s. 53: Tabell 3. 

 External seeking Internal seeking 
 
Ex-
plicit 
needs 

Using library 
material 
Database 
searching 
Fact-finding 

Searching own 
or departmental 
collection 
Asking col-
league 

 
 
Im-
plicit 
needs 

Browsing in 
bookstores and 
libraries 
Receiving gifts 
Attending con-
ferences 
Scanning report 
lists 

Browsing jour-
nals, confer-
ence proc. 
Meeting col-
leagues, visit-
ing researchers 
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2.1.3 Om kategoriseringar av informationsanvändning 

I litteraturen har det varit vanligt med kategoriseringar av informations-
källor, oftast av dikotomiserande art. Dessa kan systematiseras till en 
uppställning.  

Tabell 2  Informationstypologi 

Teoretiker 
→ 

Typ av 
situation ↓ 

Orr (1970, s. 
155) 

Mick et al 
(1980, s. 
349) 

Olander 
(1992, s. 
141) 

Savolainen 
(1995, s. 272) 

Malmsjö (in 
press, s. 3) 

Enskilda 
problem 

Episodic 
needs 

Applica-
tional 
needs 

Explicit 
needs 

Practical 
information 

Supportive 
information 

Àjourhåll-
ning 

Regular 
needs 

Nutritional 
needs 

Implicit 
needs 

Orienting 
information 

State-of-the 
art informa-
tion 

Kommentar Framhävning 
av tidsaspek-
ten 

Skiljer sig 
från de andra 
genom att 
”regular 
needs” inne-
fattar även 
vissa person-
liga behov: 
behov efter 
stimulans 
och feedback 

Situationen 
där behovet 
uppstår be-
tonas. 

Distinktio-
nen betonar 
hur lätt / 
svårt an-
vändaren 
har att for-
mulera sitt 
informa-
tionsbehov 

Situationen be-
tonas. 
I samband med 
”everyday life 
information 
seeking” 

Savolainen på-
pekar att dis-
tinktionen är 
användbar vid 
analys, men att 
kategorierna i 
praktiken är 
sammanflätade 

Knuten till 
aktivitet. 
Även andra 
typer: 

feedback in-
formation 

private 
inter-
personal in-
formation 

Typer av information/informationsbehov knutna till två olika slag av situationer112 

                                                 
112 Block, H. & Lagberg, I. Kliniskt verksamma psykologers 

informationssökningsbeteende. 1998. Bil. 2. Deras källor: 
Orr, R.H. The scientist as an information processor. 1970. 
Mick, C., Lindsay, G.N. & Callahan, D. Toward usable user studies. 1980. 
Olander, A.B. Personal information management in computer science research. 
1992. 
Savolainen, R. Everyday life information seeking. 1995. 
Malmsjö, A. Informationsanvändning och verksamhet. 1989.  
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Det som kan uppmärksammas med anledning av denna sammanställning 
är något som till en början liknar forskares klåfingrighet. Varför måste 
terminologin över huvud taget ändras för i stort sett samma företeelse? 
En annan illasinnad tanke kan vara att ett dåligt informationsinhämtande 
har lett till hjulets uppfinnande på nytt. En tredje skulle kunna vara att de 
egna fynden liknade tidigare dylika så mycket att man ville få dem att 
framstå som mer originella genom att ge dem nya namn. En fjärde, inte 
så illasinnad, är att denna kategorisering verkligen är central, men sam-
tidigt så svårtacklad att mindre variationer upplevs som meningsfulla. 
Problemställningen verkar föga utvecklingsbar. 

Det har varit vanligt att indela informationskällor i formella och in-
formella slag. Särskilt i en forskarmiljö kan man då förknippa formella 
källor med kommunikation av opersonligt slag, huvudsakligen läsning, 
medan informella kanaler sammanhänger med personliga samtal. Till-

gängligheten externt eller in-
ternt innebär ytterligare en di-
mension vid val av källa. 

Tabell 3  Formella och informella 
källor av intern eller extern karak-
tär113 

I samband med denna sys-
tematisering finns det anled-
ning att igen påminna om be-
greppet ‘invisible colleges’. 
Begreppet informella källor är 

i sin tur kopplat till det. Privat kommunikation med (e)post, telefon- eller 
andra samtal räknas till informella källor. Sådana källor kan beräknas 
tillhöra den osynliga – symboliska – akademien. Bedriften av Derek J. de 
Solla Price att sätta namn på företeelsen har påverkat innehållet i den-
samma så att den inte längre är lika osynlig. Den är inte heller nödvän-
digtvis privat. Muntliga källor behöver inte vara osynliga. Även muntlig 

                                                                                                                                           
Malmsjö, A. Systemutveckling och användarbehov. 1995.  

113 Höglund, L. & Persson, O. Information och kunskap. 1985. S. 47. Uppställning-
en fanns med redan i doktorsavhandlingen: 
Höglund, L. & Persson, O. Kommunikation inom vetenskap och teknik. 1980. S. 
23. 

 INTERNA EXTERNA 

FORMELLA Interna do-
kument, PM, 
rapporter, 
register, ar-
kiv 

Tidskrifter, 
böcker, rap-
porter, bib-
liografier, 
databaser 

INFORMELLA Samtal med 
kollegor 
inom organi-
sationen, 
sammanträ-
den 

Brev, kon-
gresser, 
samtal med 
kollegor ut-
om organi-
sationen 

Olika typer av informationskällor 
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information kan vara av formell art. Den nyss återgivna tabellen kan 
därför modifieras och kompliceras med tillägg av dimensionen muntlig 
eller skriftlig. De informella och de formella källorna kan bådadera anta 
antingen en muntlig eller skriftlig karaktär. 

Tabell 4  Formella och informella, muntliga eller skriftliga källor av intern eller 
extern karaktär 
 FORMELLA INFORMELLA 
 MUNTLIGA SKRIFTLIGA MUNTLIGA SKRIFTLIGA 
INTERNA handledaren, 

teamet, 
patienten, 
patientens 
anhöriga 

det egna biblioteket, 
temapärmar, arbets-
platsbiblioteket,  
testoteket, 
patientjournaler 

kolleger på 
arbetsplatsen, 
(kafferasten) 

skriftliga medde-
landen från kolle-
ger på arbetsplat-
sen 

EXTERNA seminarier, 
konferenser, 
kurser, 
bibliotekarie 

remisser, 
bibliotek, 
databaser, 
kursmaterial, 
monografier, 
periodika, 
bokklubbar, 
företagskataloger 

informella 
möten på se-
minarier och 
konferenser, 
kolleger inom 
vänkretsen 

e-mail, 
brev 

Olika typer av informationskällor. Tillämpning på kliniskt verksamma 
psykologer.114 

2.1.4 Om informationssökningsprocessen 

Det har uppfattats som ett problem att så mycket entusiasm och arbete 
som har investerats i användarundervisning på skolbibliotek inte har haft 
någon större verkan.115 I det följande argumenteras ingående för att det 
handlar om en brist på förståelse för hur processen med informationssök-
                                                 
114 Block, H. & Lagberg, I. Kliniskt verksamma psykologers 

informationssökningsbeteende. 1998. S. 29. 
115 Framställningen i det följande bygger på Kuhlthau’s olika arbeten. Hennes 

huvudverk är: 
Kuhlthau, C.C. Seeking meaning. 1993. Hennes modell av informationssök-
ningsprocessens sex stadier återfinns på s. 41ff och 169ff.  
Följande tre artiklar har jag funnit vara de viktigaste underlagen för boken: 
Kuhlthau, C.C. Developing a model of the library search process. 1988a. 
Kuhlthau, C.C. Longitudinal case studies of the information search process of 
users in libraries. 1988b. 
Kuhlthau, C.C. Inside the search process. 1991. 
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ningar går till, genom det stora arbete på området, som har utförts av 
Carol Kuhlthau, forskare i pedagogik och biblioteks- och informations-
vetenskap vid Rutgers universitet i New Brunswick, New Jersey. En teo-
retisk utgångspunkt har varit en viss sorts ‘konstruktivistisk’ psykologisk 
teori. Särskilt är det en forskare vid namn George A. Kelly som har in-
spirerat.116 Enligt Kuhlthau är informationssökning en konstruktionspro-
cess där en människa bygger upp sin bild av världen genom att ta till sig 
och smälta nya intryck. Allt eftersom man bygger upp sin bild utsätts 
man en för serie känslor som hör ihop med olika skeden i bygget. En 
person, som ställs inför nya intryck, erfar i allmänhet inledningsvis tvivel 
och förvirring. Sådana känslor ökar allteftersom man stöter på mer och 
mer förvirrande, ibland helt och hållet motstridiga budskap. Upplevelsen 
kan bli rent hotande, så att personen överväger att dra sig tillbaka och ö-
verge sådana handlingar som framkallar de nya intrycken. Enligt Kelly 
så är det vid det här laget som personen formulerar en hypotes så att den 
nya informationen kan prövas och värderas för att ingå i en ny mental 
byggsten. Enligt Kuhlthau kan man urskilja sex stadier vid informations-
sökning. Inom varje stadium kan till yttermera visso sex förhållanden 
återkommande studeras med avseende på deras variationer. 

 

                                                 
Den förstnämnda artikeln är den ursprungliga version, som jag har använt som 
huvudsakligt underlag för referatet av informationssökningsprocessens sex 
stadier. 

116 Kuhlthau, C.C. Inside the search process. 1991. S. 362 
Kuhlthau, C.C. Seeking meaning. 1993. S. 19ff. 
Kelly, G.A. A theory of personality. 1963. 

1 Inledning 
2 Ämnesval 
3 Skaffa överblick 
4 Fokusering av ämnet 
5 Informationsinsamling 
6 Avslutning 
(7 Börja skriva) 

Inom varje stadium kan man särskilt 
studera: 
a) Uppgift 
b) Tankar 
c) Känslor 
d) Handlingar 
e) Strategier 
f) Inställning 

När det gäller inställning, “mood” har 
Kelly två kategorier som kan komma i-
fråga, dels inviterande, som innebär en 
öppen inställning till informationssök-
ning, och dels indikativ, som innebär att 
man är inställd på att avsluta. 

1 Inledning 
a) Uppgift 
Att förbereda sig på att göra ett äm-
nesval. Varsebli informationsbehovet. 
(Missuppfattas stundom att innebära en 
insamlingsuppgift.) 
b) Tankar 
Begrunda uppdraget. Förstå uppgiften. 
Relatera till tidigare erfarenheter och 
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kunskaper. Överväga möjliga ämnen. 
c) Känslor 
Osäkerhet. Ängslan inför arbetet som 
ligger framför en. 
d) Handlingar 
Tala med andra. Botanisera i bibliotek. 
e) Strategier 
Brainstorma. Diskutera. Begrunda 
möjliga ämnen. Stå ut med osäkerhet. 
f) Inställning 
Inviterande i huvudsak. 

2 Ämnesval 
a) Uppgift 
Att bestämma ämne. 
b) Tankar 
Att väga ämnen mot personliga intres-
sen, lärares krav, tillgänglig information 
och utmätt tid. 
c) Känslor 
Förvirring. Ångest ibland. Kort upp-
rymdhet efter val. Förväntningar på 
uppgiften. 
d) Handlingar 
Rådgöra med informella förmedlare. 
Göra förberedande sökning i biblioteket. 
Använda referenssamlingen. 
e) Strategier 
Diskutera möjliga ämnen. Förutse re-
sultatet av möjliga val. Använda all-
männa källor för att få översikt över 
möjliga ämnen. 
f) Inställning 
Huvudsakligen indikativ. 

3 Skaffa överblick (explore informa-
tion) 
a) Uppgift 
Att undersöka information med avsikten 
att finna fokus (göra avgränsningar). 
b) Tankar 
Att bli informerad om ämnet i allmänhet. 
Att söka en kärna i informationen om 
ämnet i allmänhet. Att hitta flera av-
gränsningsmöjligheter. Oförmåga att 
uttrycka precis vilka uppgifter man 
behöver. 

c) Känslor 
Förvirring. Tvivel. Hot ibland. Osä-
kerhet. 
d) Handlingar 
Att finna relevant information. Läsa för 
att bli informerad. Anteckna fakta och 
idéer. Skriva ner bibliografiska re-
ferenser. 
e) Strategier 
Att läsa för att lära sig om ämnet. Att stå 
ut med att informationen man stöter på 
är osammanhängande och inte överens-
stämmande. Avsiktligt söka efter möjligt 
fokus. Förteckna nyckelord. 
f) Inställning 
Inviterande i huvudsak. 

4 Fokusering av ämnet 
a) Uppgift 
Att formulera problemets kärna utifrån 
den information man har stött på. 
b) Tankar 
Förutse konsekvenserna av olika av-
gränsningar. Använda kriterier sådana 
som personliga intressen, uppgiftens 
krav, tillgängligt material och tilldelad 
tid. Klara ut de idéer i informationen, 
från vilka fokus kan fastställas. Ibland 
kan man få ett ögonblick av plötslig in-
sikt. 
c) Känslor 
Optimism. Förtroende för förmågan att 
fullfölja uppgiften. 
d) Handlingar 
Läsa anteckningar om teman. 
e) Strategier 
Skaffa sig en överblick över anteck-
ningarna. Göra en lista över möjliga av-
gränsningar. Välja ett särskilt fokus 
medan man bortser från andra. Kom-
binera flera teman till ett fokus. 
f) Inställning 
I första hand indikativ. 

5 Informationsinsamling 
a) Uppgift 
Att samla information som definierar, 
utvidgar och stöder fokus. 
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b) Tankar 
Söka information som stöder fokus. 
Definiera och utvidga fokus genom 
information. Skaffa information som 
känns relevant för en själv. Ordna in-
formationen i anteckningar. 
c) Känslor 
Insikt att ett omfattande arbete skall 
utföras. Förtroende för förmågan att full-
följa uppgiften. Ökat intresse. 
d) Handlingar 
Använda biblioteket för att samla in-
formation som är träffande för en själv. 
Begära fram särskilt material av 
bibliotekarien. Göra detaljerade an-
teckningar med bibliografiska referenser. 
e) Strategier 
Använda nyckelbegrepp för att söka 
fram information som är träffande för en 
själv. Utföra omfattande sökningar i oli-
ka materialtyper, t ex referensmaterial, 
tidskrifter, faktasamlingar, biografiskt 
material. Använda index. Begära hjälp 
av bibliotekarien. 

f) Inställning 
En kombination av indikativ och invite-
rande. 

6 Avslutning 
a) Uppgift 
Att avsluta informationssökningen. 
b) Tankar 
Identifiera behov av ytterligare infor-
mation. Bedöma tidsgräns. Avtagande 
relevans. Ökande redundans. Uttömma 
tillgångarna. 
c) Känslor 
Känsla av lättnad. Ibland tillfredsstäl-
lelse. Ibland besvikelse. 
d) Handlingar 
Kontrollera i materialet om man har 
förbigått information. Bekräfta infor-
mation och bibliografiska referenser. 
e) Strategier 
Återvända till biblioteket för att utföra 
summariska sökningar. Behålla böcker 
tills författandet är avslutat för att 
kontrollera information. 
f) Inställning 
Indikativ. 

Den användargrupp, gymnasister och studenter, som Kuhlthau har byggt 
upp sina studier kring, är visserligen annorlunda än den som är aktuell i 
denna bok, forskare och forskarstuderande. Den är dock inte så annor-
lunda, att det a priori låter sig sägas att Kuhlthaus fynd inte är tillämp-
liga. Tvärtom skulle det kunna finnas en viss sannolikhet för åtminstone 
analogier. Som framgår av det material, som deltagarna i undersökning-
ens senare fas fick mottaga, hade jag också den förföreställningen.117 
För den här studiens del har Kuhlthaus forskning haft betydelse först och 
främst för uppfattningen om informationssökning som en process, som 
drar ut över tid, en punkt på vilken hon avsevärt skiljer sig från många 
andra forskare inom ämnet, som gärna i stället tycks se iterationer av 
informationssökningsögonblick. Hennes arbete har också stått för den 
teoretiska delen av ursprunget till kategorin ångest i resultatanalysen. 
Hon skriver: 

                                                 
117 Se s. 53: Introduktionsbrev mm. 
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This research is unique in that it goes beyond the cognitive aspects 
of information seeking to examine the feelings users commonly 
experience. As one participant noted, “Uncertainty is in the head but 
anxiety is in the pit of the stomach.” The whole experience of users 
affects their information use, their feelings as well as their intellect, 
particularly in the exploration stage. By neglecting to address 
affective aspects, information specialists are overlooking one of the 
main elements driving information use.118 

Receptionen av hennes decennielånga forskningsarbete har varit avvak-
tande med tendenser till förringande. Tidigare nämnda studier i Annual 
Review of Information Science and Technology rubricerar hennes arbete 
som användarmodeller och sätter dem i skymundan i jämförelse med 
Belkins arbete. Det största avsnittet i den årgången av ARIST är studier 
kring kognitiva processer.119 Inte heller i en litteraturstudie av Tom Wil-
son figurerar hennes resultat självständigt utan betraktas som en kom-
plettering till David Ellis’ arbete.120 Inte minst i betraktande av Wilsons 
egen modell, där personens behov, sammansatta av “psysiological [sic!] 
needs, affective needs, cognitive needs” tillsammans förutsätts forma in-
formationssökningsbeteendet,121 vore det svårt att tro att hennes pionjär-
arbete inte skulle ha framtiden för sig. Wilson har även betonat det suc-
cessiva sökandet.122 

2.1.5 Om informationsbehov 

En allmän sammanfattning av hur informationsbehov kan uppfattas finns 
hos Höglund och Persson i viss anknytning till Orr.123 I det följande 
avsnittet presenteras främst Taylors och Belkins tankar i frågan och helt 
kort Tom Wilson reaktion på dem. 

                                                 
118 Kuhlthau, C.C. Inside the search process. 1991. P. 370. 
119 Se s. 41: Annual Review of Information Science and Technology. 
120 Wilson, T.D. Information needs and uses. 1994. S. 34. 
121 Op. cit. s. 35. 
122 Wilson, T.D. Exploring models of information behaviour. 1999. 
123 Höglund, L. & Persson, O. Information och kunskap. 1985. S 43ff. 

Jämför s. 53 Tabell 2. 
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Redan 1962 hade Robert Taylor utvecklat och formulerat fyra olika 
behovsnivåer, som hade med processen att ställa frågor att göra.124 Se-
nare, efter ett forskningsprojekt vid Lehigh University fullföljde han tan-
karna kring frågors utveckling och förändring vid informationssök-
ning.125 

Without doubt, the negotiation of reference questions is one of the 
most complex acts of human communication. In this act, one person 
tries to describe for another person not something he knows but 
rather something he does not know.126 

De fyra behovsnivåerna kan beskrivas så: 
Det outtryckta behovet (visceral need, actual but unexpressed). Ety-

mologin till de latinska rötterna av visceral leder till inälvor. Behovet 
känns tydligen närmast i magen. Behovet finns inte bland de erfarenheter 
man minns. Det kan vara bara en sorts vag otillfredsställelse. Den kan 
antagligen inte uttryckas språkligt. Behovet, som inte är en fråga än så 
länge, kommer att ändra form, egenskap, åskådlighet när information 
läggs till, när analogier påverkar eller när betydelsen växer med under-
sökningen. 

Det medvetna behovet (conscious need, within-brain description of 
the need). På denna nivå finns en medveten mental beskrivning av dåligt 
definierad obeslutsamhet. Det blir antagligen en mångtydig och vack-
lande formulering. I detta skede kanske man talar med någon annan för 
att få en skarpare ämnesavgränsning. I denna process hoppas man att två 
saker skall inträffa. För det första kommer kollegan att förstå mångtydig-
heten och  för det andra kommer mångtydigheterna gradvis att försvinna 
under samtalet. 

Det formaliserade behovet (formalized need). På detta stadium kan 
man ställa en kvalificerad och rationell fråga. Området för tvivel be-
skrivs i konkreta termer och tankarna kan eventuellt röra sig inom de be-
gränsningar som det förutsatta informationssystemet sätter. På detta sta-
dium föreställer sig användaren bibliotekarien som en del av systemet 
snarare än som kollega, vilket Taylor menar är en viktig skillnad. 

                                                 
124 Taylor, R.S. The process of asking questions. 1962. S. 392. 
125 Taylor, R.S. Question-negotiation and information seeking in libraries. 1968. 
126 Op. cit. s. 180 
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Behov med kompromisser (compromised need). Frågan omformas i 
enlighet med vad registren kan tänkas leverera. Man måste tänka på upp-
byggnaden av varje särskilt register och på dessa registers innehåll av 
publikationer av olika form (böcker, rapporter et cetera). 

Dessa fyra nivåer går in i varandra och specificeras av Taylor som 
bekvämt tillgängliga punkter på ett continuum.127 

När Kuhlthau hade behov av en teori för hur människor tänker, när de 
utsätts för information som inte stämmer med deras nuvarande upp-
fattning, tillgrep hon en psykologisk teori formulerad av George Kelly. 
Det är ganska uppenbart, att även Taylors teori är psykologiskt grundad, 
även om han inte uttryckligen har uttalat det. Kan han helt enkelt ha ut-
gått från allmänt gångbart tankegods? I själva verket liknar hans beskriv-
ning mycket Freuds teori/modell för hur tänkandet går till: från det 
omedvetna, das Unbewußte, till det förmedvetna, das Vorbewußte, och 
vidare till medvetandet, das Bewußtsein, och slutligen lustprincipens 
möte med realitetsprincipen.128 

Det finns en beröringspunkt mellan Taylors viscerala behov och 
Kuhlthaus framhävande av känslornas betydelse vid informationssök-
ning. Med direkt hänvisning till sitt empiriska material, pekar hon på, att 
känslan kan sitta i maggropen.129 

Att tänka i termer av mänskliga behov är naturligtvis i sin helhet psy-
kologiskt och socialt grundat. De mest kända allmänna inventeringarna 
av mänskliga behov har utförts av psykologen Abraham Maslow och en 
pedagogisk gruppering kring Benjamin Bloom, båda resulterande i hier-
arkier, i Blooms fall benämnd taxonomi och i det fallet relaterat till ut-
bildningsmål för högskolestuderande. Maslow har upprättat en mer all-
män hierarki över mänskliga behov, där de kognitiva behoven beräknas 
infinna sig bland de sista i ordningen. Maslow hade inte ens inkluderat 
dem i sitt första genomarbetade försök med hierarkin.130  Av olika skäl 

                                                 
127 Op. cit. s. 182. 
128 Freud, S. Die Traumdeutung. 1942. S. 542ff. 

Freud, S. Das Ich und das Es. 1940a. Särskilt s. 246-255. 
Freud, S. Jenseits des Lustprinzips. 1940b. S. 5ff. 

129 Se s. 53 citat vid not nr 118. 
130 Maslow, A.H. A theory of human motivation. 1943. 

Maslow, A.H. Motivation and personality. 1954. 
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har forskningen haft svårt att avancera från dessa positioner, ett förhål-
lande som också måste anses gälla Taylors tankar. Det finns dock an-
ledning att granska ytterligare ett försök i genren, nämligen Nicholas J. 
Belkins arbete med kunskapsanomalier. 

Begreppet ‘anomalous states of knowledge’ liksom akronymen ASK 
har myntats av Belkin. Det ursprungsverk, som brukar citeras, är från 
1980 och härrör från hans tid vid universitetet i Western Ontario i Kana-
da. Redan året dessförinnan var emellertid frågan uppe vid åtminstone 
två konferenser.131 

Belkin framför inte anspråk på originalitet utan hänvisar till före-
gångare som Taylor (se ovan), Kochen och Wersig.132 Belkin har också 
gärna arbetat tillsammans med andra forskare. Två av dem heter Oddy 
respektive Brooks. 

Vad som särskilt intresserade Belkin vid 1980-talets början var ut-
formningen av informationsåterfinningssystem. Kortfattat säger hypote-
sen om kunskapsanomali att ett informationsbehov uppstår ur en uppda-
gad anomali i användarens kunskapsstatus. Anomalin kan gälla antingen 
något ämne eller en situation. I det typiska fallet har användaren ingen 
möjlighet att precis ange vad som behövs för att komma till rätta med 
anomalin. När det gäller informationsåterfinning är det lämpligare att 

                                                                                                                                           
Bloom, B.S., Engelhart, M.D., Furst, E.J., Hill, W.H. & Krathwohl, D.R. 
Taxonomy of educational objectives. 1956. 
Jämför s. 53 not nr 139. 

131 Belkin, N.J. Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. 
1980. 
Belkin, N.J., Brooks, H. & Oddy, R.N. Representing and classifying anomalous 
states of knowledge. 1979b. 
Belkin, N.J., Brooks, H.M. & Oddy, R.N. Representation and classification of 
anomalous states of knowledge and information for use in interactive 
information retrieval. 1979a. 
Diskussionen fortsatte även i Borås 1981, vid samma tillfälle som Tom Wilson 
föreslog aktionsforskning som en framkomlig väg inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning: 
Friberg, I. The 4th international research forum in information science. 1982. 
Belkin, N.J. Models of dialogue for information retrieval. 1982. 

132 Belkin, N.J. Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. 
1980. S. 136. 
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försöka beskriva just kunskapsanomalin snarare än att begära av använ-
daren att specificera sitt behov som en fråga till systemet.133 

Belkin ser på informa-
tionsvetenskap och infor-
mationsåterfinning som en 
problemorienterad disciplin 
som sysslar med problemet 
att effektivt och resultatin-
riktat överföra önskad in-
formation mellan en mänsk-
lig framställare och en 
mänsklig användare. Det in-
nebär en begränsning till 
mänsklig kommunikation 
och betyder att mänsklig 
kunskapsbildning direkt 
från den fysiska miljön inte 
ingår. Genom att direkt an-
ge önskad information be-
gränsas inriktningen till kommunikation som kontrolleras eller sätts 
igång av mottagarna. Information tolkas i detta sammanhang som en 
särskild struktur, som förbinds med en text. Den tolkningen innebär att 
informationsåterfinningssystem främst gäller hela texter eller kombina-
tioner av texter, snarare än element eller delar av texter. Text betyder här 
en semiotisk struktur och inbegriper mycket mer än bara dokument även 
om dokument är det typiska exemplet. Fokuseringen på hel text eller 
textkombinationer härrör också från Belkins syn på informationsåterfin-
ningssystemens funktion, nämligen att hjälpa människor att lösa pro-
blem, snarare än att svara på frågor, som ställs till systemen. 

Belkin menar att det finns ett kommunikationssystem för infor-
mationsåterfinning och han för följande resonemang. I detta system be-
slutar sig av något skäl en upphovsman för att till en viss publik 
förmedla någon aspekt av sitt kunnande eller av sin bild av världen. Vad 
upphovsmannen kan om ämnet begränsas av övertygelser, avsikter, 
värderingar et cetera samt särskilt av kännedom om den avsedda pub-

                                                 
133 Belkin, N.J., Oddy, R.N. & Brooks, H. Ask for information retrieval: 

Background and theory. 1982a. S. 62. 

Informationsåterfinningssituationen 
enligt Belkin kan beskrivas sålunda: 

en användare, som uppdagar ett in-
formationsbehov, framställer en fråga 
till informationsåterfinningssystemet i 
hopp om att systemet skall kunna till-
fredsställa behovet 

informationsåterfinningssystemets 
uppgift är att för användaren presentera 
texter, som kan bedömas tillfredsställa 
behovet på basis av den ställda frågan 

när användaren granskar texterna 
kan hon finna att behovet är till-
fredsställt helt, delvis eller inte alls. An-
vändarens bedömning av hur varje text 
bidrar till att fylla behovet konstituerar 
den textens användbarhet eller relevans 
för behovet. 
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liken och kommunikationens kontext. Denna modifierade kunskaps-
status, informationen, omformas ytterligare av språkliga och praktiska 
regler för att bli en text. 

Från systemets andra ända, beslutar en användare att undersöka eller 
använda någon del av sin kunskapsstatus eller bild, men vid närmare 
eftertanke inser användaren att det finns en anomali i kunskapsstatusen 
vad gäller problemet ifråga. Denna insikt, i kombination med avsikt et 
cetera, leder till en erkänd kunskapsanomali (ASK) som, efter språkliga 
och praktiska modifieringar, blir en fråga som ställs till informationsåter-
finningssystemet. Systemet sätts igång av mottagaren i den meningen att 
användaren, som erfar en kunskapsanomali, går till systemet för att få en 
lösning. Framgången med kommunikationen beror på i vilken grad ano-
malin kan lösas på basis av erhållen information. På det viset kontrolle-
ras systemet av mottagaren. Upprepning är möjlig. 

Betoningen av användarens roll i kommunikationsmodellen och i in-
formationsåterfinning tvingar en att uttalat erkänna att det är minst lika 
viktigt att åstadkomma representationer av användarbehov som av texter. 
Det är minst lika viktigt att åstadkomma regler för representation av 
‘bestånd’ av behov som av dokumentbestånd. Riktiga regler för behovs-
representation är viktigare än riktiga regler för textrepresentation vid ut-
värdering av systemfunktion, eftersom denna sker i termer av använda-
rens kunskapsstatus, önskemål et cetera snarare än av författarens. 

Omöjligheten att specificera informationsbehov är en typisk och vik-
tig fråga för Belkin. Han avvisar olika dikotoma tolkningar och menar att 
specificerbarheten av informationsbehov bör ses som en skala, punkter 
på ett continuum. Även om kognitiv specificerbarhet existerar kan den 
språkliga saknas.134 

Det typiska informationsåterfinningssystemet bygger på en princip 
om bästa matchning. Däri ligger en svaghet. När systemet mottar en re-
presentation av en fråga så är bästa svar den text vars representation när-
mast svarar mot frågans. Representationen är ett problem i sig. Vid sidan 
av det ligger det två antaganden till grund för principen om bästa match-
ning. Den ena är att det är möjligt för användaren att exakt specificera 
den information hon behöver och den andra är att informationsbehov 
(eller åtminstone uttryck för dem) funktionellt är lika med text i doku-
                                                 
134 Belkin, N.J. Anomalous states of knowledge as a basis for information retrieval. 

1980. S. 133-137. 
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ment.135 Det finns också en uppföljning. Peter Ingwersen har i en av-
handling åstadkommit en del modifikationer av Belkins bygge.136 

Som nämnts har Annual Review of Information Science and Techno-
logy åtskilliga gånger haft översikter över publicerade vetenskapliga an-
vändarstudier.137 Det råder ingen tvekan om att Belkins arbete dragit till 
sig betydande uppmärksamhet särskilt 1986 och 1990.138 När det gäller 
att värdera Belkins insatser kan man se att han har lätt att forma teore-
tiska modeller. De psykologiska begrepp han arbetar med är av det kog-
nitiva slaget. Det är svårt att tro, att de insatser av empiriskt slag ifråga 
om känslomässiga upplevelser som Kuhlthau har gjort och som Wilson 
har underbyggt i sina modeller, inte skulle ha framtiden för sig. Ett 
grundskott mot det slags forskningsansatser, som Belkins är en repre-
sentant för, levererades, utan att Belkin på något särskilt sätt apostrofe-
rades, av Wilson i tidsmässigt nära samband med att ASK-rapporterna 
publicerades. Wilson föreslog att fokus skulle skiftas från forskning om 
behov, svårstuderade som de är, till att i stället ägna sig åt behovens ytt-
ringar, beteendena vid informationssökning.139 Forskningens fokusering 
på behov har därmed under lång tid upphört. Intermediärskolan synes 
dock vårda begreppet.140 En kort betraktelse av den traditionen kan vara 
på sin plats, även om den inte ligger mitt projekt så nära. 

2.1.6 Om förmedling 

Experimenten med lagring och i synnerhet återfinning av indexerade do-
kument vid det som nu är Cranfield University, så som de har beskrivits 

                                                 
135 Belkin, N.J., Oddy, R.N. & Brooks, H. Ask for information retrieval: 

Background and theory. 1982a. S. 63. 
Belkin, N.J., Oddy, R.N. & Brooks, H. Ask for information retrieval: Results of 
a design study. 1982b. 

136 Ingwersen, P. Information retrieval interaction. 1992. Se kapitel 5 (särsk. 5.4) 
och 8. 

137 Se s. 41: Annual Review of Information Science and Technology. 
138 Jämför s. 53 vid not nr 119. 
139 Wilson, T.D. On user studies and information needs. 1981. 

Wilson har i not nr 12 en hänvisning till behovshierarkiska tankar, som hänför 
sig till Maslow snarare än till Bloom. 

140 Ingwersen, P. Cognitive perspectives of information retrieval interaction. 1996a. 
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av Sparck-Jones,141 skulle kunna sägas vara både inledningen och höjd-
punkten på vad som ofta har kallats den systemdrivna traditionen. Över-
drifterna i den traditionen, den ensidiga betoningen på det som de tek-
niska systemen förmår producera, gör att senare efterföljare har förnekat 
traditionslinjen och distanserat sig från den genom att åberopa en använ-
darvänlighet, som dock snarare har inneburit en fokusering på förmed-
laren (ofta benämnd intermediären) och förmedlingen i ett systemper-
spektiv, något som kanske skulle förtjäna benämningen den intermedi-
är/systemorienterade skolan. Användare studeras inom traditionen myc-
ket i Belkins anda.142 Risken med denna hållning, enligt min mening, är 
en tendens till att förenkla, trivialisera användarens situation.143 Taylor 
lanserade tidigt en motargumentation med ett vägande innehåll: 

[…] Most experimental work with retrieval systems and most atti-
tudes toward reference questions look upon the inquiry and the 
relevance of answers as single events. This is mistaken. An inquiry 
is merely a micro-event in a shifting non-linear adaptive mechan-
ism. Consequently, in this paper an inquiry is looked upon not as a 
command, as in conventional search strategy, but rather as a de-
scription of an area of doubt in which the question is open-ended, 
negotiable, and dynamic.144 

Taylors hållning är här tydligt artikulerad. Med tanke på den kan man 
förundra sig över, att han valt att så hårt fokusera på den situation, när 
frågeställningen hamnar på sin spets. Hans fokusering har dock tillåtit en 
tydligt nyanserad helhetsbild, även om processförståelsen inte är lika ut-
vecklad som till exempel hos Kuhlthau. Hans argumentation har i stor 
utsträckning absorberats av intermediärforskningen men, verkar det, i 
apologetiskt syfte. 

Den systemdrivna och den intermediärorienterade skolan skall ha ett 
erkännande för ett bakomliggande engagemang för och en intention att 
medverka till att åstadkomma system som fungerar praktiskt. Ett sådant 
engagemang kan också skönjas inom en sen skolbildning ‘task em-

                                                 
141 Sparck Jones, K. The cranfield tests. 1981. 
142 Se s. 53: Belkin. 
143 Ingwersen, P. Information and information science. 1995. S. 156f. 
144 Taylor, R.S. Question-negotiation and information seeking in libraries. 1968. S. 

179. 
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bedded information seeking’ som tycks hysa en avsevärd förmåga till 
analyser av komplexa situationer.145 

2.1.7 Om informationsförsörjning 

Det går att använda ett projekt som kallades DISISS (Design of Informa-
tion Systems in the Social Sciences) som exempel på makronivåforsk-
ning. Projektet försökte upptäcka vilka faktorer som var nödvändiga för 
att skapa ett informationssystem inom samhällsvetenskaperna. Särskilt 
studerades “sekundära” tjänster, det vill säga bibliografier, databaser, re-
feratorgan med mera. Både möjligheter och hinder för utveckling av 
tjänster till samhällsvetarna analyserades och ett möjligt framtida teknik-
baserat system skisserades.146 

Kvantitativa data tillsammans med en del resonemang användes inom 
detta profetiskt anlagda projekt, som kan karakteriseras som en teoretisk 
övning. Att bygga informationsförsörjningssystem med global inriktning 
och utifrån ett makronivåperspektiv visade sig vara svårutförbart. Bland 
annat hamnade man bland aktörer på en marknad (så måste man betrakta 
internationella producenter av databaser och bibliografier), som kunde 
tilldelas goda råd om mera samarbete och mindre konkurrens. Receptets 
inverkan på målgruppen bedömer jag som marginell. 

Det tänkande som representeras av denna undersökning har emeller-
tid också bildat skola. Tanken om försörjning är en favorit bland sektors-
organ. Jag tänker på organisationer som OSTI, BLRD, SINFDOK och 
DFI, på forskningsråd i viss mån samt på politiska instanser. Sådana sek-
torsorgan utövar en viss tillsyn, underlättar verksamheter och stöder 
forskning inom sitt område.147 Det perspektiv som råder i sådana sam-
manhang omhuldar studier på makroplanet, mycket ofta av survey-
                                                 
145 Byström, K. Task complexity, information types and information sources. 1999. 
146 Line, M.B. Towards the improvement of social science information systems. 

1980b. 
Line, M.B. Secondary services in the social sciences. 1980a. 

147 Ett par offentliga utredningar visar på verksamheternas inriktning: 
Biblioteks- och dokumentationssamverkanskommittén (BIDOK) & SINFDOK-
utredningen. Vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning. 1977. 
Organisationskommittén för informationsförsörjning. Informationsförsörjning 
för vetenskap och teknik. 1987. 
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karaktär. Statistiska beräkningar av användningar av olika slag kunde 
sammanställas. Diverse behov kunde uppskattas. Försörjning kunde pla-
neras. Det som däremot var svårt att föreställa sig var den forskande in-
dividens behov och användning.148 

Dervin och Nilan har uppmärksammat denna forskning och karakteri-
serat den. Typiska frågeställningar har varit att undersöka i vilken ut-
sträckning en användare har använt ett eller flera informationssystem, en 
eller flera slags informationstjänster eller material, stött på ett eller flera 
hinder för att använda informationssystemet och i vilken utsträckning ve-
derbörande varit tillfredsställd med systemet och dess tillgänglighet. 
Metodmässigt har man vanligen nalkats problemen kvantitativt. De fak-
torer med vilka dessa studier söker förklara skillnaderna mellan använ-
darnas informationssökningsbeteende är demografiska (ålder, utbildning, 
kön), sociologiska (grupptillhörighet), livsstil (intressen, aktiviteter) samt 
frågeställningen till systemet.149 

2.1.8 Sammanfattning av forskning om användare 

Det finns anledning att sammanfattningsvis och i korthet peka ut några 
drag i tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, som 
har visat sig peka i en sådan riktning, som är förenlig med den förelig-
gande studiens perspektiv. De intryck av torftighet som har anmält sig 
behöver inte upprepas. Detta är inte platsen att diskutera den här förelig-
gande studiens resultat, även om någon föraning kan uppstå. De om-
råden, som kan uppfattas som intressanta, är framför allt informations-
sökningsprocessen, socialt orienterad informationssökning, den symbo-
liska akademin samt kunskapsväskan. 

Vad gäller den symboliska akademin finns ett sedan länge etablerat 
forskningsfält kring ‘invisible colleges’, startat av pionjärer med världs-
                                                 
148 Line, M.B. Information requirements in the social sciences. 1969. 

Line, M.B. The information uses and needs of social scientists. 1971. 
Line, M.B. Information needs of the social sciences. 1973. 
Skelton, B. “Scientists and Social Scientists as Information Users.” 1973. 
Särskilt s. 147. 
Line, M.B. Towards the improvement of social science information systems. 
1980b. 

149 Dervin, B. & Nilan, M. Information needs and uses. 1986. S. 9-10. 
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rykte. Biblioteks- och informationsvetenskapens insatser kring nätverks-
kommunikation eller socialt orienterad informationssökning har gällt be-
tydelsen av olika sorters informationsbärande kontakter. Det är ett all-
mänt konstaterande. Vad gäller själva innehållet i detta spörsmål har det 
för mig varit principiellt viktigare, att lyssna till deltagarnas utsagor i det 
insamlade materialet än till forskarnas i litteraturen. 

Metaforen ‘kunskapsväskan’ begreppsliggör ett informationsanskaf-
fande beteende knutet till akademisk kunskapsackumulering. Den ligger 
väl i linje med tolkningsramar som gör sig påminda vid ett studium av 
Bourdieus begreppsapparat, vilket innebär att termen ifråga, efter ett 
medvetet val, fortsättningsvis kommer att överflyglas av den senare. 

Att se informationssökning som en utdragen process måste betraktas 
som ett genombrott i biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. 
Det alternativa perspektivet har varit att se informationssökning som ett 
intermittent ställande av frågor till ett informationssystem. Processynen 
innebär att hänsyn måste tas till sammanhanget. 

Inom ämnet har det funnits tillgängligt filosofiskt bottnade analyser 
av frågor kring den offentliga tillgången på kunskap, kring andrahands-
kunskaper och kring kognitiv auktoritet med en viss bäring på socialt ori-
enterad informationssökning, särskilt kanske i Patrick Wilsons (1927-
2003) tre böcker.150 Sådant tänkande skulle kunna ha utgjort grund för 
analysarbete. Emellertid har, som redan framgått, Bourdieus tänkande 
valts som grund, teoretisk ram, för analyser. 

                                                 
150 Wilson, P. Two kinds of power. 1968. 

Wilson, P. Public knowledge, private ignorance. 1977. 
Wilson, P. Second hand knowledge. 1983. 
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2.2 Forskning om forskning 

Vid ställningstagandet till utifrån vilken teori uppträdande inom forsk-
ning och forskarutbildning skulle tolkas, framstod det tidigt att Robert 
Merton var ett framträdande namn vad gäller forskningssociologi. Hans 
idealiserande och/eller normativa attityd till forskning har redan 
nämnts.151 Bourdieu är inte den förste, som har punkterat den ballongen. 
Ravetz framträdde som en skarp vetenskapskritiker åt det cyniska hållet, 
medan Kadushin konstruktivt resonerade kring sociala cirklar.  Blumer 
och Schutz var banérförare för symbolisk interaktionism respektive feno-
menologiska traditioner.  

Vid det högre seminariet i biblioteks- och informationsvetenskap 
fanns ett starkt intresse för Pierre Bourdieus teorier om den konstnärliga 
och i synnerhet den litterära smaken i samband med lanseringen av ett av 
hans verk.152 Av betydelse var också, att hans kultursociologiska idéer 
på ett tidigt stadium (1980-tal) ingick i Bibliotekshögskolans grundut-
bildning. Seminariets diskussioner gav en rejäl skjuts åt tanken att ut-
nyttja ett annat verk, nämligen Homo academicus.  

Alternativet till ett val av Bourdieus teori skulle antagligen ha stannat 
vid Robert Merton och andra forskare som verkade inom samma idékrets 
eller Kadushin, Ravetz, Blumer och Schutz.153 Det skulle kanske också 
                                                 
151 Jämför s. 53 vid not nr 99. 
152 Bourdieu, P. Les règles de l'art. 1992b. 
153 Det skulle kunna gälla verk som: 

Merton, R. The matthew effect in science. 1968. 
Kadushin, C. Power, influence and social circles. 1968, Ravetz, J.R. Scientific 
knowledge and its social problems. 1971. 
Blumer, H. What is wrong with social theory? 1954. 
Blumer, H. Symbolic interactionism. 1969. 
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ha kunnat fungera? Som det är, är jag förvisso inte opåverkad av deras 
idéer, men har inte fördjupat mig så mycket i deras läror att jag alltid 
förmår peka ut exakt vari denna påverkan består. Ett exempel på en idé 
från Merton, som med säkerhet har påverkat mig, är tanken om acku-
mulerade fördelar, och det före läsningen av Bourdieu. Merton har också 
funnit stöd för tankegången i mycket tidiga skriftliga källor och den har 
blivit kallad omvänd Robin-Hood-effekt, men sannolikt blivit mest känd 
som Matteuseffekten: “ο??στις γα?ρ ε??χει, δοθη?σεται α?υτω??� και?�
περισσευθη?σεται. ο??στις δε?�ου?κ�� ε??χει, και?�ο??�ε??χει α?ρθη?σεται α?π’ 
α?υτου?.”154 Det råder inte vattentäta skott mellan Bourdieus och Mer-
tons tänkande. Den nyss anförda tanken går utomordentligt väl ihop med 
Bourdieus kapitaltänkande, kapitalackumulering metaforiskt överförbar 
även till symboliska värden. Bourdieu gör väl att märka inga direkta hän-
visningar till Merton i Homo academicus. När begreppen locals, paro-
chials och cosmopolitans kommer på tal sker det med en hänvisning till 
Gouldner. Kadushin hör till dem som med sina sociala cirklar får en di-
rekt hänvisning.155 Inflytandet från Blumer, delvis via Olaisen är direkt 
märkbart i min avhandling.156 

Att göra en uttömmande redovisning av forskningstraditionen kring 
forskning om forskning ligger klart utanför ramen för avhandlingens syf-
te. Det som i princip skulle vara intressant är att granska tillägnandet av 
forskningsinformation från andra horisonter än den biblioteks- och infor-
mationsvetenskapliga. Förväntningarna får betraktas som lågt ställda. 
Ambitionen har funnits tidigare men har inte avkastat några resultat.157 I 
det sammanhanget observerades särskilt perspektivets frånvaro i stora 
arbeten som hade utförts av Andrews och Pelz.158 

                                                                                                                                          
Schutz, A. The problem of social reality. 1962. 

154 Matteusevangeliet. Κατα µαθθαιον. 1960. 13:12. Mer eller mindre identiska 
textversioner finns på ytterligare fyra ställen hos synoptikerna. 1981 års svenska 
översättning: “Ty den som har han skall få, och det i överflöd, men den som inte 
har, från honom skall tas också det han har.” 

155 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 24 och 279. 
156 Se s. 53: Olaisen. 
157 Höglund, L. Om informationsutnyttjande i forsknings- och utvecklingsarbete. 

1980. S. 85f. 
Höglund, L. & Persson, O. Kommunikation inom vetenskap och teknik. 1980. S. 
11ff. 

158 Pelz, D.C. & Andrews, F.M. Scientists in organizations. 1966. 
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Hur går det till vid forskares inskolning till en avancerad informa-
tionssökningsposition? Finns det någon som har studerat forskarutbild-
ningsprocessen med dess informationsingredienser? Sammanhanget ver-
kade enligt tidigare erfarenhet vara avgörande. Det hade jag själv kon-
staterat vid mina tidiga undersökningar av informationssökningskarriä-
ren.159 Det har också påpekats av andra informationssökningsforskare, 
huvudsakligen på senare tid.160 Den studie med sådan önskad relevans, 
som har gått att hitta, har åtskilliga år på nacken och är integrerad med 
senare forskning.161 Det forskningsfält, som det här är fråga om, uppvi-
sar en omfattande produktion även om man som i det här fallet särskilt 
inriktar sig på i första hand svenskt och nordiskt material, naturligt med 
tanke på studiens exempelområde: företagsekonomi. Studier, som har ut-
förts, härrör dels från fält med benämningar såsom forskningssociologi, 
kunskapssociologi, kunskapsantropologi och forskning om forskning, 
och dels från traditionella ämnen inom humaniora som lärdomshistoria 
och vetenskapsteori och beteendevetenskaper såsom pedagogik, psyko-
logi och sociologi.162 På annan plats finns en reflektion över möjligheten 

                                                 
159 Seldén, L. The information seeking career. 1992.  
160 Louise Limberg och jag har varit inne på distinktionen mellan att vilja förstå och 

att vilja minnas. (Limberg, L. & Seldén, L. Informationssökning och 
meningsfullt lärande. 1993.) Hon har fullföljt det i sin doktorsavhandling: 
Limberg, L. Att söka information för att lära. 1998. 
Vakkari, P., Savolainen, R. & Dervin, B. Information seeking in context. 1997. 
En konferens i Tammerfors 1996. Då presenterades till exempel: 
Dervin, B. Given a context by any other name. 1997. 

161 Stankiewicz, R. De informella kommunikationernas roll i forskningsarbetet. 
1969. Det är intressant att observera, att Stankiewicz var tidigt ute med att arbeta 
med dessa idéer, visserligen efter Price, men före Crane. Ur min studies synvin-
kel är hans arbete absorberat i det som har refererats från Olle Perssons 
forskning. 

162 Exempel på utförda studier: 
Berger, P. & Luckmann, T. The social construction of reality. 1966. 
Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. 
Bourdieu, P. La noblesse d'état. 1989. 
Broady, D. Sociologi och epistemologi. 1990. 
Bärmark, J. Forskning om forskning eller konsten att beskriva en elefant. 1984. 
Bärmark, J. Om kunskapens kulturberoende. 1988. 
Castro Hidalgo, A. Det traditionella och det “andra” universitetet. 1992. 
Elzinga, A. Vetenskapsstudier och forskning om forskning. 1988. 
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att ha kontroll över vad som har skrivits om en fråga på ett fält och ris-
ken för att inte upptäcka sådant som skulle kunna ha relevans. Det måste 
konstateras att en fullfjädrad kontroll i form av egen beläsenhet över ett 
fält kan åstadkommas bara av den som har det som ett eget huvudstudie-
område. Den översikt som här har åstadkommits bygger på socialt ori-
enterad informationssökning, kognitiv auktoritet, och på kedjesökning 
kompletterad med bibliotekskatalogsökningar med klassifikationskoder. 
Redovisningar av större omfång, i varje fall de av svenskt ursprung, bör 
därför ha kommit fram till betraktande även om inte alla har inkluderats i 
litteraturlistan. 

Undersökningarnas sätt att angripa problemen liksom val av pro-
blemområden har förstås varierat. Studier av produktivitet och kvalitet är 
en aspekt, som har inneburit en utveckling från det intresse för forsk-
ningens kvantitativa aspekter, som Derek J de Solla Price närde, och där-
för på ett allmänt, övergripande plan är besläktade med biblioteks- och 
informationsvetenskapens makrostudier och sektorsforskning.163 Fors-
karutbildningens pedagogik har lockat åtskilliga forskare. Det samman-
hanget skulle kunna ha varit lovande vad gäller informationsanskaffning 
men det har inte kunnat bekräftas. Förhållandet till handledare har be-
lysts ur en hel del synpunkter. Därvid har det framkommit mycket gnäll 

                                                                                                                                          
Gerholm, L. & Gerholm, T. Doktorshatten. 1992. 
Gesser, B. Utbildning, jämlikhet, arbetsdelning. 1985. 
Hessle, S. Legitimitetstrappan. 1987. 
Kuhn, T.S. The structure of scientific revolutions. 1970. 
Mathisen, W.C. Universitetsforskeres problemvalg. 1994. 
Petersson, O. Kunskap om kunskap. 1992. 
Reason, P. & Rowan, J. Human inquiry. 1981. 
Stern, P. Prisoners of the crystal palace. 1996. 
Sörlin, S. De lärdas republik. 1994. 
Törnebohm, H. Studier av kunskapsutveckling. 1983. 
Ziman, J. An introduction to science studies. 1984. 

163 Price, D.J.d.S. Little science, big science ... And beyond. 1986. 
Stankiewicz, R. Organization and the effectiveness of academic research groups. 
1980b. 
Stankiewicz, R. Leadership and the performance of research groups. 1980a. 
Hemlin, S. Quality in science. 1991. 
Hemlin, S. Research conditions within the humanities. 1994. 
Widenberg, L. Forskningsmiljö och vetenskaplig produktivitet. 1995. 
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om bristande handledning, som har tolkats som bristande resurser och 
som verkar ha haft forskningspolitiska undertoner.164 

Jämlikhet har aldrig varit utmärkande för universitet vare sig i Sve-
rige eller annorstädes. Att inte heller jämställdhet har rått, har framkallat 
åtskilliga studier de två senaste decennierna. I själva verket ser det mate-
rialet ut att vara särskilt rikligt vad gäller studier av högskolan och det 
var det som särskilt kunde uppmärksammas vid bibliotekskatalogstudier. 
Det förhållandet föranledde i sin tur en särskild sökning i databasen 
KVINNSAM vid Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universi-
tetsbibliotek.165 Avståndet mellan de statistiska självklarheterna och di-
skrimineringens mekanismer har resulterat i studier med en viss analogi 
till den här föreliggande undersökningen. Frågorna har inte formulerats 
likartat men skulle kunna tolkas till en undran över varför socialt och 
symboliskt kapital i det akademiska sammanhanget verkar vara svårare 
att förvärva, eller åtminstone svårare att få erkända (i praktiken samma 
sak), om man har kvinnligt kön än om man har manligt. Bourdieus stu-
dier av det franska universitetsområdet på 1960-talet berörde utpräglat 
patriarkaliska förhållanden där kvinnans roll mest bestod i att öka den 
akademiska människans, det vill säga mannens, sociala kapital genom att 

                                                 
164 Bron-Wojciechowska, A. Att forskarutbilda sig vid uppsala universitet. 1995. 

Jense, G. Humanistisk forskarutbildning. 1982. 
Jense, G. Drömmen om professuren. 1985a. 
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165 Bron-Wojciechowska, A. Forskarutbildning och kön. 1992. 
Holmberg, C. Det kallas kärlek. 1993. 
Iversen, A. Kvinnelige doktorgradsstipendiater. 1996, Lindén, J. & Figer, M. 
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Löfgren, E., Deregård, A. & Ekehammar, B. Kvinnor och män i 
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upprätthålla ett anständigt katolskt äktenskap med riklig avkomma.166 
För att förstå könsperspektivet i svenskt universitetsliv på 1990-talet i 
Bourdieus termer får inte analogierna bli direkta. Uppenbart är att kön 
hör till habitus. Man skulle kunna utgå från att Bourdieu har rätt och att 
det är hela människan, människans habitus, som rekryteras och att inte 
kulturellt kapital är allena saliggörande utan att även det sociala kapitalet 
har stor relevans. Frågan är om ens inflytande från ekonomiskt kapital 
kan lämnas ur räkningen. Utan att föra ett långrandigt resonemang skulle 
man kanske kunna bli överens om, att kön har inverkan både på socialt 
och kulturellt kapital, dock kanske med övervikt för socialt.167 

Eftersom den föreliggande studien undersöker hur det går till att för-
värva informationssökningskapital, vilket är av både social och symbo-
lisk art, föreligger en likhet, eller analogi. Feministiska studier har från 
sitt perspektiv relativt lätt att upptäcka dominansförhållanden, symbo-
liska över- och underordningsstrukturer, problemvalsprerogativ, tolk-
ningsföreträden med mera sådant. Eftersom kapitalförvärv av olika slag 
bland annat handlar om vad man är mäktig, kan studier ur det feminis-
tiska perspektivet ha relevans. Bourdieu har åtminstone antytt akademisk 
könsdiskriminering och han var medveten om statistiken.168 Kvinnor hör 
till samma grupp som dem av låg börd eller från landsorten.169 Emel-
lertid vill jag påminna om att jag inte studerar grupper, utan att det är 
individer, som jag har samarbetat med. Vad som har observerats gälla 
kvinnor, kan jag alltså se gälla en och annan man. 

Ett område som faller under kulturellt kapital är frågan om vad som 
är intressant att forska om. Det förefaller sannolikt, att kön kan vara en 
faktor vid val av forskningsproblem. I fråga om en av de kvinnor, som 
jag har varit i kontakt med, har jag bedömt att så har varit fallet. En 
annan har dragit den konträra slutsatsen: det gäller att hålla sig borta från 
något forskningsområde, som skulle kunna uppfattas som speciellt 

                                                 
166 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. Avsnittet “Distanciation et adhésion” s. 

61ff. särskilt s. 74, 83. 
167 Bourdieus begreppsvärld (habitus, kapital et cetera) diskuteras på annan plats. 

Se s. 53: Den akademiska människan. Att det är habitus som rekryteras har 
nämnts på s. 53 vid not nr 97. 

168 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 65, 194. 
169 Op. cit. s. 76. 
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kvinnligt, vilket betyder att bägge har gjort likartade överväganden, men 
med olika resultat.170 

Vid tiden för materialinsamlingen till projektet, hade Medicinska 
forskningsrådets diskriminering av kvinnliga forskare ännu inte statis-
tiskt bevisats.171 Några Thamprofessurer hade heller inte utlysts vid den-
na tid. Huvuddragen av det system, som dessa var tänkta att motverka, 
var ändå kända, tydligast i Elisabeth Fürsts utredning, vilken dock inte 
fick lika stort genomslag i Sverige som i Norge.172 Motsvarande genom-
slag fick först den utredning som Ebba Witt Brattström ledde, men det 
var som sagt senare.173 Wennerås och Wolds undersökning av det ovan 
nämnda rådets poängbedömning av sökande och den resulterande fördel-
ningen av forskarassistenttjänster bland dessa har ett jämförande intresse 
även om den inte var känd vid tiden för min empiriska undersökning. Så-
dan rådsfinansiering har varit den huvudsakliga rekryteringsvägen till en 
seniorposition inom biomedicinsk forskning efter avlagd doktorsexamen. 
Intressant nog förelåg ett så stort material att en ingående statistisk bear-
betning kunde företas. Därvid framkom en kraftig underrepresentation av 
kvinnor i förhållande till vetenskaplig prestation, som inte kunde ges 
någon annan förklaring än kön. Det som ytterligare hävdades i den rap-
porten var den sociala dimensionens vikt vid rekrytering. Dessa båda 
fynd motiverade orden sexism och nepotism. Detta innebär att det är ha-
bitus som rekryteras, och det stämmer väl med Bourdieus uppgifter om 
den akademiska människan, och i synnerhet med dem om den medi-
cinska varianten av densamma.174 Även Fürst har funnit påfallande för-
hållanden inom medicinsk forskning, där kvinnor har känt sig orättfär-
digt behandlade i samband med tillsättningsärenden.175 

Denna kortfattade genomgång av forskning om forskning visade sig 
inte så givande vad gäller huvudintresset för föreliggande undersökning, 
nämligen om hur det går till att förvärva informationssökningskapital. 
                                                 
170 Ljudupptagning 1992-02-12 08.00 
171 Wennerås, C. & Wold, A. Nepotism and sexism in peer review. 1997. 

Deras arbete diskuteras även på s. 53: Wennerås och Wold. 
172 Fürst, E. Kvinner i akademia. 1988. 
173 Utredningen om insatser för kvinno- och jämställdhetsforskning. Viljan att veta 

och viljan att förstå. 1995. 
174 Se s. 53: kåranda. 
175 Fürst, E. Kvinner i akademia. 1988. S. 69. 
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Däremot visade den på ett vidsträckt studium av den könsproblematik, 
som vidlåder det akademiska systemet. De problemen handlar i stor ut-
sträckning om förvärv i ett dominansperspektiv av symboliskt och socialt 
kapital det vill säga formandet av en habitus i ett akademiskt sam-
manhang. I det avseendet föreligger alltså ett intresse från den här före-
liggande undersökningens sida av analogikaraktär. Med reservation för 
genomgångens begränsade karaktär bekräftas Höglunds och Perssons 
fynd från 1980 att den här behandlade forskningstraditionen inte med nå-
gon självklarhet behandlar forskningsinformation som en ingrediens i 
traditionen. I det följande kapitlet behandlas Pierre Bourdieus forsk-
ningsinsatser i synnerhet på det vetenskapssociologiska fältet med en ut-
förlighet som svarar mot valet av hans idéer som huvudsakligt teoretiskt 
raster för det föreliggande projektet, något som motiverar den styvmo-
derliga behandlingen av den amerikanskt dominerade traditionen. 
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2.3 Den akademiska människan 

Det stod tidigt under analysarbetet klart att med Homo academicus fö-
relåg ett solitt arbete om den akademiska människan, kunskapsteoretiskt 
och metodiskt intressant och med en riklig empiri. Om målet för den 
undersökningen säger Pierre Bourdieu (1930-2002) själv i förordet till 
den engelska upplagan: “Thus my sociological analysis of the academic 
world aims to trap Homo academicus, supreme classifier among classifi-
ers, in the net of his own classifications.”176. Inledningsvis fanns dubier 
kring empirins ålder och dess eventuella begränsning till franska förhål-
landen.177 Även en första ytlig bekantskap med hans begrepp och deras 
samband med varandra gav en ledtråd till hur de skulle kunna användas 
och utvecklas på ett material, som härstammade från studiens samarbets-
personer. Även om Bourdieus teorier inte har uppkommit ur ett vakuum 
och det inte heller finns några vattentäta skott mellan honom och den 
nordamerikanskt dominerade forskningssociologin, så var det också 
tydligt att beröringspunkterna inte var särskilt framträdande och att det 
var fråga om ett val huruvida Bourdieus idéer skulle anlitas. Om så blev 
fallet skulle alternativen falla bort på grund av svårigheter med kommen-
surabiliteten. Bourdieus idéer hade i det läget stor övertygande verkan på 
mig, även intuitivt. Andra vetenskapssociologiska storheter trängdes un-
dan. Att planera för någon samexistens på det teoretiska planet föreföll 
inte givande. Ett övergripande mål med studien har varit att förstå vad 
som har tilldragit sig i de studerade sammanhangen. Bourdieus be-
greppsvärld föreföll lovande som hjälpmedel. 

Det är tveksamt om det går att redovisa Pierre Bourdieus rön om 
forskningsmiljöer på något från hans övriga tänkande separerat sätt. 
                                                 
176 Bourdieu, P. Homo academicus. 1988. S.  xi. 
177 Jämför slutsats på s. 53 vid not 210. 
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Tvärtom kan man säga att förutsättningarna för hans analyser är ett om-
fattande system av begrepp, som är länkade till varandra. Begreppen ka-
rakteriseras knappast av sin entydighet utan snarare av sin förmåga att 
kunna anpassas till nya situationer. Bourdieu är en forskare som med för-
kärlek har samlat in omfattande empiriska material som har analyserats 
både kvantitativt och kvalitativt. Det är ett utmärkande sätt för honom att 
arbeta. Å andra sida finns det också ständigt en annan ingrediens, nämli-
gen resonerandet, reflekterandet, diskussionen om kunskapens möjlighet. 
Han betecknar sig som sociolog eller antropolog. Hans vetenskapliga 
projekt karakteriseras av ambitionen att få teori och verklighet att kor-
respondera. Den ambitionen är förstås inte unik, men den genomreflekte-
rade teoretiska ansatsen, där både subjektivism och objektivism medvetet 
behandlas och sålunda undviks, får nog ändå betecknas som osedvanligt 
kraftfull. Vetenskapsfilosofiska och kunskapsteoretiska resonemang förs 
med stor fermitet i många sammanhang, inte minst i anslutning till det 
empiriska materialet. Det är kanske också i den ändan man skall börja 
vid en presentation av mannen och verket. Den relativt utförliga 
presentationen av mannens egen bildningsgång motiveras av dess uppen-
bara samband med formerandet av hans projekt kring den akademiska 
människan. Bourdieu och hans forskning har beskrivits och använts i 
många sammanhang, till och med inom samma ämne som mitt projekt 
(Vestheim och Savolainen). 

Den text, som följer kan liknas vid en frihandsskiss och den är endast 
delvis refererande. Den redovisar min tolkning tillsammans med mina 
reflektioner och den innehåller därutöver tillskott av Bourdieuinspirerade 
begrepp ur egen fatabur, vilka kommer att behövas för det analytiska 
arbetet. Med utgångspunkt i mina egna erfarenheter av att förstå hans 
tankegångar erfordras både enklare och svårare källor. En lämplig källa 
för att förstå begeppssystemen och den sociala analysen är Réponses. Re-
ferenser till hans egen utveckling underlättar förståelsen – koncentrerade 
och lakoniska referat gör det inte. Renlärighet är ett intressant begrepp i 
sammanhanget och här är platsen att deklarera, att jag inte gör anspråk 
på att vara en renlärig uttolkare av hans program. Däremot är det viktigt 
att den tolkning, som jag har gjort, kan förstås, eftersom det är den jag 
bygger på i det analytiska arbetet. Jag har gjort en investering i att förstå 
och tolka Bourdieu, men jag ser inte på det arbetet som om det vore en 
exeges. 
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Den utförligaste presentationen av Bourdieu i nordiskt sammanhang 
är Donald Broadys arbete. Det säger kanske något om Bourdieus bety-
delse att forskning om Bourdieu-reception har blivit egna fält i Tyskland 
och England och Broady har i sin avhandling ett kapitel om receptionen i 
USA. När det gäller min förståelse av Bourdieu står jag, vid sidan av 
mannen själv, i första hand i ett beroendeförhållande till Broady. Det gäl-
ler särskilt den filosofiska skolningen och de biografiska uppgifterna. 
Hans arbete har också bidragit till förståelsen av Bourdieus begrepps-
system, särskilt vad gäller habitus och sociala fält. Bourdieus påverkan 
av skolastikerna har jag kompletterat från Callewaert.178 

Pierre Bourdieu har haft en ovanlig karriär med alla mått mätt, men 
kanske speciellt i förhållande till den elitistiska intellektuella värld på 
fransk jord, där han har haft sitt värv. Han föddes 1930 i Denguin (nord-
väst om Pau), i Béarn, Pyrénées Atlantique, Aquitaine, långt från Paris, 
söder om Loire, nära gränsen till Spanien. Fadern var arrendator och 
brevbärare. När han gick på gymnasiet i Pau uppmärksammades hans 
                                                 
178 I denna not ges generella hänvisningar till källorna för kapitlet. Hänvisningar till 

källor för citat och vissa andra specifika uppgifter ges på respektive ställe. Det 
är tre verk av Bourdieu själv, sinsemellan i olika versioner, som huvudsakligen 
har anlitats. Den engelska (1988) och svenska (1996) översättningen av Homo 
academicus innehåller var för sig unika inslag i förhållande till det franska 
originalet. Motsvarande gäller den norska översättningen av Réponses. 
Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. 
Bourdieu, P. Homo academicus. 1988. 
Bourdieu, P. Homo academicus. 1996. 
Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. Réponses. 1992b. 
Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. Den kritiske ettertanke. 1993. 
Bourdieu, P. Le champ intellectuel. 1987. 
Bourdieu, P. Det intellektuella fältet. 1992a. 
Till min förståelse hör även några andra verk i synnerhet Broadys. De 
biografiska uppgifterna och uppgifterna om förhållandet till filosofin finns 
huvudsakligen i Broadys kapitel 1 och 2. 
Broady, D. Sociologi och epistemologi. 1990. 
Callewaert, S. Kultur, pædagogik og videnskab. 1992. Kap. 6. Delvis reviderat 
tänkande i: Callewaert, S. Bourdieu-studier. 1997. 
Gesser, B. Förord. 1996. 
Kvalsvik, B.N. Forord til den norske utgåva. 1993a. 
Kvalsvik, B.N. Skiljemerka mellom folk. 1993b. 
Savolainen, R. Everyday life information seeking. 1995. 
Vestheim, G. Fornuft, kultur og velferd. 1997. 
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redan vid unga år ovanliga kvaliteter och han fick avsluta sina gymnasie-
studier vid lyceet Louis le Grand i Paris, en skola som ansågs ha sin like 
på endast två andra ställen i landet: Henri IV i Paris och Lycée du Parc i 
Lyon.179 Sista årskursen hade olika inriktningar. Den mest prestigelad-
dade var la classe de philosophie, som genom åren anses ha haft stort in-
flytande på Frankrikes intellektuella liv. Efter examen kunde de mest 
framgångsrika komma in på en tvåårig påbyggnadsutbildning: les classes 
préparatoires, som förberedde för intagning till les grandes écoles, ‘stor-
skolorna’ med markant karaktär av elitstatus. Den variant som förbered-
de för intagningsprövningar till den humanistiska avdelningen (lettres) 
av normalhögskolan (ENS – École normale supérieur) kallades la 
khâgne. Av normalhögskolorna, som utbildade gymnasielärare och uni-
versitetslärare, hade den vid rue d’Ulm högst anseende.180 Utbildningen 
var fyraårig. Villkoren vid detta enkönade internat innebar fri kost och 
logi samt månadslön. Som äldre och jämnåriga kamrater i de tre nämnda 
miljöerna kunde han träffa på till exempel Touraine, Lyotard, Foucault, 
Althusser och Derrida. Av dem är det bara bekant att han umgicks med 
Derrida. Utbildningen prioriterade klassiska filosofer och förebildliga 
samtida intellektuella som Sartre och Camus. Som avslutning på normal-
högskolan kunde endast de mest framgångsrika i en tävlan (concours) 
tillkämpa sig en agrégation, i Bourdieus fall i filosofi år 1954. Karriären, 
i ett så lysande fall som hans, skulle normalt ha fortsatt med gymnasie-
lärartjänst, universitetslärartjänst, avhandling (thèse d’état) och avslutats 
med en professur vid Sorbonneuniversitetet. Under en femårsperiod fram 
till 1960 vistades Bourdieu i Algeriet dels för värnpliktstjänstgöring och 
dels knuten till universitetet i Alger. Han gav sig i kast med empiriska 
samhällsvetenskapliga undersökningar på ett material av illitterata bön-
der, arbetslösa och trasproletärer. Detta innebar en nedklassning inte bara 
ifråga om ett mindre nobelt problemval utan även i fråga om själva syss-
landet med empirisk samhällsvetenskap (jämfört med filosofi). 

Som ‘normalhögskolit’ (normalien) och med den övriga tidigare ut-
bildningsbakgrund han hade, kan man säga att han genom tyngden i 
systemet under lång tid hade siktet inställt på filosofi. Han hade som 

                                                 
179 Bourdieu själv nämner bara de två i Paris. (Bourdieu, P. Homo academicus. 

1984. S. 76.) 
180 ENS lär senare i prestigehänseende ha tappat sin position till ENA (École 

normale d’administration). 
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nämnts gått gymnasiets särskilda filosofiklass och han hade uppnått en 
agrégation i filosofi. Han arbetade under en tid med att översätta ett verk 
av Leibniz från 1692: Animadversiones in partem generalem Principio-
rum Cartesianorum. Det finns uppgifter om, att han uppfattade sitt livs-
projekt som att vara filosof ända tills han kom i trettiofemårsåldern. Up-
penbarligen har han inte glömt den filosofiska läxan. Critik der Urteils-
kraft (1790) av Immanuel Kant var en viktig utgångspunkt för La dis-
tinction (1979). Der Streit der Facultäten (1798) var betydelsefull för 
Homo academicus (1984). En allusion på titeln förekom även den gång-
en: kapitel 2 heter Le conflit des facultés.181 År 1988 utkom till ytter-
mera visso L’Ontologie politique de Martin Heidegger. Det kanske inte 
var förrän 1964 som han insåg, att han faktiskt hade blivit antropolog 
eller möjligen sociolog. Det året uppnådde han nämligen patronstatus i 
det franska akademiska systemet genom att utses till directeur d’études 
vid École pratique des hautes études (6ème section), genom att utses till 
generalsekreterare för Centre de sociologie européenne (vid EPHE) med 
Raymond Aron som ordförande, genom att bli lärare vid École normale 
supérieur, rue d’Ulm (ENS) och genom att bli redaktör för bokserien Le 
sens commun vid förlaget Minuit. År 1975 grundade han och blev redak-
tör för Actes de la recherche en sciences sociales och karriären fullbor-
dades år 1981 då han intog stolen i sociologi vid Collège de France efter 
Raymond Aron. Hans installationsföreläsning utgjorde en sociologisk 
analys av installationsföreläsningar. Han har aldrig skrivit någon av-
handling och kunde därför inte fullfölja en reguljär universitetskarriär. I 
stället blev det forskarens karriär. Han dog 2002. 

Mellan sociologin och filosofin i Frankrike existerade en gammal 
tvist. Från filosofens horisont framstod sociologen som desertör, medan 
sociologen kunde anse sig fullfölja en kritisk intention, som filosofen 
givit upp genom att stanna kvar inom filosofin. Det sociologiska fältet 
hade länge dominerats av personer som, precis som han själv, hade gått 
igenom normalhögskolan och som hade erövrat en agrégation i filosofi. 
Sociologin betraktades långt in på nittonhundratalet som en specialitet 
inom moralfilosofin. Durkheim fick kämpa för att få till stånd en av-
gränsning av sociologi som ämne, något som dock lyckades så till den 
grad, att sociologin fick en ställning som överordnat samhällsvetenskap-
ligt ämne och durkheimianismen var dess lära, åtminstone under mellan-

                                                 
181 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 75. 
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krigstiden. Fram till sociologins förnyade expansion omkring 1960 sked-
de en kräftgång. Durkheimianismens ställning försvagades och Raymond 
Aron, Bourdieus företrädare vid bland annat Collège de France, hyllade i 
första hand Weber. 

“Skolfilosofins och universitetsfilosofins dominerande strömningar 
kan karakteriseras som ‘subjektsfilosofi’, ‘medvetandefilosofi’ eller ‘spi-
ritualism’. Platon, Descartes och Kant utgjorde den ‘kanoniska treenig-
heten’.”182 Utbildningens filosofiska korseld hade bestått av den klas-
siska från ett håll, existentialismen från de intellektuella modellernas, 
Sartres och Camus, håll, fenomenologi, delvis i existentialisternas tapp-
ning, från ett tredje håll samt marxism från ett fjärde. En strömning för-
sökte förena marxism och fenomenologi. På något vis var Bourdieu mot-
ståndskraftig mot dem alla. Han utvecklade en skepsis mot skolans kon-
centration på de klassiska filosoferna särskilt dem med en spiritualistisk 
inriktning. Det kan ha varit något av en generationsfråga. Emellertid för-
höll han sig skeptisk även till existentialismen. Fenomenologin var då 
antagligen intressantare. Subjektsfilosofin hos Sartre kunde spelas ut mot 
varafilosofin hos Heidegger och metafysiska utflykter kunde bekämpas 
genom att hos Husserl hämta stöd för hur en sorgfällig beskrivning skul-
le gå till. Sartre blev på det viset ändå viktig som ett riktmärke att förhål-
la sig till. Marxismen som vetenskap och filosofi spelade så småningom 
en stor roll vid normalhögskolan genom Althussers insatser, men det var 
senare, in på 1960-talet.183 I politiskt avseende var marxismen aktiv där-
emot och Bourdieu förenade sig med Derrida för att ta avstånd både från 
den och från gaullismen. För att beskriva hans förhållningssätt till filoso-
fin ligger det nära till hands att beskriva det med en av hans egna termer: 
han var heterodox, åtminstone dubbelt heterodox kanske tredubbelt. 

Terminologin med huvudbegreppet doxa för läran och med avled-
ningarna ortodox och heterodox för rättrogen och avfälling, är lånad från 
kyrkohistorien: det stora schismat mellan den östromerska och västro-
merska kyrkan. Anhängare och motståndare till läran är följaktligen orto-
doxa (renläriga) respektive heterodoxa. Heterodoxa kan också benämnas 
heretiker eller kättare. De senares tro kan då benämnas heresi eller kät-
teri. Den heterodoxe kan mera allmänt också kallas subversiv. Doxa kan 

                                                 
182 Broady, D. Sociologi och epistemologi. 1990. S. 26 under hänvisning till Louis 

Pinto. 
183 Till exempel publicerades 1965 Pour Marx, Lire le Capital. 
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ses som en del av begreppet illusio, i sin tur en term för människans 
intresse. Begreppet illusio har inget med falska illusioner att göra.184 

I anslutning till begreppet illusio finns begreppet kooptation. Benäm-
ningen kommer från ett normalt valförfarande till romerska prästkollegi-
er. Vid ett sådant kompletterades antalet ledamöter i en församling ge-
nom att de dittillsvarande ledamöterna utsåg de nytillträdande. En iögo-
nenfallande tydlig motsvarighet är den Svenska Akademien. Med valet 
av denna term syftar Bourdieu på hur reproduktionen med självkomplet-
tering till hela det akademiska etablissemanget går till.185 

Broadys favorittes är, att Bourdieu filosofiskt sökte sig tillbaka till en 
riktning som kan benämnas historisk epistemologi, men som under 
Bourdieus skoltid snarast benämndes enbart ‘epistemologin’. Denna filo-
sofiska riktning hade rötter inom naturvetenskapen och Bourdieu och 
andra med hans utbildningserfarenheter hade personligen stött på fram-
stående företrädare för densamma ur föregående generation. Gaston 
Bachelard, Jean Cavaillès och Georges Canguilhem är kanske de för-
nämsta författarna ur den kretsen. De representerade i tur och ordning 
fysikens, matematikens samt biologins och medicinens filosofi. Rikt-
ningen har haft sin huvudsakliga utbredning innanför Frankrikes gränser. 
Bourdieu har förstås i sina skrifter förutsatt att all terminologi och alla 
kategoriseringar, som har sina rötter i denna tradition, är allmänt bekan-
ta. Det betyder att begrepp som till exempel realism, substantialism, 
brytning, objektivering och konstruktion inte kan tas för sitt vardagstol-
kade semantiska värde. Till den här filosofiska grupperingen skall också 
räknas Alexandre Koyré. Han var av rysk härkomst och filosofiskt utbil-
dad i Tyskland av bland andra Edmund Husserl. Koyré är kanske också 
mer internationellt känd än de andra i gruppen, eftersom ett av hans vik-
tigaste verk publicerades på engelska innan det kom ut på franska. Utan 
att betrakta sig själv som filosof utan snarare som religions- och naturve-
tenskapshistoriker, kom han att spela en stor roll som inspiratör åt Tho-
mas Kuhns idéer om de vetenskapliga revolutionerna. Paradigmläran har 
en viss tankegemenskap med doxabegreppet hos Bourdieu. 

Kampen på det akademiska sociala fältet, striden om läran, förhål-
landet mellan de renläriga och de kätterska, kunde Bourdieu härleda den 
redan ur det komplicerade förhållandet mellan filosofin och sociologin? I 
                                                 
184 Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. Réponses. 1992b. S. 91ff. 
185 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 80f. 
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varje fall har han dragit slutsatsen, att konsensus saknar egenvärde. Inom 
en vetenskaplig disciplin skall konsensus och harmoni motverkas. Krea-
tivitet och utveckling inom den vetenskapliga världen beror till stor del 
på hur en institution kan förhålla sig till konsensus och konflikt. En in-
stitution som totalt präglas av konsensus är död vad gäller kreativitet och 
en institution präglad av konflikt sprudlar av energi att inbördes kriga. 
Inget av dessa tillstånd är önskvärt, men en institution som kan befinna 
sig mellan konsensus och konflikt har ett stort försprång framför andra. 
Läran är kanske det viktigaste föremålet för den kamp som ständigt för-
siggår på det sociala fältet, i det här fallet det akademiska fältet, i den här 
boken närmare bestämt företagsekonomisk forskning och forskarutbild-
ning.  

Vetenskapssynen påverkas av att man ser vetenskapen inte som har-
monisk utan som konfliktfylld. Vetenskapens mål kan inte beskrivas som 
att avskaffa alla tidigare ad-hoc-teorier om verkligheten för att ersätta 
dem med en bättre enhetlig teori. I stället måste man nå förståelse för 
verklighetens komplexitet genom reflexion. Reflexionen framtvingas ge-
nom konflikterna. Reflexionens nödvändighet poängterar Bourdieu ge-
nom att sätta attribut på sina huvuddiscipliner: reflexiv antropologi, re-
flexiv sociologi. Associationerna går till både eftertanke och till åter-
speglingar. 

Man skulle kunna säga att Bourdieu med sin metod strävar efter att 
avslöja dolda mönster i den sociala verkligheten för att sedan vetenskap-
ligt kunna formulera dessa. De tendenser som analyseras är inget som 
man i en vardag har möjlighet att se. Men genom metoden kan man upp-
nå ett epistemologiskt brott med vardagskunskapen och kanske då också 
förändra den. Denna tanke vill Bourdieu kalla social analys, med rötter 
av analogikaraktär i Freuds psykoanalys. Socialvetenskaperna måste en-
ligt Bourdieu gå vidare från vardagskunskapen och skapa en begrepps-
värld som är avskild från denna. Genom denna separation skall man upp-
nå en egen specifik dignitet (för vetenskapen) utan påverkan från de tros-
föreställningar och referensramar som finns i vardagskunskapen. Det är 
alltså viktigt att lämna vardagskunskapen bakom sig för att undvika att 
påverkas av dessa omedvetna och ideologiska referensramar. För att 
kunna tala om en social analys är det viktigt att de teoretiska konstruk-
tionerna har en korrespondens med verkligheten. Därför talar Bourdieu 
sällan om teori som särskild från den verklighet han studerat med hjälp 
av sin metod. Teori och metod går på detta sätt hand i hand: utan metod 
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ingen vettig teori, utan teori ingen social analys. Hur skulle man kunna 
tala om förändring om det man talar om endast är en konstruktion? Det 
måste ju finnas verkliga mönster för att man skall kunna ändra på dem. 
Hur kan då Bourdieu försäkra sig om att hans teori korresponderar med 
verkligheten? Det metodologiska problemet med en realistisk kunskaps-
syn är inom vilka domäner det går att hävda giltighet med de resultat 
som en undersökning har givit, eller om de har någon giltighet alls. Rea-
listen kanske skulle vilja formulera lösningen som att det är verkligheten 
man ser i de resultat man får, alltså att verkligheten är möjlig att se. Detta 
gör det också givet att verkligheten är möjlig att missförstå, vilket det är 
den sociala analysens uppgift att undvika att göra. 

Bourdieu har ett speciellt sätt att handskas med problemet med struk-
tur och agent. Aktör skulle här vara ett etablerat begrepp, men Bourdieu 
har inte uppskattat teatermetaforen. Associationerna till att spela en roll, 
uppföra en pjäs, att uppträda och följa ett manuskript är felaktig. En 
agent är i stället en som handlar. Den grammatiska metaforen kan vara 
betydelsefull: i aktiv sats förvandlas agenten till subjekt. Människor spe-
lar inte roller: de intar, tilldelas, skaffar sig positioner. Som social agent 
står man visserligen också för andra intressen än dem som man är klart 
medveten om.186 Bourdieu strävar efter att upphäva gränsen mellan 
struktur och agent. Han ser den som konstruerad. De verktyg som han 
använder för att göra detta är habitus och fält. Habitus gör det möjligt för 
honom att tala utifrån individen utan att hamna i en subjektivism och 
fältbegreppet använder han för att inte hamna i kategorin objektivism. 
Överhuvudtaget ser han gott om falska antinomier inom samhällsveten-
skapen. Utom objektivism – subjektivism, finns där aktörteori – struktur-
teori, mikro – makro, kvalitativt – kvantitativt, fenomenologiska un-
dersökningar – undersökningar av sociala system, idiografiska mikrostu-
dier – statistiska makrostudier, intentionalitet – sociala bestämningar, 
Weber – Durkheim, Husserl – Marx. 

Ett socialt fält i Bourdieus mening existerar när en avgränsad grupp 
människor och institutioner strider om något som är gemensamt för dem 
och bara för dem: “[…] med socialt fält avses ett system av relationer 
mellan positioner besatta av specialiserade agenter och institutioner 

                                                 
186 Annick Prieur har gjort ett annat ställningstagande och i stället valt aktör i en 

norsk översättning. (Prieur, A. Oversetterens anmerkninger. 1995.) 
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som strider om något för dem gemensamt.”187 Det måste föreligga ett 
minimum av autonomi för att man skall kunna tala om ett fält i denna 
mening. Det måste finnas erkända konsekrationsinstanser inom fältet. 

En utvikning om uttolkningen av konsekration kan vara på sin plats. 
Konsekrerad är den akademiker, som på ett eller annat vis har uppnått en 
i stort sett oangripbar position, välkänd långt utanför det egna ämnets 
gränser. Helgonförklarad, kanoniserad, sakrosankt är termer av samma 
valör: “les professeurs canoniques des disciplines canoniques”.188 I ett 
annat av sina arbeten har Bourdieu talat om konsekrationseffekter inte 
bara bland de etablerade utan även bland elever vid elitskolorna.189 I na-
turvetenskapliga ämnen kan man säga, att till exempel ett Nobelpris fun-
gerar konsekrerande, men det är inte det enda sättet. Minnesgoda äldre 
läsare kanske erinrar sig de regelbundna hyllningar i pressen och annor-
städes som den hjärnkirurgiske pionjären Herbert Olivecrona (1891-
1980) blev föremål för. I nationalekonomi kan Knut Wicksell (1851-
1926), Bertil Ohlin (1899-1979), Gunnar Myrdal (1898-1987) och Assar 
Lindbeck (1930-) sägas utgöra motsvarigheter. 

Inom företagsekonomi kan till exempel Ulf af Trolle (1919-1997) 
och Albert Danielsson (1930-) tänkas inta positioner av särskild dignitet. 
I ett företagsekonomiskt sammanhang kan den analoga konsekreringen 
av företagsledare uppfattas som intressant. Således har jag uppfattat, att 
Percy Barnevik (1941-), “större än Gyllenhammar” (Pehr G. Gyllenham-
mar 1935-), tillmättes en sådan position. Alla fyra nämns av samme se-
nior.190 Andra kandidater till en position som konsekrerad företagseko-
nom skulle kunna vara Gerhard Törnqvist och Eric Rhenman.191 

Fält står för den sociala värld som människor befinner sig inom. Ett 
fält är präglat av hierarkiska positioner som agenter innehar, strukturer 
av objektiva relationer och subjektiva dispositioner. Fältbegreppet är ett 
abstraherat begrepp, en definiering av ett område som har mer eller 
mindre tydliga gränser gentemot andra. Man kan tala om ett akademiskt 
fält eller ett mera diffust fält som det ekonomiska. Ett tydligt exempel på 

                                                 
187 Broady, D. Sociologi och epistemologi. 1990. S. 270. 
188 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 134. 
189 Bourdieu, P. La noblesse d'état. 1989. S. 142f. 
190 Ljudupptagning 1990-01-09 13.00 
191 Brev från Göran Widebäck 1999-06-21  
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att det handlar om abstraktioner är att när man talar om det ekonomiska 
fältet kan man få en intuitiv förståelse för vad det handlar om, men man 
kan inte förklara detta på ett klart sätt för den som inte är bevandrad i 
den begreppsvärlden. Man kan ju fråga sig om detta gör att fältbegreppet 
är mindre verkligt. Denna fråga leder in på en annan viktig fråga, näm-
ligen den om vad man egentligen kan ha kunskap om. Fält är ett sådant 
begrepp som man måste få en förståelse för vad det handlar om, eftersom 
man inte exakt kan säga vad som är ett fält. Förståelsen av begrepp som 
definierar en verklighet kommer alltid att vara påverkad av de referens-
ramar som tolkaren besitter. Teori och metod kommer att vara något åt-
skilt därför att analysen kommer att gå genom en subjektiv tolkare.  

Den intellektuella eller vetenskapliga världen kan vid en given tid-
punkt analyseras som ett objektivt fält av positioner. För den enskilde är 
det ett subjektivt fält av möjligheter. 

Fältet är ingen stillastående företeelse, utan är i ständig förändring in-
om vissa givna ramar. Agenterna kämpar om positioner inom fältet, men 
alla har inte samma förutsättningar att klättra i den hierarkiska ord-
ningen. Dessa förutsättningar bestäms av olika tillgångar på kapital. Ka-
pitalmetaforen, lånad från finansmarknadens praxis, har visat sig sällsynt 
anpassbar och brukbar i skilda sammanhang. Vid sidan av den ursprung-
liga icke-metaforen, det vill säga ekonomiskt kapital, utgörs de två andra 
huvudtyperna av symboliskt och socialt kapital. Kapital behöver i dessa 
sammanhang alltså inte betyda ett ekonomiskt sådant, utan beroende på 
vilket fält man befinner sig i har kanske kulturellt eller symboliskt kapi-
tal störst betydelse. Beroende på till exempel vilken klasstillhörighet som 
individen har, är olika sorters kapital mer eller mindre stort hos henne. I 
Bourdieus egna sammanhang används innehavet av ekonomiskt kapital 
som en referens till den dominerande klassen. Den akademiska eliten har 
i stället tillägnat sig ett stort kulturellt kapital. Samhällets lägre klasser är 
innehavare av ett mindre kapital av alla sorter. 

Ett (relativt autonomt) socialt fält utmärks bland annat av att de 
symboliska vinsterna utdelas från positioner inom fältet: om det 
existerar relativt autonoma vetenskapliga fält i Sverige innebär det 
att en viss forskningsinsats för att vinna erkännande måste auktori-
seras av agenter och institutioner som tillhör fältet, det vill säga re-
dan konsekrerade forskare, forskningsrådens ämnesföreträdare, de 
vetenskapliga tidskrifternas redaktioner etc. Politiker, byråkrater, 
företagsledare eller fackföreningsledare kan påverka tillförseln av 
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resurser i vidaste mening (pengar, nya proselyter, diskussionste-
man) men saknar makt att ingripa i fältets interna strider, det vill sä-
ga i striderna om monopolet över rätten att fälla auktoritativa omdö-
men om vetenskaplig förtjänst. Universitetsdisciplinerna erbjuder 
ett exempel på att relativ autonomi inte får förväxlas med “frihet” i 
största allmänhet. Den enskilde läraren eller forskaren kan få erfara 
att hans eller hennes “frihet” är lika beskuren inom en disciplin med 
stark autonomi, där ämnesföreträdarna fäller de viktiga avgörande-
na, som inom en disciplin med svag autonomi, öppen för inflytan-
den från utanförstående intressegrupper, politiker eller myndigheter. 
Att fältet är autonomt innebär att det äger sin egen specifika logik, 
inte att det skulle vara något frihetens rike. 

Ett annat kännemärke för ett (relativt autonomt) fält är dess för-
måga att “översätta” utifrån kommande diskurser, kategoriseringar 
och problem till fältets egna typer av diskurser, kategoriseringar och 
problem, såsom då fenomen som har med klasskonflikter att göra 
transponeras till estetiska problem när de importeras till ett litterärt 
fält, eller till frågor om undervisningsmetoder när de införes till ett 
pedagogiskt fält.192 

Symboliskt kapital är ett begrepp, som är särskilt starkt förknippat med 
Bourdieu, som har gjort honom berömd och som alltså är särskilt viktigt. 
Själv har han bildat det näraliggande men underordnade begreppet kul-
turellt kapital. I den här boken används huvudsakligen särskilda delfon-
der av det symboliska kapitalet. Symboliskt kapital är det som erkännes, 
det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes 
värde. Det är en kredit, ett slags förskott som gruppen kan bevilja. 

Kulturellt kapital är en särskilt viktig del av det symboliska kapitalet, 
som har att göra med att här ifrågavarande samhällen bygger på skriftlig 
grund och på den grunden har en utbildningsorganisation. Bevarandet av 
symboliska värden behöver i ett sådant sammanhang inte nödvändigtvis 
försiggå i förkroppsligad form. Nedärvda kulturella resurser kan acku-
muleras i objektiverad form. Detta medför behov av instrument, språk-
liga tillgångar för att tillägna sig symboliska tillgångar. Strider om ut-
bildningspolitik handlar om monopol på symboliska tillgångar. 
                                                 
192 Broady, D. Sociologi och epistemologi. 1990. S. 272. 

Kognitiv auktoritet har behandlats inom biblioteks- och informationsvetenska-
pen av Patrick Wilson, vars tänkande uppvisar åtskilliga likheter med Pierre 
Bourdieus, dock utan några direkta hänvisningar: 
Wilson, P. Second hand knowledge. 1983. 



94 

 

Akademiskt kapital är en självförklarande term: sådant kulturellt ka-
pital som är gångbart i den akademiska världen. Bourdieu har använt den 
själv och den förekommer i denna bok. Det skall inte blandas samman 
med ‘socialt kapital av akademiskt slag’, ett begrepp som används i den-
na bok, oftast i föreningen ‘symboliskt och socialt kapital av akademiskt 
slag’. Förvisso har frestelsen funnits att rationalisera ihop dessa båda ka-
pitaltyper i en enda, men det skulle inte ha lett till rätt innebörd. 

Informationssökningskapital är en analogibildad term ur egen fata-
bur, som inte kan få sin fullständiga förklaring i detta sammanhang, såvi-
da inte läsaren uppfattar begreppet som självförklarande.193 Kapitalfor-
men borde i princip vara av symboliskt slag och är det också i den mån 
besittningen är ett resultat av investeringar i behärskandet av formellt 
orienterad informationssökning. (I sammanhanget får man bortse ifrån 
att investeringen som leder fram till besittningen logiskt sett inte nöd-
vändigtvis måste vara akademisk. Även den förkroppsligade formen av 
en investering i en icke-skriftlig kultur är rimligtvis värd att göra. Annars 
är det just skriftkulturens problem, som gör detta kapital särskilt värde-
fullt.) Nyss har behovet av att laborera med en social kapitaltyp av aka-
demiskt slag angetts. Analogt därmed finns även behovet av ett socialt 
kapital av informationssökningsslag. Det kommer dessutom att finnas 
behov av preciseringar av typen ‘symboliskt och socialt kapital av infor-
mationssökningsslag’.194 

Socialt kapital används av Bourdieu i vidsträckta betydelser, såväl 
om bönder i Kabylien och Béarn som om akademiska människor. Själv 
har jag bara anledning att syssla med den sistnämnda sorten. Min an-
vändning av begreppet är mycket mer begränsad i synnerhet som jag inte 
har studerat de i studien medverkande människornas hela sociala situa-
tion. Normaliter avses av mig endast den icke-symboliska och icke-eko-
nomiska delen av kapitalet på det yrkesmässiga akademiska planet, 
främst resultatet av investeringar i nätverksbyggen. 

Bourdieu hänvisar då och då till Marcel Proust. Man behöver inte 
hinna särskilt långt i Du côté de chez Swann förrän man skådar de av-

                                                 
193 Se s. 53: Symboliskt och socialt kapital av informationssökningsslag. 
194 Bjørn Kvalsvik använder begreppet informasjonskapital, “som er noko meir 

omfattende enn kulturell kapital, men i grunndraget det same.”(Kvalsvik, B.N. 
Skiljemerka mellom folk. 1993b. S. 8.) Det verkar saknas beröringspunkter med 
ordet informationssökningskapital, så som jag använder det. 
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gränsade sociala fält, som Bourdieu har gjort till sina. När Swann gjorde 
en utflykt från sin aristokratiska miljö och mer eller mindre inkognito 
började umgås på en lägre nivå i borgerskapet och hans ställning små-
ningom blev uppdagad, framgick det, att han hädanefter inte kunde räkna 
med samma acceptans som förut. Bourdieu har uttryckligen själv sagt att 
Proust var en föregångare till honom vad gäller analysen av symboliskt 
kapital.195 

Habitusbegreppet är komplicerat, men det beskriver hur de sociala 
strukturerna är inskrivna i individerna. Habitus är ett begrepp med ur-
sprung hos Aristoteles (hexis196) och Thomas ab Aquino. Enligt skolasti-
kerna var en god gärning utförd av vana saligare än en sådan utförd till-
fälligtvis eller med beräkning. För sin del introducerade Bourdieu habi-
tus år 1962 i en text om ungkarlar i Béarn men en grundlig utläggning 
dröjde i tio år.197 Habitus är som en ryggsäck som individerna bär med 
sig. I den stoppas konsekvenserna av de tidiga upplevelserna samt upple-
velsen av kontakten med den materialistiska verkligheten.198 När indivi-
den förstår verkligheten omkring sig är förståelsen determinerad av det 
som finns i ryggsäcken. Man kan kalla habitus för en reglerad improvisa-
tion. Individen improviserar ett beteende i en social verklighet men refe-
rensramarna för hur improvisationen skall se ut är bestämda av de dispo-
sitioner som individen tillägnat sig genom mötet med den sociala struk-
turen. Förklaringar som hänvisar till habitus är mer fundamentala än så-
dana som hänvisar till medvetna avsikter. Handlingar, tankar, uppfatt-
ningar och värderingar hos individer och grupper uppstår som resultat av 
mötet mellan deras habitus och de sociala sammanhangen. Samma bete-
ende kan ha olika betydelse för olika grupper, medan samma (liknande) 
habitus kan ge upphov till stora variationer i beteenden. En habitus både 
alstras av och bidrar till att upprätthålla sociala förhållanden, något som 
riskerar att leda till cirkelresonemang. Det kan finnas andra grunder än 
habitus för handlingar. En medveten och rationell kalkyl kan vara ett sätt, 

                                                 
195 Proust, M. Du côté de chez swann. 1982. S. 15ff. 

Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. Den kritiske ettertanke. 1993. S. 247. 
196 Hexis används aktivt av Bourdieu, till exempel: Bourdieu, P. Homo academicus. 

1984. S 81. 
197 Broady, D. Sociologi och epistemologi. 1990. S 236f. 
198 Jämför s. 28: Kunskapsväska. 



96 

 

kanske speciellt i krissituationer, då den omedelbara anpassningen till 
fältet kan ha satts ur spel. 

Habitus är inte något fast eller stillastående utan är i ständig föränd-
ring, dock är de grundläggande dispositionerna mycket svåra att föränd-
ra. En senare habitus kan individen kanske tillägna sig genom ett profes-
sionellt hantverk eller genom en sådan världsomvälvande upplevelse 
som till exempel studier i biblioteks- och informationsvetenskap skulle 
kunna ge individen. En av Bourdieus egna definitioner i Broadys tapp-
ning följer här: 

[...] habitus, system av varaktiga och överförbara dispositioner, 
strukturerade strukturer som är ägnade att fungera som struktureran-
de strukturer, det vill säga som strukturer som genererar och or-
ganiserar praktiker och representationer, vilka kan vara objektivt 
anpassade till sina mål utan att förutsätta någon medveten målin-
riktning, och utan att förmågan att bemästra de operationer som 
krävs för att nå dessa mål behöver vara artikulerad. Dessa system av 
dispositioner är objektivt "reglerade" och de är "reguljära" utan att 
alls vara resultatet av att man åtlyder regler. Allt detta gör att de är 
kollektivt orkestrerade utan att vara produkten av en orkesterdi-
rigents organiserande handlande.199 

Beate Krais har sammanfattat sin tolkning av Bourdieus begrepp som nå-
got som kan ses som en samling scheman för varseblivning, tänkande, 
kännande, värderande, talande och handlande och som strukturerar alla 
en persons uttryck, verbala och praktiska framträdanden och yttranden. 
Habitus måste ses som ett modus operandi, som de reglerade improvi-
sationernas generativa princip. Det är en förkroppsligad historia interna-
liserad som en andra natur, den aktiva närvaron av hela det förflutna, 
som det är en produkt av.200 

Social reproduktion står i ett förhållande till makt och status. Bour-
dieu strävar efter att avslöja mönster och tendenser som han ser gömda i 
mänskliga praktiker vilka i detta sammanhanget står för mänskligt hand-
lande som tas för givet, alltså inte reflekteras över. Det är vetenskapens 
uppgift att skapa verktyg som gör det möjligt att studera dessa. Ett tyd-
ligt exempel på detta ser man i hans metod att gå ut och studera det van-
                                                 
199 Bourdieu, P. Le sens pratique. 1980. S. 88f. 

Broady, D. Sociologi och epistemologi. 1990. S. 228. 
200 Krais, B. Gender and symbolic violence. 1993. S. 169. 
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liga, det som är en del av den mänskliga vardagen t.ex. museer, musik, 
mode, äktenskapet, litteraturen med mera. Kritik riktad mot att studiet av 
det vardagliga är innehållslöst och banalt är helt felriktad när det gäller 
Bourdieu, för det är i det vardagliga som den verkliga reproduktionen tar 
sitt uttryck. 

Kulturella resurser bevaras och ackumuleras i objektiverad form, ob-
jektiverade kulturella tillgångar, fixerade texter, lagrade i teorier och ma-
skiner. Sociala grupper kan monopolisera de objektiverade tillgångarna 
genom att behärska sätten för dess tillägnande. Utan till exempel skriv-
konst återstår bevaringar endast i förkroppsligad form. 

Reproduktion går ut på att olika klasser genom innehav av olika sor-
ters kapital reproducerar sig själva och andra klasser. För att exemplifiera 
hur den vardagliga reproduktionen ser ut för Bourdieu kan nämnas 
modets betydelse. Att klä sig i de rätta kläderna är en tydlig manifesta-
tion för vilken position som man besitter i den sociala hierarkin. De hög-
re klasserna använder de kläder som är allra senast på marknaden och 
också kostar såpass mycket att gemene man inte har råd att köpa dem. 
När sedan detta mode sprider sig över de lägre klasserna förändras modet 
för eliten som på så sätt fortsätter att avskilja sig från de övriga. Inom de 
lägre klasserna ses det inte allt för vänligt på den som i den egna klassen 
försöker att härma alldeles för tydligt det mode som överklassen har. 
Speciellt hos Bourdieu till skillnad från flera andra klassteoretiker är att 
han ser den sociala reproduktionen som klasser som skapar distinktioner 
mellan sig själva och de andra. De lägre klasserna är inte enbart tvingade 
till underordning utan dessa klasser definierar även sig själva som en 
speciell grupp. Ansvaret för reproduktionen finns alltså inte enbart hos 
de dominerande grupperna. 

Bourdieu vill väcka nytt hopp om vetenskapens möjligheter. Han vill 
skapa nya förutsättningar för vetenskapen. I det projektet behöver han 
verktyg som ger vetenskapen en generell giltighet, en giltighet som har 
kommit i darrning efter Kuhn. Vetenskapen är något mer än paradigm. 
Det finns något som knyter samman vetenskapen med verkligheten, och 
det är detta något som kan kallas Bourdieus realism. 

Praktikerna som Bourdieu talar om har ett ursprung i som han menar 
förhållandet mellan de objektiva strukturerna och den individuella hand-
lingen. Detta angreppssätt på den så kontroversiella diskussionen om 
subjektivism och objektivism antar Bourdieu för att undvika att fastna i 
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den så ofruktbara distinktionen dem emellan. Den är ofruktbar därför att 
om man utgår från en subjektivistisk utgångspunkt kommer man antag-
ligen endast att komma halvvägs i sin analys av den sociala verkligheten, 
eftersom de objektiva strukturernas påverkan på det man studerar har 
utelämnats ur analysen. Det finns kunskap som kan vara subjektivistisk 
och det finns den som är objektivistisk, men Bourdieu vill med sin ana-
lys av praktikerna överbrygga denna konstruerade dualism och istället 
studera det dialektiska förhållandet mellan de båda polerna. Genom att 
överbrygga distinktionen försöker Bourdieu komma närmare verklighe-
ten. Resultatet av detta dualistiska förhållande skapar basen för hans 
kunskapsintresse. 

Man kan betrakta och förstå Bourdieus teori genom att plocka fram 
de centrala begrepp som han använder. Varje begrepp Bourdieu använder 
för att förklara en företeelse innehåller i sig själv en autonom dimension, 
men begreppen är alla sammanbundna av ömsesidigt beroende. Kan be-
greppen plockas ur det sammanhang som hela teorin skapar utan att ett 
väsentligt betydelseinnehåll går förlorat? Svaret på frågan är intressant 
därför att den avgör om Bourdieu har en inre logik i sin teori som är en 
förutsättning för begreppens vara. Med andra ord, om Bourdieu har en 
önskan att skapa en teori som har en giltighet utanför de gränser som 
Kuhns paradigm sätter upp, krävs det att den inre logiken i teorin inte är 
en förutsättning för begreppens överlevnad. Kuhn har lyckats placera 
grus i det vetenskapliga maskineriet som inte är lätt att rensa ut. 

Det är lätt att uppfatta Bourdieus språkbruk som krångligt och om-
ständligt. I en position av utsatt icke-renlärighet har det varit viktigt för 
honom att inte dra med sig gängse tolkningar i sina formuleringar. Han 
har haft behov av preciseringar, både positiva och negativa, av digres-
sioner, av anvisningar och av polemik, något som i meningsbyggnaden 
på franska liknar sådana långa utdragna meningar med sinnrika bisats-
konstruktioner som kallas perioder hos romerska författare. Dessutom 
har han en förkärlek för att alldeles avsiktligt använda mångtydiga ord 
och begrepp. Mångtydigheterna skall tillföra nyanser till tolkningarna. 
Avsikten är inte sällan att ge nya betydelser åt begrepp som inte borde 
vara definierade en gång för alla. Distinktion kan till exempel tyda på det 
som är framstående, på det som är särmärkt och utskilt, på ordnar och på 
att vara distingerad. Champ, fält kan tyda på odlingsfält, slagfält, in-
hägnad, revir och ämnesområde. Disposition handlar om att vara dispo-
nerad, ha en läggning, benägenhet, ha håg för något men innebär också 
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att vidta dispositioner, att förbereda sig, att disponera över resurser, att ha 
makt över något. Att revidera och omdefiniera språkbruk har för 
Bourdieu varit ett sätt att möta den form av symboliskt våld, som ett på 
förhand definierat vardagligt men i synnerhet akademiskt språkbruk har 
utgjort. Till sist kan det vara värt att notera, att för den svenska utgåvan 
av Homo academicus har sex vise män i åtskilliga år brottats med den 
språkliga överflyttningen. 

Vad är reflexivitet, ett ordval som erinrar om filosofisk reflexiv tan-
kehållning hos Husserl, och hur får detta begrepp en plats i dessa sam-
manhang? En reflexiv forskning innebär att forskaren behöver vända sig 
inåt och studera de personliga och sociala förutsättningar som omger den 
studie som hon gör. Vardagslivet präglas mycket av de styrningar som de 
egna förutsättningarna skapar. Vetenskaplig forskning som inte ifrågasät-
ter sina egna utgångspunkter kommer inte att komma längre än den ofta 
fördomsfulla kunskap som omger det vardagliga livet. Forskaren måste 
alltid försöka att ta sig vidare och komma bakom de egna förutsättning-
arna för att på det sättet kunna avslöja de dolda mönster som finns i den 
sociala verkligheten. Reflexivt beteende ger forskaren mer giltighet men 
kostnaden är, att också de egna dolda mönstren måste avslöjas, något 
som inte är en process, som man genomgår på en dag. 

Ett av de begrepp som blir aktuella i en reflexiv forskning är symbo-
liskt våld.201 Ett exempel på symboliskt våld är, när en forskare i en in-
tervju ställer en fråga till en intervjuperson, vilken är klart framsprungen 
ur de referensramar, som forskaren själv har. Språk och sätt att tänka 
skiljer sig åt mellan olika grupperingar. Symboliskt våld uppstår när fors-
karen till exempel tillhör en kategori med mer kapital än den som blir 
intervjuad. Frågan i de fallen skulle antagligen antingen falla platt till 
marken eller förolämpa.202 

Symboliskt våld är ett begrepp som passar in i den inre logik som ka-
rakteriserar Bourdieus verk. Den logiska följden som alla begrepp har 
skapar en mycket stark syntes och övertygande teori. Kan man då säga 
                                                 
201 Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. La reproduction. 1970. S. 13ff. 

Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. Passim, särskilt s. 41f, 89f. 
Bourdieu, P. La noblesse d'état. 1989. S. 48ff. 
Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. Réponses. 1992b. S. 116ff. 
Gesser, B. Förord. 1996. S. 28. 

202 Jämför det empiriska materialet på s. 53: Symboliskt våld. 
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att denna logik är sann, är logiken den väg man skall använda för att be-
döma giltigheten? Människan har en tendens att följa en logik som är väl 
anpassad till den kulturella situationen. Hon får en känsla av att texten 
talar till henne och hon får aha-upplevelser: intuitiv förståelse och face-
value. Är anledningen till att teorin tilltalar mig, att den är väl anpassad 
till det samhälle jag lever och agerar i? 

Det finns risker förenade med att företa något som liknar en definie-
rande genomgång av enskilda men sinsemellan sammanhängande, rela-
tionella begrepp som Bourdieus. Den relationella uppbyggnaden av be-
greppsstrukturen riskerar att inte bli rättvisande. En annan invändning 
mot att göra en definierande genomgång av hans symboliska verktygslå-
da skulle vara att man på det viset förvandlar hans idéer till ett symbo-
liskt kapital på ett sätt som strider mot hans sätt att tänka.203 Emellertid 
har jag inte lovat att vara renlärig och det kan också påpekas att jag med 
utgångspunkt i hans termer har bildat egna i en viss analogi.  

2.3.1 Teorianpassning 

I sökandet efter en bärande teori, som är användbar för att tolka informa-
tionssökning inom kontexten forskning och forskarutbildning, har jag, 
som framgått, stannat vid Pierre Bourdieus arbeten. Det är framför allt de 
begrepp han har utvecklat som verktyg, som har visat sig användbara att 
operera med: sociala fält, ekonomiskt kapital, socialt kapital, symboliskt 
kapital, kulturellt kapital, habitus och doxa. Begreppsapparaten visade 
sig rent av så produktiv eller generativ, att nya begrepp inom in-
formationssökningsområdet kunde framställas i analogi. I det samman-
hanget var det en fördel, att Bourdieus egna begrepp genomgått en viss 
förvandling över tid, att de var relationella och inte absoluta till sin ka-
raktär och att de inte erhållit skarpa utmejslade definitioner.204 De 
grundläggande teorierna om kampen inom och mellan de sociala fälten 
liksom frågan om dominerande klasser och grupper infinner sig på köpet, 
även om dessa inte är helt centrala ur denna boks perspektiv. Det över-
gripande dominansperspektivet är dock användbart. Samtidigt är det 
viktigt att besinna att även det från finansmarknaden lånade metafor-

                                                 
203 Jämför: Kvalsvik, B.N. Skiljemerka mellom folk. 1993b. S. 10. 
204 Broady, D. Sociologi och epistemologi. 1990. S. 169f. 
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komplexet kan ha begränsningar, kanske framför allt om medvetandet 
om att metaforen är just en metafor, uttunnas och ett begrepp som kultu-
rellt kapital börjar leva ett eget liv, så kan den i sig själv användbara 
metaforen i stället begränsa tänkandet. Som jämförelse är i mitt tycke ett 
exempel på en metafor som fungerat begränsande på tänkandet den da-
tormetafor som härjat inom kognitionsforskningen i femtio år. Ett exem-
pel på en metafor som börjat leva sitt eget liv långt utanför upphovsman-
nens idé, är paradigmmetaforen så att densamma inte längre kan sägas 
tillhöra Thomas Kuhn. Den kanske lika gärna tillhör Håkan Törnebohm. 

En direktöversättning av Bourdieu till svenska förhållanden är inte 
möjlig. Elitskolor och elituniversitet har inte fungerat på samma sätt i 
Frankrike som i Sverige. Maktutövning, karriärstegar med mera har varit 
annorlunda utformade. Egalitära strömningar har fungerat olika i de båda 
länderna. De som har konsekrerats i akademier och liknande har inte 
varit personligheter av homolog karaktär. Litterär prestige har i Sverige 
kunnat tilldelas och erövras av författare med en bakgrund i enkla vill-
kor. Det gäller till exempel Gustaf Hellström (1882-1953), Harry Mar-
tinson (1904-1978) och Eyvind Johnson (1900-1976), vilka i tur och ord-
ning vann inträde i Svenska Akademien 1942, 1949 och 1957. En av 
världens mest kända författare, Marcel Proust (1871-1922), har med sitt 
verk kunnat hjälpa Bourdieu att se kategorier sådana som symboliskt 
kapital. De avgränsade sociala miljöerna, sociala fält, där gränserna satts 
inte bara av den dominerande klassen, var en specialitet hos Proust. Hans 
något yngre samtida i Sverige, Gustaf Hellström, definierad som arbetar-
författare, blev i stället berömd och konsekrerad för en idéroman på 
ståndscirkulationens tema. Denna bok, Snörmakare Lekholm får en idé, 
var i sin tur anbefalld läsning för läroverksungdomen i Sverige på 1950-
talet, vid en tidpunkt när läroverken fortfarande var förbehållna ett pri-
vilegierat fåtal och när läroverkslärarnas politiska radikalism inte var på-
fallande. Jag drar slutsatsen att det var konsekreringen av Hellström som 
fick den nämnda effekten i skolvärlden. Som jämförelse kan man erinra 
sig att 1940- och 1950-tal var de årtionden Bourdieu själv utbildade sig. 
Några av hans viktiga studieområden har nämnts. Jag kan heller inte 
uppfatta det som annat än som ett symptom på en speciell ideologisk 
miljö i Sverige att en ny upplaga 1996 publiceras vid just Timbros förlag 
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(förord av Göran Hägg).205 Klassvandring torde därmed kunna sägas 
vara sanktionerad för att inte säga konsekrerad inom ledande näringslivs-
kretsar i Sverige. Åtskilliga på dessas toppositioner har själva företagit 
den. En association som lätt infinner sig är den amerikanska myten om 
‘the selfmade man’. Härvidlag vill jag dock påstå att det föreligger stora 
skillnader gentemot Hellströms projekt, kanske främst vad gäller genera-
tionsplanering och de sociala strukturernas betydelse. Detta är inte skri-
vet för att påstå att klassvandring skulle vara omöjlig i Frankrike. Bour-
dieu är ju själv ett bevis för möjligheten. Elitlyceerna och normalhögsko-
lan kunde rekrytera särskilda talanger från oprivilegierade miljöer, “obla-
ter”, dock med en övervikt för barn från folkskollärarfamiljer.206 Man 
kunde emellertid fortfarande på 1980-talet i franska akademiska miljöer 
inte ens som utlänning ‘stoltsera’ med sitt ringa ursprung, något som 
Bjørn Kvalsvik fick erfara.207 Inte heller i Sverige försiggick klassresan 
smärtfritt. Herbert Tingsten rackade ner på Hellström tio år efter dennes 
död och brännmärkte hans “sergeantkomplex”. Efter den salvan dröjde 
det trettio år innan någon ny upplaga av hans roman kunde komma ut.208 

Å andra sidan finns det likheter också, så som till exempel att staten 
är dominerande som universitetshuvudman. Viktigt är att Bourdieu, fast 
förankrad i sin empiri, försöker sig på att generalisera.209 Kvalsvik har 
ställt frågan om giltighet, generaliserbarhet mellan mer eller mindre ega-
litära samhällen. Bourdieu menade då, med stöd hos Proust, att ju mer 
egalitärt ett samhälle är, desto större behov finns det av symbolisk ur-
skiljning.210 Min slutsats blir att likheterna mellan franska och svenska 
förhållanden är större än skillnaderna. Distinktioner skall gå att göra, om 
inte homologa så analoga. 

                                                 
205 Hellström, G. Snörmakare lekholm får en idé. 1996. Närmast föregående uppla-

ga är enligt LIBRIS från 1966 på Bonniers förlag i bokklubben Svalan. Därut-
över redovisas 12 svenska utgåvor mellan 1936 och 1962. Hägg bekräftar bo-
kens tidigare position som anbefalld läsning i skolorna och anser att boken “vi-
sar folksjälen naken”. (Hägg, G. Förord. 1996. S. 5ff.) 

206 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 72, 133. 
207 Kvalsvik, B.N. Skiljemerka mellom folk. 1993b. S. 35f. 
208 Tingsten, H. Mitt liv. 1963. S. 258. 

Hägg, G. Förord. 1996. S. 9: “… att själva porträttet spelat en avgörande roll för 
förintandet av Hellström är sannolikt.” 

209 Gesser, B. Förord. 1996. 
210 Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. Den kritiske ettertanke. 1993. S. 247. 
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Den grundläggande teorin om den dominerande klassens reproduk-
tion inom egna led och med mycket begränsade inslag av nyförvärv i 
form av kooptation har inte primärt intresserat mig i min undersökning. 
Det är informationsanskaffningsperspektivet, som är det centrala temat, 
och inte klassvandringsperspektivet (alternativt frånvaron av ett sådant). 
Även om jag kan observera både klassresan och kooptationen är det indi-
vider jag sysslar med och inte klasser. Detta betyder inte att jag menar, 
att mitt empiriska material står i strid med eller motsäger Bourdieus teser 
på denna punkt. Proportionerna behöver dock inte vara desamma. 

Det är dock värt att påpeka, att kooptation sedd ur synvinkeln repro-
duktion är av betydelse i undersökningen. Forskarutbildningen utgör ett 
stadium av denna. Individernas ur sin klassmässiga grund medförda soci-
ala och kulturella kapital har jag inte specialstuderat, men de framskym-
tar spontant i vissa sammanhang. Det är knappast korrekt att säga, att jag 
har tagit reda på deltagarnas inställning i existentiella frågor. Snarare för-
höll det sig så, att det var någonting som deltagarna kände behov av att 
dela med sig av. Det var något som hade bäring på både deras val av 
forskning som arbete och på val av strategier i det arbetet. Dessa båda 
förhållanden avspeglar naturligtvis samarbetspersonernas inställning. 
Det avspeglar också den valda intervjumetoden, att i första hand avlyss-
na spontant framkomna uppgifter. Det är bara vissa som uppfattar sin so-
ciala bakgrund som viktig för de teman jag ber dem tala om, vilket de 
dock uppenbarligen menar, att åtskilliga av deras hållningar i livsfrågor 
gör. Egna erfarenheter, vare sig det gäller yrkeserfarenheter eller studier, 
intellektuella eller proletära, spelar stor roll för dem i inställningen till 
forskning och forskarutbildning. Någon inkluderar sin partnerrelation i 
denna. Att deltagarnas inställning till livet och till forskningen är präglad 
eller färgad av deras sociala bakgrund, utan att jag är informerad om 
vilken den är, vill jag alls inte förneka. 

Detta sammantaget betyder att jag har en viss, ganska stor, inblick i 
deltagarnas habitus, men att jag inte har det inom just de delar, som 
Bourdieu har fäst så stort avseende vid: föräldrars utbildning och ekono-
mi, genomgångna (prestige)skolor med mera. 

Vad gäller frågan om prestigeutbildningar finns en grundläggande 
osäkerhet vilka som skulle komma ifråga för en sådan klassificering i det 
svenska samhället. Åtskilliga resonemang, som förs nedan, vilar på ett 
bräckligt underlag. Risken är att det skulle kunna bedömas ligga på jour-
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nalistisk nivå eller skvallernivå, ungefär lika illa ur Bourdieus synvinkel. 
Om jag tar läsaren till medbrottsling kanske de spekulerande resone-
mangen ändå tål att föras. Somliga privata skolor, särskilt vissa in-
ternatskolor, befolkas av ätteläggar till företrädare för det ekonomiskt 
dominerande skiktet i landet med tillägg av sådana från familjer med sär-
skilt mycket utlandstjänstgöring. Somliga skolor inom det offentliga un-
dervisningsväsendet särskilt i universitetsstäder, stiftsstäder och storstä-
der har (eller har haft) ett rykte om sig att dra till sig ungdomar från sam-
hällets eliter inklusive bärare av kulturellt kapital, alltså inte bara ekono-
miskt sådant: katedralskolor et cetera. Huruvida dessa skolor medför 
även utbildningsprivilegier för vidare studier är mera osäkert. Sannolikt 
är det mest frågan om investeringar som ger utdelning på ett socialt ka-
pital, något som antagligen är ännu mer påtagligt vid internatskolor. 

Åtnjuter somliga högre utbildningar större prestige än andra? Det 
skulle kunna hävdas att medicinska utbildningar såväl internt som av 
omgivningen har tilldelats ett högt anseende. På företagsekonomins om-
råde kan man nog påstå att en grundutbildning (civilekonom) vid Han-
delshögskolan i Stockholm kan väga tyngre än en från någon av de andra 
utbildningsställena.211 Däremot är det väl frågan om en doktorsexamen 
därifrån skulle väga tyngre än en från något av universiteten? Väger en 
professur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm tyngre 
än en professur vid universiteten eller fackhögskolorna? Är en professor 
vid universiteten mer akademisk än en vid Handelshögskolan? Vilken är 
lönens roll för prestigen? Företagsekonomins akademiska historia i lan-
det omfattar nittio år men dess historia vid universiteten bara fyrtio. På-
verkar det ämnets ställning vid universiteten? Är det någon skillnad i 
ämnets ställning vid de gamla universiteten jämfört med de yngre och de 
ännu nyare? Rekryterar forskarutbildningen inom detta ämne över huvud 
taget folk med samma habitus som grundutbildningen? Sådana frågor 
kunde – ‘si fas est’ – vara värda att studera. 

Dessa resonemang för jag för jämförelsens skull, nämligen med de 
franska förhållandena. Skillnaderna är ganska stora. Att vara född i pro-
vinsen i stället för i Paris innebar (och innebär?) ett handikapp. Ett elit-
gymnasium stakar ut vägen till en elithögskola. ENS toppade ligan av 
storskolor och av normalhögskolorna var den på rue d’Ulm viktigast. En 
professur vid Sorbonne överträffade en vid andra universitet. Rekryte-
                                                 
211 Jämför på s. 53 vid not nr 311. 
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ringar till elitskolorna från andra grupper än de eliter som burit upp det 
ekonomiska och kulturella kapitalet var sällsynta. Eliterna utbildades i 
avskildhet, åtminstone under den period som Bourdieu särskilt studerat. 

Det vore naivt att tro att eliterna i Sverige inte skulle bevaka repro-
duktionen. Tillvägagångssättet är måhända mera subtilt än vägen från 
privatskola och internatskola till Stockholms handelshögskola. Den av-
skildhet, som Bourdieu har funnit, torde vara svår att tillämpa, åtmin-
stone i själva utbildningssammanhanget, såvida inte utbildningar utom-
lands tillgrips. Rekryteringen av individer, som inte ursprungligen hör 
till eliterna, men som assimileras dit, är antagligen mer omfattande än i 
de förhållanden som Bourdieu har studerat. Det finns åtskilliga exempel 
bland framstående företagsledare. Huvudstadens betydelse för rekryte-
ring skall inte underskattas, men är kanske inte riktigt lika stor i Sverige. 

Bland bärarna av det kulturella kapitalet är det svårt att veta något om 
strategierna. Rekrytering av individer som inte ursprungligen hör dit ge-
nom ett nedärvt kulturellt kapital förekommer och avspeglas flerfaldigt i 
mitt material, som naturligtvis inte lämnar något statistiskt underlag och 
som inte kan åberopas vara representativt på något sätt. Däremot är för-
stås mina samarbetspersoner fortfarande representanter för gruppen ifrå-
ga. Det är därför de är valda. 

2.3.2 Kritik mot Bourdieus teoretiska arbete 

Det finns i Bourdieus teoretiska system ett mer eller mindre uttalat an-
språk på att kunna tolka samhällslivet i de flesta av dess yttringar. Den 
som vill kritisera Bourdieu är i stor utsträckning tvingad att göra det på 
hans premisser och med hans terminologi. Annars uppstår någon sorts ic-
ke-kommunikation. Om man uttrycker sig i Karl Poppers termer uppstår 
ett problem med falsifierbarheten. Därmed skulle Bourdieus tankebygge 
i den relationen riskera att hamna i samma båt som de båda system av 
den ‘totalitära’ art, som Popper bedömde som icke vetenskapliga, 
nämligen psykoanalysen och marxismen. 

I samband med att Pierre Bourdieu publicerade Homo academicus 
var han medveten om dess känsliga och motståndsframkallande karaktär. 
En vision av en autodafé var honom inte främmande, något som framgår 
av inledningskapitlets rubrik: Un “livre à brûler”? Citattecknen syftar på 
samma titel på en bok av Li Zhi som avslöjade mandarinspelets hem-
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ligheter.212 Alldeles bortsett från förväntade sociala och psykologiska re-
aktioner i forskarsamhället i form av bortträngning eller av annan karak-
tär, skulle det ju kunna finnas invändningar av mer träffande slag. Karl 
Erik Rosengren har i en artikel “konfronterat” Bourdieu. Tonfallet i det 
inledande referatet är ampert: “… it becomes clear that Bourdieu’s con-
ceptualization of lifestyle and its determinants is insensitive, clumsy and 
unnecessarily cumbersome. It is suggested, therefore, that Ockham’s 
razor be applied.” Han presenterar där en syn på forskning och teori-
bildning som går ut på att det finns en treenighet i forskningsarbetet som 
skall förenas och där kravet är att alla tre delarna skall finnas och där de-
larna interagerar. Delarna är substantiell teori, fenomen och formella 
modeller.213 

Vinsterna med Bourdieus sätt att tänka ligger uppenbarligen inte i de 
välavgränsade definitionerna och den skarpa avgränsade bevisföringen i 
detaljer. Som framhållits tidigare är det i stället de flexibla systemen av 
relationella begrepp som gör det möjligt att tolka och förstå komplice-
rade sammanhang. 

                                                 
212 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 15 
213 Rosengren, K.E. Substantive theories and formal models. 1995.Den senare delen 

av resonemanget ekar av ett som Glaser och Strauss har fört:Glaser, B.G. & 
Strauss, A.L. The discovery of grounded theory. 1967. S. 42, 79ff. 
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2.4 Sammanfattning av studiens teoretiska ansatser 

För undersökningens syfte finns behov av teori främst på två områden, 
dels omkring informationssökning och dels omkring forskning och fors-
karutbildning. Problemformuleringen ställer speciella krav på använd-
barheten av olika teorier. Eftersom avsikten är att komma vidare från de 
kunskaper, som survey-insatserna inom informationssökningsforskning-
en har åstadkommit, måste användbara teorier förmå tolka kvalitativa 
data på inte bara makro- utan även mikronivå och erbjuda en länk mellan 
dessa båda nivåer. Allmänt gångbara teorier som grundad teori och ak-
tionsforskning betraktar jag i detta sammanhang som teoretiska aspekter 
på metod och behandlar dem i ett senare avsnitt. Motsvarande gäller fö-
reteelser som tolkning och källkritik, med ursprung i exegetik, filologi 
och historia. 

Teoribildning omkring forskning är rikligt förekommande samtidigt 
som detta inte är undersökningens förstahandsintresse. Den är däremot 
nog så viktig som kontext till informationssökning. Det finns följaktligen 
inga ambitioner att formulera egna teoretiska bidrag på detta område. 
Skulle så ändå bli fallet är det en ren olyckshändelse. 

Annorlunda förhåller det sig med informationssökning. I det sam-
manhanget finns önskemål att teoretiskt bidra till förståelse kring hur 
denna går till i forskningssammanhang med utgångspunkt från ett empi-
riskt underlag inom ett särskilt samhällsvetenskapligt ämne. 

Som framgått av ovanstående genomgång framstår Pierre Bourdieus 
arbete som en stark teoretisk utgångspunkt. Teorin är dock inte utvecklad 
så att den direkt passar till den specialitet som utvecklas i denna studie. 
Emellertid har den varit utvecklingsbar vad analogier beträffar och jag 
har avsett att bedriva tolknings- och analysarbete utifrån de förut-
sättningarna. 
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Sådan tidigare forskning som jag skulle vilja framhäva och som har 
berett vägen för mig och särskilt hjälpt mig i mitt tänkande, berör i hu-
vudsak tre områden och ingår i beskrivningarna ovan. Den informella 
kommunikationens betydelse vid forskningsaktiviteter har framgått på ett 
samhällsvetenskapligt område genom Olle Perssons studier.214 Tankarna 
omkring kunskapsväskans betydelse för humanistiska forskare har 
Harriet Lönnqvist beskrivit.215 Informationsanskaffandet som en av-
sevärt utdragen process har Carol Kuhlthau formulerat.216 Övrig ge-
nomgång av tidigare forskning på biblioteks- och informationsvetenska-
pens område har visat på teoretiska modellbyggande ansatser, som jag 
dock inte har bedömt ligga i nära anslutning till undersökningens syfte. 
Både fokusering och perspektiv i den föreliggande studien är annorlun-
da. 

Bakomliggande teori, som inte apostroferas i undersökningen, gäller 
till exempel frågan om forskningens kumulativitet så som den förts fram 
av Thomas Kuhn. När det gäller paradigmbegreppet opererar jag i stället 
med alternativet doxa. Den uppmärksamme läsaren kommer också att 
upptäcka mer eller mindre implicita hänvisningar till Robert Merton 
(forskningens normsystem) och Paul Lazarsfeld (tvåstegshypotesen). 

Resultatet av litteraturgranskningen skulle jag alltså sammanfatt-
ningsvis vilja karakterisera som en stark teori för informationssökning-
ens kontext i forskningssammanhanget (Bourdieu), medan de redovisade 
kunskaperna kring det fokuserade temat om informationsanskaffning 
mer skulle kunna karakteriseras som en samling forskningsresultat utan 
någon direkt sammanbindande teori. I varje fall har det inte stått till buds 
någon biblioteks- och informationsvetenskaplig teori, som skulle ha 
fungerat generativt på det fokus eller det perspektiv, som har valts för 
den här undersökningen. Det närmast till hands liggande alternativet 
skulle, som redan nämnts, ha varit att utgå från Patrick Wilsons 
böcker.217 

                                                 
214 Se s. 51: INFORSK. 
215 Se s. 28: Kunskapsväska och s. 53: NORDINFO. 
216 Se s. 53: Om informationssökningsprocessen. 
217 Se s. 53. 
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3 Metod 

Genomgången av tidigare forskning inom ämnet avkastade en hel del 
intressanta rön angående olika forskningsresultat men inte så stort utbyte 
av teorier. Däremot har jag uppmärksammat åtskilligt av stort metodiskt 
intresse, inte minst i form av teoretiska aspekter på metoden. Den teo-
ribildning, som jag fann starkast anknytning till, nämligen Pierre Bour-
dieus, innehåller genom sin genomgående starka empirianknytning åt-
skilligt material om metodiska tillvägagångssätt. Trots att han vid det här 
laget har blivit utförligt presenterad finns det anledning att återvända till 
honom i detta kapitel när det gäller ‘objektivering av det objektiverande 
subjektet’. 

Några andra inspirationskällor, som det finns anledning att begrunda 
är i första hand grundad teori, inte minst i samband med dess ursprung i 
symbolisk interaktionism, men även aktionsforskning i viss utsträckning. 
Grundad teori spelade en betydelsefull roll under projektets första fas. En 
aktionsforskningsansats ingick vid planeringen av projektets andra fas, 
men dess betydelse kom att drastiskt minskas genom en ändrad för-
ståelse, som ägde rum under den första fasen.218 

När det gäller metodiska tillämpningar som källkritik och tolkning 
finns det anledning att peka på metodisk inspiration från sådana områden 
som historia och filologi. 

                                                 
218 Se s. 53: Aktionsforskning. 
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3.1 Teoretiska aspekter på metoden 

Grundad teori har använts i stor utsträckning inom området socialt vetan-
de, vård och omsorg, varifrån teorin också ursprungligen härstammar.219 
Det ursprungliga offentliggörandet av teorin ägde rum år 1967.220 Mina 
ögon öppnades för de teoretiska och metodiska möjligheter, som är för-
knippade med grundad teori, genom upprepade engagemang i denna 
forskningsstil inom ämnet med ursprung i institutionen vid Sheffields 
universitet. Den gemensamma nämnaren har varit handledaren Tom Wil-
son, som bland annat har pläderat för en förändrad syn på de människor, 
som forskaren träffar på i de sysselsättningar som studeras: deltagare 
snarare än objekt.221 Grundad teori har haft stor betydelse som tankeram 
under den första fasen av undersökningen, men den minskade under den 
andra fasen. I synnerhet den longitudinella designen svor mot grundläg-
gande idéer inom teorin, medan andra centrala tankar såsom dem om te-
origenerering fortsatte att öva inflytande. 

Teorins centrala tema om teorigenerering ur pågående datainsamling 
har jag använt så, att jag inte har haft en skarpare gräns än nödvändigt 
mellan insamling och analys. En i möjligaste mån kontinuerlig dataana-
lys leder till nya beslut vad gäller insamling av ytterligare data. Så var 
förhållandet under den första fasen. Redan på ett tidigt stadium fanns 

                                                 
219 Strauss, A. & Corbin, J. Basics of qualitative research. 1990. 
220 Glaser, B.G. & Strauss, A.L. The discovery of grounded theory. 1967. 
221 Wilson, T.D. & Streatfield, D. Action research and users' needs. 1982. 

Vedi, S. Information and the awareness of leaching of plant nutrients. 1986. 
Ellis, D. A behavioural model for information retrieval system design. 1989. 
Ellis, D. Modelling the information-seeking patterns of academic researchers. 
1993. 
Wilson, T.D. Object or participant. 1990. 
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idén om att erfarna juniorer skulle kunna ha något att förtälja om den 
process som informationssökning i vetenskapliga sammanhang torde ut-
göra. De erfarna juniorernas utsagor ledde sedan i sin tur vidare till se-
niorer och nybörjare.222 

Förförståelse är något vitalt när det gäller att åstadkomma ett syfte 
för forskningen. Förförståelse är då att förstå som kunskaper, andras 
forskningsresultat, (egna) preliminära forskningsresultat, antaganden, 
förutfattade meningar, fördomar med mera. Den är att förstå som en im-
pregnering mot naiv empirism och vardagsförståelse. Med en annan ter-
minologi skulle den också kunna definieras som ett kapital, startkapital 
eller ingångskapital. I grundad teori finns inte en odelad förtjusning över 
förkunskaper. En alltför stor beläsenhet medför en risk att man blir bun-
den av tidigare auktoriteter och insnärjd i etablerade problemställningar, 
liksom den kan ha en hämmande inverkan på djärvheten i tolkningspro-
cessen: “[…] to cover ‘all’ the literature before commencing research, 
increases the probability of brutally destroying one’s potentialities as a 
theorist.”223 Den ståndpunkten är bestickande. Det är samtidigt svårt att 
inte vara kritisk. Skulle sämre förkunskaper generera ett bättre resultat? 
En hänvisning till Bourdieus resonemang om objektivering av det objek-
tiverande subjektet får vara tillräcklig motargumentation i detta sam-
manhang med ett tillägg i Husserls anda: man sätter vardagskunskaper 
och förföreställningar inom klammer, när man skådar fenomenen.224 

Det finns i grundad teori en inbyggd förutsättning, att ägna sig åt att 
generera teori, inte åt att verifiera sådan. Grundad teori utgjorde basen 
för avhandlingsprojektets första fas. Som sådan genererade den de första 
stegen i teorin om informationssökningskarriären.225 Under den andra 
fasen fanns ingen stark påverkan från grundad teori, mycket beroende på 
den longitudinella designen. 

En överensstämmelse med Glaser och Strauss i vad som har förevarit 
i det förhandenvarande projektet finner jag i, att jag gärna har tagit till 
mig av vad kvantitativa studier och survey-undersökningar kan tänkas ha 
                                                 
222 Se s. 53: Tabell 5. 
223 Glaser, B.G. & Strauss, A.L. The discovery of grounded theory. 1967. S.253. 
224 Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. Réponses. 1992b. S. 175ff. 

Haglund, D.A.R. Husserl och den fenomenologiska filosofin. 1995. S. 21. 
225 Glaser, B.G. & Strauss, A.L. The discovery of grounded theory. 1967. S. 26ff. 

Seldén, L. The information seeking career. 1992.  
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producerat ifråga om kunskap, medan jag själv hellre har fokuserat kva-
litativa data, eftersom de har haft något att förtälja om komplexa förhål-
landen. Att försöka upptäcka det som är relevant för studiens syfte i ett 
naturligt, spontant sammanhang har varit centralt. Dessa båda förhållan-
den gör att det finns anledning att nämna symbolisk interaktionism som 
inspirationskälla. Det är säkert ingen tillfällighet att Glaser och Strauss 
står i symbolisk tacksamhetsskuld till de idéer, som Herbert Blumer har 
gjort anspråk på att ha gett namn åt 1937. Denna sociologiska riktning 
bygger i stor utsträckning på tänkande av George Herbert Mead.226 Sär-
skilt har idéerna kring sensiterande begrepp haft betydelse för mig.227 
Kategorier kan bildas med utgångspunkt från särskilt pregnanta delar av 
utsagor från en undersöknings deltagare. Det är naturligt om kategorier-
na till en början har en preliminär karaktär innan de permanentas. Det är 
säkert inte heller någon tillfällighet, att Johan Olaisen har påtalat deras 
giltighet inom forskning med biblioteks- och informationsvetenskaplig 
inriktning.228 

Rigorös kodning av data för att nå kategorier har inte tillämpats. Det 
betyder att i kontroversen om grundad teori, finns den här brukade til-
lämpningen långt från Strauss, men kanske inte lika långt från Glaser.229 
Även om jag har ägnat mig åt kodning har de sålunda bildade definitiva 
kategorierna haft en tendens att ligga nära de ursprungliga sensiterande.  

Tillvägagångssättet med teoretiskt urval kan man säga att jag har be-
gagnat mig av vid övergången från fas ett till fas två. Ifråga om minime-
rings- och maximeringsstrategier har jag dock följt blott den ena (och det 
med en portion tur). Den valda gruppen för fas två utformades så att 
skillnaderna minimerades dels ifråga om tidsmässigt läge för avhand-
lingsarbetet och dels ifråga om ämnesmässig skillnad. Inom denna, i viss 
mening homogena, grupp ville jag se hur stora skillnaderna kunde bli. 

                                                 
226 Blumer, H. Symbolic interactionism. 1969. 
227 Blumer, H. What is wrong with social theory? 1954. 

Glaser, B.G. & Strauss, A.L. The discovery of grounded theory. 1967. S. 38f., 
241. 
Handledningssamtal med Harald Swedner 1991-06-13  

228 Olaisen, J.L. Pluralism or positivistic trivialism. 1996. Särskilt s. 296-302. 
Jämför referat och citat av Olaisen nedan s. 53ff. 

229 Glaser, B.G. Basics of grounded theory analysis. 1992. 
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Förståelse, ‘insight’ som begrepp är knappast karakteriserande bara 
för grundad teori. Däremot kan konsekvenserna av en förändrad förståel-
se bli dramatiska. Det blir både en möjlighet och ett krav att ändra under-
sökningens uppläggning i en sådan situation. Ett exempel från undersök-
ningen är den förändrade förståelsen av begreppet effektivitet och dess 
betydelse för att förstå karaktären på ämnet företagsekonomi. Om man 
skall förstå begreppet i termer av “samhällsvetenskapens ingenjörer”, så 
skulle det i samband med aktionsforskningsinslaget i undersökningen 
motiverat en hård satsning på interventioner i form av biblioteksoriente-
rad informationssökning.230 När min förståelse ändrades blev resultatet 
en mer ödmjuk ansats, där interventionerna i form av sökningar vanligen 
utfördes antingen på deltagarnas begäran eller för min egen skull i under-
sökningens intresse. Teorin fick alltså i detta avseende påverka och 
förändra uppläggningen av studien och val av metod under pågående da-
tainsamling. 

Ett problem i samband med tillämpningen av metoden kan hänföras 
till behovet av att skifta mellan perspektiven närhet och distans. I sam-
band med datainsamling, särskilt i samband med intervjuer där ett spon-
tant berättande eftersträvas, finns ett starkt behov av närhet och empati. 
Vid observationer finns inte samma behov. Där kan rentav en distanserad 
hållning bidra till observationsresultaten. Närheten med sin empatiska 
färgning kan inte utan vidare kopplas om till en kylig distans, särskilt 
inte om tidsavståndet är kort.231 Detta förhållande bidrog till att det mes-
ta av analysen i själva verket ägde rum efter det att intervjuperioden hade 
avslutats. Förhållandet bidrog också till att datainsamlingen fortsatte 
bortom mättnadsgränsen. Anledningen var, att jag hyste ett hopp om att 
få skåda förändringar i informationsanskaffandet efter ett och ett halvt 
års avhandlingsarbete, men det infriades endast undantagsvis och i själva 
verket ganska långt efter avslutad datainsamlingsperiod.232 I något annat 
fall kunde en del omedelbara och möjligen impulsiva effekter av själva 
undersökningens begynnelse förmärkas i form av databasanvändning och 
biblioteksbesök.233 

                                                 
230 Gerholm, L. & Gerholm, T. Doktorshatten. 1992. S. 48ff. Jämför nedan s. 53. 
231 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 11. 
232 Dagboksanteckning 1994-03-14 14.30 
233 Dagboksanteckning 1992-05-14 09.00 
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Som en sammanfattning av reflexionerna kring användningen av 
grundad teori kan man konstatera att en hel del av de teoretiska aspekter 
på metoder som utövas i denna bok går att känna igen i grundad teori. 
Emellertid är även avvikelserna stora. 

Aktionsforskning är ett begrepp, som härstammar från Kurt Lewin 
och det fick också sitt namn av honom.234 Teorin, med tillhörande me-
tod, har använts flitigt inom ämnena pedagogik och socialt arbete, inte 
minst i Norge där teori och metod också har utvecklats.235 I Sverige har 
Harald Swedner varit en främjare.236 Såsom redan nämnts har det fun-
nits företrädare även inom biblioteks- och informationsvetenskapen till 
exempel vid Sheffields universitet, särskilt i samband med det så kallade 
projekt INISS.237 Av intresse för denna undersökning är att aktionsforsk-
ning även flitigt förekommit inom företagsekonomi. De undertoner av 
politiskt emanciperande ideologi som funnits inom sociala och peda-
gogiska projekt har i detta sammanhang haft andra värderingar som 
grund för ett visserligen lika starkt känt behov av förändring.238  

Aktionsforskningens teori och dess tillämpningar har upplevt många 
problem och den har kritiserats från många håll inom akademien. De 
emancipatoriska och ideologiska förtecknen och avsikten att skapa för-
ändring kan komma i konflikt med den rena forskningens syfte att pro-
ducera data och etablera en pålitlig grund för ny kunskap. Inom före-
tagsekonomi har förändringssyftena gjort företrädarna sårbara för kritik 
att bedriva konsultverksamhet snarare än forskning. I sammanhanget är 
det en liten poäng, att Glaser och Strauss har menat, att det är bra om 
forskningen ligger nära konsultverksamheten.239 

För mig innebär dessa förhållanden, att jag förhåller mig avvaktande 
till somliga av teorins tillämpningar, men att jag inte förkastar dem helt 
och hållet. Resultatet av min personliga hållning till aktionsforskning 
innebär att jag bejakar emancipatoriska syften, men att jag inte engagerar 
                                                 
234 Lewin, K. Resolving social conflicts. 1948. 
235 Axelsen, T. & Finset, A. Aksjonsforskning i teori og praksis. 1973. 
236 Swedner, H.i.s.m.G.S. Socialt välfärdsarbete. 1996. S. 232ff: Återföringstradi-

tionen. 
237 Jämför s. 16 not nr 11. 
238 Clark, P.A. Action research and organizational change. 1972. 

Gummesson, E. Qualitative methods in management research. 1988. 
239 Glaser, B.G. & Strauss, A.L. The discovery of grounded theory. 1967. S. 98. 



115 

  

mig proaktivt i ett förändringsarbete. Det är en annan sak att föränd-
ringar faktiskt inträffar på grund av mitt agerande. Det förhållandet skul-
le kunna karakteriseras som forskningsinformation under pågående 
forskning. Dock inte bara information om forskning: Förhållanden rela-
terade till ämnets praxis spelar en stor (större?) roll. Detta sammanhäng-
er med att jag ser på deltagarna i undersökningen som samarbetsper-
soner. Det har också med etik att göra. Jag kan inte stillatigande titta på 
när misstag begås inom mitt kunskapsområde och nöja mig med att ob-
servera detta. Aktionsforskning innebär unika möjligheter att knyta an 
till deltagarna och få till stånd en dialog, något som är extra angeläget i 
en studie, som bygger på många upprepade kontakter med samma per-
soner. Jag blir engagerad i deras projekt och de i mitt: ett utbyte delta-
gare emellan. De uppenbara fördelarna med aktionsforskning har att göra 
med de ökade möjligheter till förståelse som förtrogenhet medför. Att 
rent konkret utföra sökningar åt deltagarna gav en mycket påtaglig il-
lustration åt deltagarnas situation i denna fråga. 

Eftersom en aktionsinriktning ursprungligen var en attraktiv del av 
projektet, var det intressant med den myt om effektivitet, som omgav äm-
net företagsekonomi och dess representanter: “samhällsvetenskapens 
ingenjörer”. Effektivitetsargumentet skulle kunna utnyttjas för en ökad 
satsning på en biblioteksorienterad informationssökning, antingen genom 
utbildning eller delegering. I det ljuset var ämnets öppna multipara-
digmatiska karaktär en fördel. Chansen att man skulle vara beredd att 
acceptera nya sanningar syntes stora. Just den fördelen har emellertid en 
baksida. Ämnet är spretigt och saknar till exempel nationalekonomins 
relativa teorimässiga enhetlighet. Teorier från sociologi, statskunskap, 
pedagogik, antropologi och etnologi används pragmatiskt och ad hoc. En 
oenhetlig teorigrund och innehållsmässig spretighet medför ur informa-
tionssökningssynpunkt svårigheter att avgränsa meningsfulla sökställen. 
Nackdelen var inte tillräckligt stor för att omintetgöra fördelen. Plane-
ringsmässigt borde detta avsiktligt ha kompenserats med en inriktning på 
ett enda av företagsekonomins delområden, eftersom studien sökte efter 
de variationer som utbildas inom en någorlunda homogen grupp. Av en 
slump kom tyngdpunkten av undersökningen att ligga på administra-
tions- / organisationsdelen av ämnet. Av skäl, som har redovisats i sam-
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band med grundad teori, har jag tagit avstånd från en hårdför lansering 
av informationssökningsinsatser av aktionskaraktär.240 

Det är av särskilt intresse, att Johan Olaisen inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga sfären har fört upp teori- och metodfrågorna 
och själva forskningsprocessen på dagordningen med ett intensivt utnytt-
jande av den vetenskapsteoretiska diskursen.241 Blumers tänkande kring 
de sensiterande begreppen används som ett led i en frigörelse från det 
empiriska paradigmet,242 men denna sorts begrepp har stor betydelse ge-
nom hela Olaisens essä och utgör också utgångspunkten för mitt eget 
intresse för hans diskussion. Frågan om förståelse, Verstehen, diskuteras 
tillsammans med representanterna för symbolisk interaktionism Thomas, 
Znaniecki och Mead något som leder över till begreppet ‘common sense’ 
och förståelsen av vardagslivet hos Schutz.243 Själva termen ‘klarifierad 
subjektivism’, som Olaisen använder som ideal verkar härstamma från 
Blumers recension av Thomas och Znanieckis berömda arbete om den 
polske bonden.244 “Feyerabend represents the anarchistic, irrational and 
artistic view of science.”245 Den sistnämnde representerar mycket av den 
inspiration som placerar Popper i det hörn där trivialismen anses råda.246 
Det kan hävdas, att teoritillväxten inom biblioteks- och informations-
vetenskapen inte har hållit jämna steg med empiritillväxten. Min egen 
anknytning till en stark teori enligt Bourdieu skall ses som en reaktion i 
det ljuset. Mina kollegors motsvarande satsningar på mimesis enligt 
Ricœur och fenomenografi enligt Marton är uppmuntrande för ämnets 
framtid.247 Olaisens tio kriterier, som följer, kan ses som en uppfordran 
till teoritäckning. 

                                                 
240 Jämför s. 53. 
241 Olaisen, J.L. Pluralism or positivistic trivialism. 1996. 

(Det finns en tidigare version, som jag inte har brukat, av denna text: Olaisen, 
J.L. Pluralism or positivistic trivialism. 1991.) 
Jämför s. 53: symbolisk interaktionism. 

242 Op.cit. s. 298. 
243 Op.cit. s. 304ff. 
244 Op.cit. s. 306. 
245 Op.cit. s. 293. 
246 Op.cit. s. 287f, 312f. 
247 Hansson, J. Klassifikation, bibliotek och samhälle. 1999. 

Limberg, L. Att söka information för att lära. 1998. 
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Criteria for a clarified subjectivity 

In addition to the criteria for any scientific study concerning logic 
and intellectual rigor in the research process there might be certain 
criteria to be followed in a clarified subjectivity. I have developed a 
preliminary list of criteria that needs to be reworked: 

1. The first step in transforming logic into mathematical cal-
culus was changing our understanding of its fundamental element, 
the statement of a proposition. In the older logical tradition of 
Aristotle, when we say “A is B”, we wish to demonstrate the kind 
of thing that A is and we wish specifically to demonstrate that it is 
of the same kind of thing that B is. A proposition in this tradition is 
to reveal something. The statement brings the thing before us and 
shows it to us as it is. 

To transform logic into calculus, we must take a giant step at the 
very beginning. We must abstract from the intrinsic character of A 
and B, and we must abstract from the intrinsic relationship that 
holds between them. The facts tabulated under A fall inside, 
outside, or partly inside and partly outside of B. The proposition 
states a certain distribution of facts within logical space. Taking the 
process further, we develop calculus based upon the notion of 
material implication. The facts are so distributed in logical space 
that in no case will an instance of A occur without the occurrence of 
an instance of B. The facts might be disconnected, but the structure 
of logic applies: “Any one thing can either be the case, or not be the 
case, and everything remains the same” (Wittgenstein). 

Disconnectedness implies a form of atomic facts, that is, we can 
disconnect the smallest pieces possible from reality to investigate 
their causality. In clarified subjectivity, we are not interested in 
disconnected logical structures. We are interested in investigating 
what kind of thing A is in relation to B without implying causality. 
This might also be described in a logical way without using the 
principles of mathematics. We want to describe the thing A as it is. 

2. This implies the use of descriptive concepts of the world. This 
requires concepts that are not defined in terms of exactness or 
causality. The little boy in the Hans Christian Andersen story who 
said that the emperor wore no clothes will serve as a kind of model. 
This is pure description of the reality. We need as pure description 
of reality as possible. These descriptions must, however, deal with 
relationships. As Laing formulated it: “If one says that all one is 
interested in is the study of behavior ‘pure and simple’, then one is 
not studying human beings.” 
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3. I believe, as Feyerabend does, that the imagination and the 
intuition of the researcher will define the necessary methodology. 
Rigidity in the choice of methodology might destroy the possibility 
to come closer to what we don’t know, that is, true creativity. 

4. Research should be as inductive as possible. Deduction is the 
less challenging part of any science. It often means investigating 
what we already know. It is what “we don’t know that we know” 
and “what we don’t know that we don’t know” that has brought us 
to information system research. A doctoral dissertation in Sweden 
ended up with the conclusion that larger stores had a larger 
selection of goods than the smaller stores. We don’t need research 
to find out what we already know. We can use consultants for that. 

5. Avoid large representative samples and select instead 
informed participants. 

6. Always generalize beyond the data. It is important to develop 
new and bold hypotheses. It is the only way of getting closer to the 
truth. Proposals can be discussed in the scientific milieu to advance 
the knowledge in the field. Data do not generate theories. Only 
researchers generate theories. Theories can never be proven true or 
false. The issue is not true or false theories, but useful or useless 
theories. 

7. The collection of data must be systematic. The presentation of 
data must be logical. There are no short cuts. 

8. Research must be measured by the way that the findings 
advance our knowledge in the field or give us information so that 
we know something we did not know before the investigation. We 
should always be able to answer the three fundamental questions. 
What do you think? Why do you think so? What difference does it 
make and to whom does it make a difference? 

9. Research should present patterns or types as far as it is 
possible to do so. Typology should be presented on the basis of 
sensitizing concepts. Definitive concepts might add bits and pieces 
to a sensitizing anecdotal pattern of reality. It is anecdotal evidence 
that brings us closer to what we don’t know that we don’t know. 

10. Use several research methods – methodological pluralism – 
in a way that permits the comparison of results. In this way, new 
and bold theories and models may be developed. Present and 
discuss alternatives to existing theories and models.248 

                                                 
248 Olaisen, J.L. Pluralism or positivistic trivialism. 1996. S. 309ff. 
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Användningen av icke definitiva begrepp samt att ge sig själv vida ramar 
för tolkning uppfattar jag som särskilt väsentliga inslag i Olaisens krite-
rier. 

Sett i hela avhandlingens perspektiv kan jag konstatera, att mitt be-
roende av grundad teori och aktionsforskning inte har varit det hu-
vudsakliga inslaget i min metod, även om delar av de sätten att tänka, 
särskilt inledningsvis och som utgångspunkt, har varit betydelsefulla. 
Mötet med empirin framkallade som nämnts kritiska invändningar mot 
tillämpning av aktionsmetoder. Rigiditeten i kodningen av data i enlighet 
med läroboken i grundad teori framkallade en misstro, som fick näring i 
Olaisens tio punkter. Det undersökande subjektet måste formulera teorin. 
Data genererar inte teori. 

3.1.1 Intervjumetod 

Metoden som användes var tematiska intervjuer där deltagarna fick asso-
ciera fritt utan att jag försökte kontrollera deras tal. I förväg hade de er-
hållit en skriftlig bekräftelse på den överenskomna tidpunkten för vårt 
sammanträffande. Den innehöll också en kort beskrivning av teman för 
intervjun. Dessa beskrevs också muntligt inledningsvis. Av bilagorna 
framgår de checklistor jag använde för att kontrollera att jag fick med 
allt jag ville. De teman jag ville att de skulle uppehålla sig vid gällde 
institutionstillhörighet, motivation för ämnet, forskningsintressen, pro-
blemlösning inom forskningen, nätverk, läsning, informationssökning, 
litteratur- och biblioteksanvändning samt deras bedömningar av bibliotek 
och bibliotekarier. Jag bad deltagarna att vara processorienterade och 
förklarade för dem, att jag undanhöll mina frågebatterier från dem 
eftersom sådana blir statiska till formen. Checklistorna var bara avsedda 
att hjälpa mitt eget minne. Av min bristande kontroll följde, att fria asso-
ciationer kunde infinna sig. När det gällde min hållning till intervjuerna 
och mitt uppförande under intervjuerna fanns där ett inflytande från 
psykoanalytisk teori, som ytterligare späddes på av en del av deltagarna, 
som själva var vana intervjuare. Teorin går tillbaka till Sigmund Freud, 
som själv hänvisar till litterära inspirationer för densamma i form av brev 
från Friedrich Schiller till Theodor Körner: 

Es scheint nicht gut und dem Schöpfungswerke der Seele nachthei-
lig zu sein, wenn der Verstand die zuströmenden Ideen, gleichsam 
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an den Thoren schon zu scharf mustert. Eine Idee kann, isolirt 
betrachtet, sehr unbeträchtlich und sehr abenteuerlich sein, aber 
vielleicht wird sie durch eine, die nach ihr kommt, wichtig; viel-
leicht kann sie in einer gewissen Verbindung mit anderen, die viel-
leicht ebenso abgeschmackt scheinen, ein sehr zweckmäßiges Glied 
abgeben: – alles dies kann der Verstand nicht beurtheilen, wenn er 
sie nicht so lange festhält, bis er sie in Verbindung mit diesen an-
deren angeschaut hat. Bei einem schöpferischen Kopfe hingegen, 
däucht mir, hat der Verstand seine Wache von den Thoren zurück-
gezogen, die Ideen stürzen pêle-mêle herein, und alsdann erst über-
sieht und mustert er den großen Hausen.249 

Freud föreslår också en särskild lyssningsteknik, där det undersökande 
subjektet undviker att fokusera sina favoritbegrepp, utan med fritt fly-
tande uppmärksamhet – „gleichschwebende Aufmerksamkeit“ – låter 
den talande göra intryck på sig själv.250 Som en konsekvens får man ett 
tal, som är tämligen spontant sprunget ur deltagarens egen fatabur. Ge-
nom inpass, klarifieringar och tolkningar kan utsagorna fördjupas. Det 
säger sig självt att de olika individerna inte lägger lika vikt vid samma 
problemområden. Eftersom avsikten var att studera skillnader inom en 
någorlunda homogen grupp är detta en fördel. Om syftet hade varit en 
jämförelse mellan olika individers uppträdande i jämförbara situationer 
hade det fungerat mindre bra. Det avspeglar också den valda intervjume-
toden, att i första hand avlyssna spontant framkomna uppgifter. Avsikten 
var inte att preja, konfrontera, provocera deltagarna till utsagor. Förbe-
hållsamheter ‘tolererades’. Deltagarna var därvid meddelsamma i olika 
grad rörande vad som de ansåg vara relevant för våra samtal. Däremot 
bad jag stundom om reaktioner på mina tolkningar. Dessa upplevdes 
stundom som provocerande. 

Intervjuerna gav likaledes resultat i ett annat syfte. Eftersom jag hade 
en förförståelse att informationssökning var en företeelse över tid, en 
process, och att denna ägde rum i ett sammanhang, att kontexten spelade 
en stor roll, erhöll jag i ett material med denna utformning en utmärkt 
länkning mellan forskningsprocesser och informationsprocesser. Gin-

                                                 
249 Schiller, F.v. Schillers Briefwechsel mit Körner. 1847. S. 382. Citatet återger 

originalets (brist på) ortografi. 
250 Freud, S. Die Traumdeutung. 1942. 

Freud, S. Ratschläge für den Artzt bei der psykoanalytischen Behandlung. 1945. 
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mans uttalande att atypiska utsagor kunde vara roten till intressanta teori-
er var en hjälp i sammanhanget.251 

                                                 
251 Ginman, M. In-depth interviewing for holistic analysis of information needs in 

corporations and the mass media. 1990. S. 36. 
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3.2 Objektivering av det objektiverande subjektet 

Formuleringen av rubriken är ett översättningslån från Bourdieu. Denne 
är inte ensam om kraven på forskaren att ha en självreflekterande håll-
ning till sitt arbete, men han är särdeles tydlig.252 

Ur ett svenskt perspektiv är det med viss igenkänning man tar del av 
Bourdieus tankar om objektivering av det objektiverande subjektet. På 
1960-talet pågick en debatt om objektivitetsproblemet i samhällsveten-
skapen med prominenta deltagare även från svenskt håll. Mest prominent 
var utan tvekan Gunnar Myrdal. Hans förslag för att åstadkomma en säk-
rare bedömning av forskningsresultat var ett krav på forskaren att redo-
visa sin egen förförståelse på ett sådant sätt att utomstående bedömare 
skulle kunna ha en chans att bedöma och diskutera fördomar eller even-
tuell partiskhet (‘bias’). Själv gick han till angrepp mot den föregående 
generationen nationalekonomer (särskilt Cassel och Davidsson) för deras 
oproblematiska förhållande till ekonomiska “fakta”, värderingar ur Myr-
dals synvinkel. 

Mer eller mindre föranledd av Myrdals initiativ granskade filosofen 
Lars Bergström obetydligt senare systematiskt objektivitetsproblemen 
inom samhällsvetenskapen. Han har urskiljt åtta preciseringar av objekti-
vitet i samband med samhällsvetenskaplig verksamhet och sju dito i 
samband med samhällsvetenskapliga resultat. I det första fallet har han 
diskuterat värderingsfrihet, förutsättningslöshet, medvetenhet och öppen-
het, mångsidighet, värderingsobjektivitet, opartiskhet, metodologisk ob-
jektivitet samt intersubjektivitet, i det senare fallet värderingsfrihet, uni-
versalitet, sanning, sanning eller falskhet, fullständighet, materialism 

                                                 
252 Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. Réponses. 1992b. S. 175 och passim. 
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samt intersubjektiv prövbarhet.253 De på annan plats återgivna kriterier-
na för en klarifierad subjektivism synes mig visa upp en viss släktskap 
med Myrdals ställningstagande.254 

Som en följd vid flervetenskapligt eller tvärvetenskapligt forsknings-
arbete kan det uppstå problem med att uppnå önskvärt djup i teorian-
vändning och analys. Det tvärvetenskapliga ämnet kan vara ungt och ha 
brister i sin teoriutveckling. Teorier lånas då gärna in från andra områden 
där de kanhända har utvecklats för andra ändamål, så att brister i passfor-
men fordrar ändringsskrädderi. Befolkningen vid tvärvetenskapliga insti-
tutioner härrör från olika vetenskapliga traditioner, så att som i biblio-
teks- och informationsvetenskapens fall till exempel humanister och na-
turvetare fordrar samhällsvetenskaplig inskolning. Motivet för att trots 
allt ägna sig åt flervetenskapliga eller tvärvetenskapliga projekt, är de 
värden som kan utvinnas ur att sammanföra kunskaper från mer än ett 
ämne. Själva kombinationerna kan utlösa resultat av högre kvalitet än 
vid monodisciplinära studier.255 

Tidigare har beskrivits hur projektet har sökt sin huvudsakliga teore-
tiska förankring i en särskild sociologisk teori. Från ett existerande teore-
tiskt bagage i form av historisk-kritiskt tänkande och filologisk tolkning, 
för att nämna några användbara delar av humanistiskt kunnande, har det 
sociologiska fått arbetas in. Min egen teoretiska och metodiska kompe-
tens på det akademiska fältet grundlades i ämnet historia under en pe-
riod, när humanismens fana hölls högt och när historisk kritik i Lauritz 
och Curt Weibulls tappning var en ledstjärna, men när det också flagga-
des för kvantitativa metoder och när positivistiskt och popperianskt tän-
kande diskuterades med positiva förtecken. Källkritik och tolkning är 
alltså sådant kunnande som medförs från denna tidiga skolning 

Reflexion i form av självreflexion har tillgripits i flera sammanhang 
inom detta projekt. När man undersöker en social värld som man själv är 
indragen i uppstår kunskapsteoretiska problem, skriver Bourdieu.256 Min 
egen position i den akademiska kommuniteten vid tiden för projektets 
                                                 
253 Myrdal, G. Objectivity in social research. 1969. 

Bergström, L. Objektivitet. 1972. 
254 Se s. 53: Criteria for a clarified subjectivity. 
255 Tengström, E. Biblioteks- och informationsvetenskapen. 1993. 

Enmark, R. Biblioteksstudier. 1990. 
256 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 11. 
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empiriska faser har antagligen spelat en roll: Å ena sidan junior i fors-
karutbildningen vid ett stort universitet, å andra sidan nästan tjugo års 
erfarenhet av akademisk undervisning inom högskolan och mångårig 
erfarenhet av ledningsfunktioner vid densamma. Det förelåg alltså en er-
farenhet omkring en del av de akademiska villkoren, medan involvering-
en i de omständigheter, som jag undersökte, var nästan obefintlig. Juni-
orvillkoren delade jag med mina samarbetspersoner under undersök-
ningens andra fas och det gav upphov till en upplevelse av parallella pro-
cesser hos mig och hos dem. Levnadsålder och erfarenheter underlättade 
kontakterna med undersökningens seniorer under den första fasen, även 
om jag var noga med att nämna min forskningsmässiga juniorposition. I 
stort sett samma förhållanden var en fördel i kontakterna med juniorerna: 
juniorpositionen innebar, att aspekterna på makt, karriär och konkurrens 
oss emellan var av liten betydelse. Förhållandet var sådant att mina sam-
arbetspersoner kunde prioritera andra aktiviteter än våra möten, när det 
var nödvändigt. Å andra sidan kunde de akademiska – jämte livets – er-
farenheter vara en tillgång i den delvisa funktionen som frilansbibliote-
karie, vilken i sig var en glidning, en förflyttning av position och i age-
rande på det akademiska fältet. 

Ett problem som även Bjørn Kvalsvik varit inne på, är att när man 
använder, presenterar, refererar till Bourdieus tänkande, förvandlar man 
detsamma till ett symboliskt kapital, en accepterad, dominerande doxa. 
Åtminstone i mitt fall finns en tendens till att se tänkandet som en hel-
täckande teori, som får de flesta pusselbitar att falla på plats. Därvid får 
man också en harmoniserande effekt i klar motsättning till Bourdieus syn 
på vetenskapens funktion att avtäcka konflikter. 

3.2.1 Förståelsen och dess utveckling 

Det finns åtskilliga möjligheter att klargöra mina förförståelser och för-
santhållanden vid projektets tidiga stadier. Både den valda metoden med 
successiv teorigrundning och min verksamhet som lärare vid Biblioteks-
högskolan med undervisning om innehållsligt mycket näraliggande pro-
blem, har gjort att jag kontinuerligt sedan projektets början har ältat min 
förståelse och mina försanthållanden, med i teorin förutsedda men i 
verkligheten oväntade modifieringar som följd. De huvudsakliga möj-
ligheterna att fastställa de ursprungliga i efterhand, består i att granska 
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vad jag skrev på den tiden. Det viktigaste materialet därvidlag är dels de 
checklistor jag sammanställde inför intervjuerna, ansökningar om forsk-
ningsanslag samt en tidig artikel i Svensk biblioteksforskning. Redan i 
den sistnämnda börjar dock förändrade ståndpunkter att göra sig gäl-
lande. Vid några intervjutillfällen blev jag själv intervjuad om mina av-
sikter.257 De successiva förändringarna i förståelsen avspeglade sig i den 
undervisning jag meddelade. Därvidlag är det dock studenternas förstå-
else som är dokumenterad i form av seminariepapers. 

I förförståelsen ingick vid den första fasens inledning en uppfattning 
att informationssökning var en process, vilket innebar att jag ville kom-
ma vidare från survey-undersökningarnas förmåga att ge en ögonblicks-
bild av ett skeende. Att informationsanskaffning gick annorlunda till vad 
gäller etablerade forskare i förhållande till mer oerfarna framgick även 
av litteraturen. Näraliggande exempel finns hos Höglund och Lönn-
qvist.258 Den sistnämnda har formulerat den användbara metaforen om 
kunskapsväskan som kontinuerligt fylls på.259 Metaforen ifråga dynami-
serar dock snarare läs- och lärprocessen än informationsanskaffningen, 
som den ju dock onekligen har ett samband med. 

Som ett exempel på hur förförståelsen utvecklades kan nämnas att jag 
i mars 1991 blev på det klara med att informationsanskaffningsprocessen 
inom företagsekonomisk forskning skulle kunna beskrivas som en infor-
mationssökningskarriär, detta såsom en följd av teorigenereringen efter 
den första fasen.260 

Efter studier hade jag skapat mig en uppfattning om att processen i 
ett forskningssammanhang borde ses i ett längre perspektiv än den som 
Kuhlthau beskrivit vad gäller gymnasister och studenter.261 Kuhlthaus 
idéer kunde dock fungera som en teori tills vidare. Under projektets gång 
skiftade fokus i olika avseenden ett antal gånger vilket beskrivs i nedan-
                                                 
257 Checklistorna finns i bilaga. Se s. 53ff. 

Seldén, L. Business researchers. 1990.  
Ljudupptagning 1990-01-09 13.00 
Ljudupptagning 1992-03-06 14.00 

258 Höglund, L. Bibliotekets roll. 1983. 
259 Lönnqvist, H. Humanister söker information. 1988. S. 78. 

Jämför s. 28: Kunskapsväska. 
260 Seldén, L. The information seeking career. 1992.  
261 Limberg, L. & Seldén, L. Informationssökning och meningsfullt lärande. 1993.  
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 Biblioteksorien-
terad i förhållan-
de till socialt 
orienterad infor-
mationssökning 

Informations-
anskaffning i 
sammanhang 
med forskarut-
bildning 

Fas 1 1990 i fokus  
Fas 2 1992-1993  i fokus 
 

stående uppställningar. Tidsperspektiv i forskningssammanhang har upp-
märksammats i litteraturen huvudsakligen ur ett återfinningsperspek-
tiv.262 

Några intervjuer som gjordes i slutet av den första fasen (i december 
1990) blev en övergång till den andra fasen. Dessa intervjuer med rena 
nybörjare i företagsekonomisk forskning genomfördes som ett försök att 
bredda förståelsen för forskningens informationsanskaffningsvillkor un-
der undersökningens första fas. Samtidigt kan man säga att de utgjorde 

en trevande inledning 
till den andra fasen. 

Tabell 5  Forskarnas 
erfarenhetsgrad 

Tabell 6  
Informationssökningens 
karaktär 

Den viktigaste slutsat-
sen av de intervjuerna 
var, att de personer jag 
skulle behöva sam-
arbeta med för min 
undersökning, skulle 
ha börjat syssla med 

problemen kring sin egen avhandling. Personer som arbetar med forsk-
ningsprojekt som forskningsassistenter utan att själva ha deltagit i pro-
blemformulering med mera, utgör en ‘annan’ kategori inom forsknings-
organisationen. Ofta utgörs de av studenter som rekryteras för en 
specifik uppgift. Om intresse och fallenhet föreligger kan de lotsas till 
arbeten med större ansvar och småningom en egen avhandling. Denna 
grupps informationsanskaffning skulle kunna bli föremål för en särskild 
undersökning.263 

                                                 
262 Wang, P. Users' information needs at different stages of a research project. 

1997. 
263 Jämför s. 53 vid not nr 369. 

 Nybör
jare 

Oerfarna 
juniorer 

Erfarna 
juniorer 

Seniorer 

Fas 1 1990 
våren 

  i fokus  

Fas 1 [2] 
1990 hösten 

[i 
fokus] 

  i fokus 

Fas 2 1992-
1993 

 i fokus   
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Att fokus skiftade till den kontextberoende informationsanskaffning-
en innebar inte att jag förkastade förståelsepotentialen i spänningen mel-
lan socialt orienterad respektive biblioteksorienterad informationssök-
ning. 

Tabell 7  Hållning till aktion och 
intervention 

I samband med intervjuerna 
och vid vissa gemensamma 
aktiviteter i samband med informationssökning arbetade mina samarbets-
parter för mig. Vid informationssökning och rådgivning arbetade jag för 
dem. På så vis kom ett samarbete till stånd. Detta var helt enligt planen. 
Man kan inte tala om någon ‘rättvisa’ i utbytet. Somliga fick större del 
av och kanske också ett större utbyte av mina insatser än andra. Mitt ut-
byte av deras arbete går inte att värdera och är inte heller relaterat till 
deras arbetsinsats. Däremot spelade måttet av deras engagemang en roll, 
men inte ens det var alltid avgörande. Under den första fasen gjordes 
intervjuer huvudsakligen under 1990. Den första intervjun gjordes i sep-
tember 1989 och den sista i januari 1991. Intervjuerna under den andra 
fasen inföll huvudsakligen under perioden från januari 1992 till juni 
1993.264 Den sista intervjun gjordes i oktober 1993. Andra typer av ma-
terial, som samlades in, utgjordes av observationer, interventioner (sök-
ningar) och ackvisition av texter. Bortsett från ett enstaka observa-
tionstillfälle under fas ett inföll alla interventioner och observationer un-
der fas två. De första interventionerna där mina samarbetsparter var in-
förstådda med uppgiften utfördes i februari 1992. Några litteratursök-
ningar på eget bevåg hade jag utfört redan månaden innan. Det sista 
uppdraget utfördes i mars 1995. De viktigaste observationerna ägde rum 
vid seminarier av olika slag och i tiden sammanföll de med huvuddelen 
av undersökningsperioden för fas två det vill säga från februari 1992 till 
maj 1993. Texter med anknytning till samarbetspersonerna förekommer 
både från fas ett och två. De mottogs nästan enbart i samband med 
intervjuer och seminarier, vilket innebär att texterna är i varierande grad 
äldre än när de mottogs. Den äldsta texten från fas ett torde härröra från 
1988. Inga texter är yngre än 1993. 

                                                 
264 Några intervjuer som gjordes i slutet av den första fasen (i december 1990) kom 

jag senare att räkna till den andra fasen. Jämför s. 53: Tabell 5. 
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Undersökningen har ägt rum på fyra orter. Två av dessa orter har fått 
större uppmärksamhet än de båda andra. Förutom de egentliga akade-
miska institutionerna har undersökningen kommit att beröra några orga-
nisationer med mycket nära anknytning till institutionerna, men vilka 
formellt sett varit fristående, till exempel i stiftelseform. 

Genom ett från början i det avseendet oavsiktligt urval av personer 
att samarbeta med, har jag fått en större inblick i en av de fyra delarna av 
ämnet än i de andra delarna. (De fyra delarna: redovisning, administra-
tion och organisation, distribution/marknadsföring samt kostnads- och 
intäktsanalys.) 

Den förförståelse, som återspeglas i ett uttryck lånat från Gerholms: 
“samhällsvetenskapens ingenjörer”, kom snabbt på skam redan i de tidi-
ga kontakterna med företagsekonomiska forskare. Jag hade knutit en del 
förhoppningar angående projektet till tankar om effektivitet och ratio-
nalitet i informationsanskaffandet, som kanske skulle lättare absorberas 
bland företagsekonomer än bland andra.265 

Forskning bedrivs rimligtvis inte annorlunda eller effektivare bland 
dem än bland andra samhällsvetenskapliga forskare. Enstaka forskare 
uttryckte starka önskemål om att så snabbt som möjligt utveckla sin 
expertis inom avhandlingsområdet utan onödiga utflykter i till exempel 
dataprogrammens eller e-postens tekniska agremanger. Å andra sidan 
gav en annan forskare exempel på åtskilliga utflykter i teorins och filo-
sofins värld, vilka inte hade påskyndat avhandlingsarbetet men vidgat 
perspektivet på och inom ämnet. Dessa uttryck är rimligtvis varken 
typiska eller atypiska för ämnet utan tänkbara i de flesta forskningssam-
manhang.266 

Nästa stadium i förståelsen var att effektivitet naturligtvis var ett be-
grepp inom företagsekonomi med stark relevans inom ämnet, även om 
det inte kunde utvidgas till de omständigheter kring vilka själva forsk-
ningen bedrevs.267 

                                                 
265 Gerholm, L. & Gerholm, T. Doktorshatten. 1992. S. 48ff. 

Jämför citat på s. 53 vid not nr 310. 
266 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 

Ljudupptagning 1993-04-26 13.10-14.50 
267 Dagboksanteckning 1992-10-26 14.10-15.50 
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Ett tredje stadium gav insikten, att företagsekonomer trots allt ändå 
använder en del av ämnets innehåll för ändamål, som har med ämnets 
sociala institutionalisering att göra. Det gäller främst organisation och 
finansiering. 

När det gäller organisation tänker jag inte i första hand på ämnets 
traditionella indelning i fyra underområden. Den är ju av kognitiv natur 
med rötter i lärdomshistorien. Dessutom tillämpas inte denna kognitiva 
indelning institutionellt på alla ställen. Däremot finns önskemålet och 
kraften att verka inom ramen av en handelshögskola generellt, även när 
man i själva verket är en del av ett universitet. Sättet att organisera sig på 
inom forskningen hänger dessutom ihop med en annan fråga, nämligen 
den om finansiering. Donationer, verksamhetsbidrag och uppdrag utan-
för tilldelningen av offentliga medel möjliggör sociala och delvis kog-
nitiva institutionaliseringar vid sidan av men i nära anknytning till den 
företagsekonomiska institutionen, även till exempel i form av stiftelser. 
Dessa har möjlighet att finansiera en del forskning och forskarutbildning. 
Företagsekonomi torde inte vara unikt med dessa strategier. Utan att ha 
någon egentlig inblick i förhållandena, föresvävar det mig att liknande 
förhållanden kan råda till exempel på hälsoområdet. Inom ramen för 
sådana organisationer är även så kallad akademisk konsulting som metod 
för finansiering möjlig att bedriva.268 

Frågorna om förståelse, om driften från hårt till mjukt liksom om in-
tervjumetoder satte igång parallellprocesser hos mig, som ju brottades 
med samma grundläggande frågor, som dem mina samarbetspersoner 
gav uttryck för. Jag påverkades av dem och jag lärde mig av dem. 

Den resa som startade med förvåningen över att informationsresurser 
åt forskningen fick ligga outnyttjade skall här få sin avrundning. Färden 
på den intellektuella ambivalensens flod har inte varit helt behaglig. 
Läsaren slipper följa med i alla dess meandrar. Symboliska kanalbyggen 
förkortar reseskildringen. 

Förvåningen fick sin första stöt redan vid tidiga direktkontakter med 
forskare med stor eller ganska stor erfarenhet. Deltagarna markerade den 
socialt orienterade informationssökningens överhöghet och biblioteka-
riernas verktyg som opålitliga, endast litet ändamålsenliga samt impro-
duktiva. Bibliotekens och bibliotekariernas förhållande till litteratur och 

                                                 
268 Dagboksanteckning 1993-05-26  
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till andra vägar till kunskap är alltså mycket ofullkomlig ur forskningens 
synvinkel. Texter och deras författare måste stå eller ställas i en inne-
hållslig och kvalitetsmässig relation till varandra för att en meningsfull 
användning riktad mot kunskap skall kunna komma till stånd. Det visade 
sig också så småningom finnas en teori formulerad kring detta pro-
blemkomplex.269 Så vitt jag kan förstå finns det dock knappast någon 
vetenskaplig debatt kring temat. I praxis är sannolikt förhållningssättet 
till problemet mycket varierande. Även själva medvetandet om det 
varierar sannolikt kraftigt. 

Ett utvecklingsarbete skulle kanske kunna göra bibliotekariernas 
verktyg mer användbara för forskarna? Man kanske skulle kunna utnyttja 
hela kunskapspotentialen i ett verk i samband med arbetet med dess 
ämnesrepresentation (klassificering eller indexering)? Det skulle vara ett 
försök att möta forskningens behov. Mot bakgrund av forskarnas upp-
trädande är det sannolikt att ett sådant förfarande skulle stärka bib-
liotekariens roll i förmedlingsarbetet, särskilt gentemot mindre erfarna 
forskare, men det är osannolikt att forskningens direkta behov kan 
tillfredsställas denna väg. Man kanske kan komma en bit på väg, men så 
vitt jag kan förstå är det omöjligt att nå ända fram. 

Det formellt inriktade informationssökningshjälpmedel, som ligger 
närmast forskarnas sätt att tänka är citeringsindex. Det var frapperande 
för mig i mina båda erfarenheter som lärare och forskare att erfara, hur 
lätt det var att förklara syfte och funktion med ett citeringsindex för en 
forskare, även om vederbörande aldrig hade hört talas om att det fanns 
något sådant i sinnevärlden, jämfört med hur svårt det är att förklara 
motsvarande för studerande på grundnivå på en bibliotekarieutbildning. 
Motsatt förhållande rådde beträffande försöken att kommunicera hur det 
förhöll sig med den utdragna informationssökningsprocess som oftast fö-
rekommer i samband med projekt och andra ålagda arbeten bland stu-
denter. Bibliotekariestuderande, som läste om teorin älskade den, medan 
forskarstuderande i företagsekonomi hade svårt att uppbåda något intres-
se alls och egentligen endast kunde identifiera sig med de beskrivningar 
av ångest och hot som hörde ihop med processen. Informationsprocess-
modellen blev därmed ifrågasatt av det empiriska materialet. 

Min ursprungliga frågeställning om de slumrande outnyttjade infor-
mationsresurserna skakades som sagt kraftigt redan vid tidig direkt-
                                                 
269 Jämför s. 53: Stephen Stoan. 
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kontakt med forskare. Vid ytterligare eftertanke finns det dock åtskillig 
substans i densamma. Resonemangen förs övertygande, åtminstone på 
ett plan: Genom att inte utnyttja de formellt inriktade informationssys-
temen förbises rimligtvis åtskilligt högeligen relevant material. Hur 
allvarligt detta är, är en annan fråga. Den verkar dessutom svår att utreda 
annat än på det teoretiska planet. Förhållandet verkar emellertid minska 
synfältet, utblickarna mot omvärlden. Har man dessutom en situation 
med informationsöverflöd, som fungerar i kombination med en princip 
om minsta ansträngning, kan effekten bli betydande. Det blir en 
kvalificerad forskningsfråga hur man skulle kunna komma åt att mäta 
eller eljest utreda förhållandet. Man kan föreställa sig ett försök att i en-
lighet med tvåstegsmodellens principer med hjälp av riktade metoder 
“försörja” just gatekeepers med extra mycket information. Resultatet av 
ett sådant scenario är inte nödvändigtvis en given succé. Belastningen av 
det mottagna materialet skulle mycket väl kunna resultera i att sänka 
gatekeeperns produktivitet både som forskare och som informationsför-
medlare.270 

Forskarna kan inte sägas vara generellt omedvetna om att materialet 
finns och enstaka gör stora ansträngningar för att följa med i nyutgiv-
ningen. 

Inställningen är snarast att om det inte går att täcka ‘allt’, så får man 
nöja sig med ‘tillräckligt’. Resonemanget som förs är, att det inte är san-
nolikt, att så många författare som man ju ändå faktiskt har läst, samtliga 
skulle ha förbisett viktiga fakta eller viktiga resonemang i den litteratur 
de i sin tur bygger på.271 

Teoretiskt verkar det också rimligt att anta att etablerade forskare får 
en passande eller åtminstone fungerande informationsförsörjning via so-
cialt orienterad informationssökning. Likaledes teoretiskt verkade det 
osannolikt att oerfarna forskarstuderande skulle kunna ha tillgång till 
denna anskaffningskanal. Det skulle ju för bibliotekens del kunna resul-
tera i en enkel strategi: Strunta i de erfarna forskarna och koncentrera 
krafterna på de unga. Det empiriska materialet har komplicerat den rena 
tankegången. 

                                                 
270 Scenariot med att dränka gatekeepers med information är antagligen en 

läsefrukt, vars ursprung jag emellertid inte har lyckats fastställa. 
271 Jämför s. 36: ar, att förfarandet kan kallas satisfice. 
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Substansen finns där, men kanske på ett annat plan. Biblioteken kan 
inte konkurrera med forskarna, när det gäller socialt inriktad informa-
tionssökning. Det är däremot möjligt när det gäller formellt inriktad in-
formationssökning. 

Vilken roll spelar formellt orienterad informationssökning? Frågan 
har intresserat mig högeligen under studiens gång. Det slutgiltiga svaret 
är långtifrån levererat, men i vissa stadier av, och för vissa strategier i, 
forskarkarriären spelar den stor roll. 

Lena Olsson har fört ett resonemang om att bibliotekariernas profes-
sionaliseringssträvanden har lett till anspråk på jurisdiktion över detta 
fält, som jag erfarit att forskarna inte vill släppa kontrollen över. Pro-
blemet är alltså en konflikt på ett socialt fält.272 

3.2.2 Egen informationssökning 

Min egen litteratursökningserfarenhet kan vara av intresse i samband 
med den här avhandlingen som en reflexion över den egna praktiken i 
förhållande till deltagarnas i undersökningen. I projektets inlednings- och 
avslutningsskeden användes bredspektrumsökningar med ‘information 
seeking’ som centralt sökbegrepp med koncentration på databaserna 
LISA (Library and Information Science Abstracts) och ISA (Information 
Science Abstracts), som har en omfattande överlappning sinsemellan 
men också i någon mån kompletterar varandra. Inledningsvis fanns ett 
syfte att åstadkomma en på forskningsaktivitet snarare än på läraraktivi-
tet grundad beläsenhet, medan sökningar i slutskedet var avsedda att 
kontrollera ‘bortglömda’ referenser. Dessa baser kompletterades på ett 
relativt tidigt stadium med ERIC (Resources in Education). ISI:s cite-
ringsdatabaser har kommit till användning ofta, men huvudsakligen i 
kontakterna med deltagarna, sällan för min egen skull. Som korrektiv till 
egna sökningar har i en del fall kontaktbibliotekariernas tjänster anlitats 
för sådana ändamål. Bortsett från projektets inledningsskede har databas-
sökningar, trots att de har förekommit med vissa mellanrum, inte lämnat 
några viktiga bidrag till mitt läspensum. Sökningen i slutskedet föreföll 
inbegripa en förbisedd, sensationellt näraliggande doktorsavhandling, 

                                                 
272 Olsson, L. Bibliotekarieyrkets framtida status. 1992. 
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men en kontroll visade att det uppgivna begreppet ‘novice researchers’ 
var en felskrivning för ‘novice searchers’. 

Forskningsöversikter och litteratursammanställningar har inte varit 
svåra att hitta, trots att åtskilliga av dem saknas i ämnesområdets data-
baser. Den rikliga förekomsten har däremot i praktiken inte medfört att 
de varit särskilt hjälpsamma, stundom faktiskt i stället vilseledande. De 
utgjorde ingen genväg till expertis och för att förstå dem behövdes i 
själva verket en omfattande egen beläsenhet, som inte gick att prestera 
på ett tidigt stadium. Den egentliga nyttan inskränkte sig till att erhålla 
en indikation på litteraturens omfång och på det viset få en hjälp att 
bedöma vad som skulle kunna inkluderas.273 Kedjesökningar har spelat 
en stor roll. Att beskriva dem som sökningar är oegentligt. De har mer 
haft att göra med att ‘finna utan att söka’.274 Det betyder dock inte, att de 
har varit av sinkadus-karaktär. Det verkar finnas en utveckling i forsk-
ningens förståelse av dessa förhållanden, påtaglig genom en terminolo-
gisk utveckling av att ‘serendipity’ eller ‘serendipitous discovery’ har 
kompletterats med uttryck som ‘accidental retrieval’ eller ännu tydligare 
‘information encountering’.275 I stället sammanhänger de tydligt och 
klart med min vardag, min forskande praktik, mitt läsande, min ‘habitus’ 
som forskare i dess successiva grader av erfarenhet. 

Det tydligaste exemplet för egen del på en genväg till omedelbar för-
ståelse via socialt orienterad informationssökning utgör ett samtal med 
Mary Huston vid en tidpunkt mellan studiens första och andra fas. Vid en 
redogörelse från min sida om hur forskares informationsanskaffning 
skulle kunna uppfattas, kunde hon omedelbart associera till innehållet i 
en artikel i ett kommande temanummer av Library Trends, som hon som 
gästredaktör hade ansvar för och som hon höll på med att redigera. Inga 
omvägar över formellt orienterad informationssökning och därefter 
följande läsning behövdes för att förstå betydelsen och relevansen av den 
kommande artikeln.276 Samtidigt var det naturligtvis välkommet att få 
tillgång till manuskriptet och själv få läsa innehållet, även om förståelsen 

                                                 
273 Se s. 40: Tidigare litteraturgranskning. 
274 Resonemang av analog karaktär återfinns hos: Ross, C.S. Finding without 

seeking. 1999. 
275 Erdelez, S. Information encountering. 1997. 
276 Innehållet i informationen återges i ett citaturval på s. 53 vid noterna nr 385-386. 



134 

 

redan hade infunnit sig.277 En fråga av annan karaktär är, att den 
mottagna informationen var av en natur att uppväcka motstånd av det 
slag som berörts i ett annat sammanhang, nämligen risken för att 
intresset för det egna projektet sjunker med anledning av fyndet.278 

Lästips inhämtades tidigt från min dåvarande handledare Tom Wil-
son. Dessa fungerade som hjälp med att avgränsa undersökningsupp-
giften. Forskarutbildningskurser har spelat en viktig roll direkt eller indi-
rekt: Patrick Wilsons författarskap respektive Pierre Bourdieus som 
exempel. Konferenser har haft strukturerande och förståelseskapande 
funktioner, till och med i något fall, när jag inte själv har varit när-
varande.279 Medvetenhet om och viss inläsning av de tidiga forsknings-
aktiviteterna i Bath, Sheffield och Umeå ingick i bagaget från början, det 
fanns i den ursprungliga ‘kunskapsväskan’. 

En egen bibliografisk databas för projektet började byggas 1989 och 
omfattade i början av år 1993 drygt 600 poster och sex år senare knappt 
1100. Av de senare fanns mellan en fjärdedel och en tredjedel till 
omedelbar disposition på hyllor och i hängmappar. Det som har inför-
livats, är sådant som har bedömts vara relevant i en eller annan mening. 
Det innebär, att utom sådant material, som jag direkt har använt eller 
planerat använda, finns där registrerat potentiellt intressant material, som 
har kommit att anta karaktären av ‘backlog’ i Patrick Wilsons mening.280 
De icke direkt använda posterna har fungerat som en hjälp för minnet. 
Mina växlingar av fokus hade betydelse i begynnelsen av databasbygget, 
men fokus stabiliserades senare.281 En överloppsgärning, som inte med-
förde något annat än en tillfällig nytta var det, att vid ett tillfälle i 
databasen införliva hela Tom Wilsons produktion, så som den hade regi-
strerats i LISA och ISA. Som metod att granska vad en person har skrivit 

                                                 
277 Samtalet ägde rum vid påsk 1991. 

Huston, M., ed. Toward information literacy. 1991. 
278 Se s. 36 vid not nr 49. 
279 Frid, H.O., ed. Understanding the information and library user. 1990. 

Seldén, L. The information seeking career. 1992.  
Vakkari, P., Savolainen, R. & Dervin, B. Information seeking in context. 1997. 

280 Wilson, P. Some consequences of information overload and rapid conceptual 
change. 1996. S. 27. 

281 Se s. 53f. 
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eller vad som har publicerats i en viss tidskrift, har databassökningar 
varit användbara vid ett flertal tillfällen. 

Slentrianmässig registrering för projektets ändamål har på grund av 
arbetsinsatsen varit ovanlig. Vid tillfällen med ett större antal nedladdade 
referenser, som bedömdes som användbara, kunde det löna sig att bear-
beta materialet i en textfil före import till databasen. Fältstrukturen i LI-
SA vad gäller uppgifter hörande till impressum har tillsammans med 
vacklande praxis gjort att en så småningom tillgänglig teknik med auto-
matiserad import av poster med skräddarsydda filter ändå inte har blivit 
av god kvalitet utan efterarbete. Import från LIBRIS enligt Z39.50-pro-
tokoll har fungerat väl. Somliga poster har visat sig ha varit av större 
nytta för undervisningens behov än för forskningens. Registreringen har 
i första hand skett med objektet ifråga i handen. I andra hand har ‘min-
nesanteckningar’ i databasen gjorts med ledning av andra forskares litte-
raturlistor. Någon intellektuell bearbetning av referenserna i databasen i 
den specifika formen av indexering har inte förekommit och har sällan 
efterlängtats. Nedladdade referenser har ofta innehållit både nyckelord 
och referat. De sistnämnda har kommit till användning, inte minst för att 
friska upp minnet. Referensernas intellektuella sammanhang har för mig 
som användare av min egen databas huvudsakligen framgått av per-
sonnamn, verktitlar och årtal. De strukturerande tillägg, som jag har bju-
dit mig själv på, har bestått av anteckningar om vem som levererade tip-
set och när detta skede, respektive om i vilken litteraturlista fyndet gjor-
des. Detta tyder på att en citeringsdatabas inom biblioteks- och informa-
tionsområdet skulle locka mig som användare. 

En intressant detalj i förhållande till kommunikationen mellan mig 
och undersökningens deltagare var att ett demonstrerat exempel från en 
av dem förmådde mig att byta databasprogram. Förbättringen gällde in-
tegrationen av referenshanteringen med textproduktionen.282 

Den tekniska hanteringen av det empiriska materialet är delvis kon-
gruent med referenslitteraturen. Den delen av materialet, som är textba-
serad, finns uppdelad i stora textfiler ordnade efter person. Varje registre-
rat tillfälle: observation, intervju, mottagen text, dagboksanteckning 
finns dessutom i en databas. Databasens fält rymmer inte textfilernas he-
la material, men urval av avsevärd omfattning har gjorts. Textfilerna och 
databasen rymmer var för sig sökmöjligheter av olika slag. Eftersom da-
                                                 
282 Dagboksanteckning 1992-09-21 15.00-16.00 
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tabasen med det empiriska materialet är uppbyggd med samma program 
som den med det bibliografiska erbjuds en bekväm möjlighet att göra 
referenser till empirin. 
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3.3 Genomförande 

Undersökningens genomförande har skett under två faser. Den första var 
planerad som en orienteringsfas eller en pilotstudie, men ingår med sitt 
empiriska material som en väsentlig del av studien i sin helhet. Den 
andra bestod av en större studie av ett avgränsat problem, nämligen att 
under en period av ett och ett halvt år studera ett litet antal tämligen oer-
farna forskares väg att definiera sitt forskningsområde och sin avhand-
lingsfråga och de problem och lösningar i samband med informa-
tionsanskaffning som uppstod. För vissa individer utsträcktes kontak-
terna utöver den avsatta perioden. Det gällde då i huvudsak sådan utlo-
vad hjälp med informationssökning som förespeglades i initialskedet. Ti-
den efter dessa båda faser har utgjorts av strävanden att sätta in det 
insamlade materialet i ett teoretiskt sammanhang och av att försöka 
formulera på vilket sätt de egna fynden har bidragit med något vetande 
inom det studerade området vid sidan av vardagskunnandet. 

I korthet har arbetet under den första fasen bedrivits huvudsakligen i 
form av intervjuer med (erfarna) juniorer och med seniorer inom före-
tagsekonomisk forskning, men kompletterats med ett observationstillfälle 
och med texter av vissa deltagare. Under den andra fasen fortsatte 
intervjuer att vara den viktigaste datainsamlingsformen. Observationer, 
särskilt vid seminarietillfällen, fick stor betydelse. Arsenalen av under-
sökningsmetoder utökades under denna fas med aktionsforskningsinspi-
rerade interventioner. Texter av deltagarna kompletterade bilden även i 
denna fas. Nedan följer en utförligare redogörelse. 

Under den första fasen genomfördes i första hand ett antal intervjuer 
och i andra hand mottog jag en del texter. Dessutom deltog jag vid ett 
tillfälle i ett seminarium, som en senior arrangerade till min uppbyggelse 
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för att demonstrera en poäng i förhållandet till biblioteksprofessionen.283 
Min avsikt under den första fasen var att upptäcka, få en egen första-
handsuppfattning om, hur informationsanskaffning och informationssök-
ning fungerade i allmänhet. Metoden var under denna fas i första hand 
inspirerad av grundad teori. Huvudintresset gällde juniorer, som var på 
väg att lämna juniorstatus, samt seniorer.  

Tabell 8  Inter-
vjuer 

Det fanns inget 
självklart sätt att 
välja ut deltaga-
re att intervjua. 
När det gällde 
seniorer var ur-
valet litet. Det 
gällde att använ-

da sig av de tillfällen som erbjöd sig. Somliga infann sig prompt, en an-
nan uteblev även vid det tredje inbokade mötestillfället. Någon vägrade 
träffa mig trots upprepade påstötningar under hänvisning till tidsbrist och 
resor. En möjlig intervjumiljö visade sig svårbearbetad på grund av att en 
annan undersökning nyligen genomförts med tänkbara seniorer. Junio-
rerna fick jag kontakt med på tre sätt. Vissa seniorer kunde med lätthet 
peka ut vissa forskarstuderande, som befann sig på lämpligt stadium i sin 
forskarerfarenhet, det vill säga i slutet av sitt avhandlingsarbete. Vissa ju-
niorer, som jag gjorde överenskommelser med, kunde tipsa mig om 
andra att kontakta. För det tredje frågade jag institutionssekreterare om 
råd. Somliga av dessa visade sig ha en mycket god uppfattning om de 
doktorander, som det fanns att välja bland. Seniorerna hade en tendens 
att rekommendera sådana som hade särskilt god hand med informations-
sökning. Juniorerna rekommenderade sina kompisar. 

Det ägde rum nitton intervjuer med forskare under den första fasen, 
elva med män och åtta med kvinnor. Av de åtta seniorerna var alla män, 
sex var professorer, vilket betyder att av juniorerna var tre män och åtta 
kvinnor. En av juniorerna hade avlagt sin doktorsexamen. En av senio-

                                                 
283 Ljudupptagning 1990-01-26 10.00 

 Fas 1 Kvinnor Män Fas 2 Kvinnor Män 
Antal intervjuer 24 13 11 88 35 53 
Antal intervjuade 24 13 11 10 4 6 
Professorer 6  6    
Seniorer 2  2    
Erfarna juniorer 11 8 3    
Oerfarna junio-
rer i kärngrupp 

   10 4 6 

Nybörjare 3 3     
Bibliotekarier 2 2     

Antal intervjuer 
per person 

1   5-14   
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rerna var inte företagsekonom men hade lång erfarenhet i ledande ställ-
ning vid tilldelning av forskningsanslag. De intervjuade var verksamma 
på fyra olika orter. 

Trots den stora övervikten av kvinnor bland de erfarna juniorer, som 
det var frågan om under den första fasen, berördes inte annat än un-
dantagsvis och då endast spontant, specifika frågor om kön i samband 
med forskning och forskarutbildning. Jag har inte förrän långt senare 
reflekterat över den första fasens osannolika men slumpmässiga fördel-
ning av deltagare mellan kvinnor och män bland juniorerna. Jag vet, att 
jag var medveten om mansdominansen bland seniorerna, men inte om 
motsatsen bland juniorerna. Detta fick dock ingen effekt på utformning-
en av checklistorna. Jag tror, att utsagorna från det ‘stora’ inslaget av 
kvinnor bland juniorerna under den första fasen var en av orsakerna, som 
fick mig att så småningom ge frågan en viss uppmärksamhet under den 
andra fasen. Särskilt två utsagor var betydelsefulla: dels innebörden av 
att som kvinna ha haft en kvinnlig handledare och dels effekten av att 
som kvinna ha blivit för omgivningen oväntat snabbt färdig med sin av-
handling. Även förhållanden under den andra fasen stimulerade mig att 
ta upp frågan. Forskningsproblem med könsperspektiv ventilerades vid 
seminarietillfällen, som jag observerade, varvid jag inte bara kunde kon-
statera juniorers intresse för frågan utan även expertis på feministisk 
teori på seniorsidan.284 

Under den andra fasen användes följande datainsamlingsmetoder: in-
tervjuer, dagboksanteckningar, minnesanteckningar, interventioner med 
informationssökningar samt anskaffning av texter. 

Den andra fasen genomfördes med upprepade intervjuer med ett litet 
antal, tio stycken,  forskarstuderande i företagsekonomi. 

Den ursprungliga kontakten förbereddes genom en artikel i institutio-
nens periodiska doktorandmeddelanden. Med hjälp av studierektor för 
forskarutbildningen identifierades ett femtontal personer såsom varande i 
‘rätt’ skede för min undersökning. Antalet inskrivna de senaste två åren 
att välja bland utgjorde 110 personer. Cirka 30 procent av dem var 
kvinnor. Fjorton personer tillskrevs med personligt brev till hemmet. 
Personlig kontakt togs sedan antingen av dem eller av mig. Samtalen 
spelades in på band. Det första samtalet hade strukturerade inslag genom 

                                                 
284 Dagboksanteckning 1993-03-31 09.50 
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att det fanns en förberedd checklista över samtalsämnen och hade mest 
formen av en intervju. Checklistan undanhölls deltagarna av samma skäl 
som under den första fasen. Huvudsakligen löpte samtalet i enlighet med 
intervjupersonernas associationer och jag försökte följa deras utsagor 
med en “fritt flytande uppmärksamhet”. Kärngruppen av deltagare i 
undersökningen, som slutligen omfattade tio personer varav fyra kvin-
nor, lovade mig regelbundna möten under en termin, vilket senare ut-
sträcktes till tre terminer, från våren 1992 till och med våren 1993, 
inalles ett och ett halvt år. I anslutning till intervjuer, antingen i förväg 
eller i efterhand, gjordes ofta dagboksanteckningar om sådant som sades 

utanför band-
spelaren, om 
mina huvudin-
tryck och om 
mina eventuella 
reflexioner.  

Tabell 9  Obser-
verade deltagare 

Tabell 10  Observationstillfällen 

Tabell 11  Interventioner – sökningar 

De seminarier, som jag bevistade, 
följde jag med löpande anteck-
ningar under själva mötet. Framför 
allt ifråga om oplanerade, spon-
tana möten med deltagarna, där 
jag inte insett betydelsen av vad 
som sagts förrän långt senare, har 

jag i stället för dagboksanteckning-
ar gjort minnesanteckningar. Tele-
fonsamtal avkastade vanligen en 
dagboksanteckning. Överenskom-
melser om möten journalfördes. 
Några misstag, från ömse håll, 
skedde trots det. 

 Fas 
1 

Kvinnor Män Fas 2 Kvinnor Män 

Antal observerade 5  5 41 7 34 
Professorer    7  7 
Seniorer 1  1 6  6 
Erfarna juniorer 3  3 1 1  
Oerfarna juniorer 
i kärngrupp 

   9 3 6 

Andra oerfarna 
juniorer 

   18 3 15 

Bibliotekarie 

 Fas 1 Fas 2 
Antal observations-
tillfällen 

1 14 

Antal observations-
tillfällen per person 

1 1-8 

Professorer och 
andra seniorer 

 1-4 

Erfarna juniorer 1 1 
Oerfarna juniorer 
i kärngrupp 

 1-8 

Andra oerfarna 
juniorer 

 1-4 

 

 Fas 2 Kvinnor Män 
Antal sökningar 43 17 26 
Antal personer 9 3 6 
Antal sökningar 
per person 

1-9 1-9 1-9 
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Samarbetspersonerna kunde anlita mig för informationssökningar och 
rådgivning i informationsanskaffning. Det var ett led i utbytestanken 
med projektet. De ursprungliga aktionsforskningsambitionerna modifie-
rades avsevärt. Huvudprincipen var, att jag utförde sökningar, om och 
när jag blev ombedd att göra så. Av bland annat nyfikenhet och för att 
testa möjligheterna utförde jag också, särskilt i början, sökningar utan 
uppdrag. Även de senare redovisade jag i de flesta fall för samarbets-
personerna. 

Som en följd av mitt önskemål att följa de personer, som jag samar-
betade nära med, även i seminariearbetet, kom jag i kontakt med en 
ganska stor grupp personer utanför den krets som jag i första hand hade 
valt. I denna grupp fanns det mest juniorer, men seniorer fungerade som 
seminarieledare och fanns även närvarande i andra sammanhang. Dessa 
personer kom att figurera i dagboksanteckningarna. 

Tabell 12  
Texter 

Texter, som 
ingår i data-
materialet, 
erhöll jag hu-
vudsakligen i samband med seminarier. Dessutom fick jag i anslutning 
till intervjuer ta del av en del litteratursammanställningar och dylikt. 
Texterna härrörde inte enbart från dem jag närmast samarbetade med. 

Det persongalleri som jag sålunda på ett eller annat sätt, direkt eller 
indirekt, kom i kontakt med under fas ett och två, omfattar i min kod-
ningstabell fyrtiofyra juniorer, tjugosex seniorer, tre bibliotekarier och 
två personer av annan kategori. Fem av seniorerna existerar visserligen i 
verkligheten, men figurerar i materialet enbart genom hörsägen från 
kärngruppen av oerfarna juniorer. 

 Fas 1 Kvinnor Män Fas 2 Kvinnor Män 
Antal texter 2 1 1 52 19 33 
Erfaren junior 2 1 1    
Oerfarna junio-
rer i kärngrupp 

   48 19 29 

Andra oerfarna 
juniorer 

   4  4 

Antal personer 2 1 1 12 3 9 
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3.4 Tillvägagångssätt vid analys 

Under arbetet med att beskriva resultaten av mina studier av de olika 
dragen i unga forskarstuderandes informationsanskaffning har jag prövat 
ett antal olika vägar. Bland annat med inspiration från en av deltagarna, 
förfärdigades ‘porträtt’ av deltagarna i deras forskande och informations-
sökande praktik.285 Den metoden tillförsäkrar emellertid inte dem jag 
har samarbetat med den anonymitet som är lämplig och har därför över-
givits i sin ursprungliga form. Deskriptiva inslag i resultatredovisningen 
har ansetts behövliga för att med dem öka förståelsen för den syste-
matiserade, kategoriserade delen. Med maskeringar och andra försiktig-
hetsåtgärder får tre deltagare från var sin nivå av forskningserfarenhet 
komma till tals.286 

Frågan om anonymitet för de personer, som jag har samarbetat med, 
har jag diskuterat med de berörda vid diverse intervjutillfällen. Ingen har 
uttryckligen lämnat sitt medgivande till att bli namngiven. Anonymitet 
måste därför garanteras. Möjligheten till initierad intern identifiering vid 
respektive institution föresvävade oss, när vi diskuterade saken och kan 
inte heller i nuvarande utformning helt och hållet uteslutas, vad gäller 
somliga uppgifter. Vad som uppfattades som känsliga uppgifter varierade 
från person till person. Enighet uppstod kring att uppgifter, som kom 
fram, inte fick skada personen. Ställningstaganden grundade på etiska 
överväganden gör då att vissa referenser till materialet inte kan göras och 
att vissa slutsatser inte kan utsägas. Det problemet är emellertid inte stort 
till sin omfattning. 

                                                 
285 Dagboksanteckning 1992-09-30 09.00 
286 Se s. 53: Några deltagare. 
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Slutsatsen om det individuella hänsynstagandet har gjort att även en 
annan form av bearbetning, som har prövats, också har förkastats, näm-
ligen en där personer, institutioner och företeelser erhöll kodbeteck-
ningar. Beskrivningarna hade fragmentiserats och kunde i sig inte iden-
tifieras, men koderna lämnade snitslade spår som den envise och 
uthållige skulle ha kunnat sammanställa till ett mönster, som möjligen 
skulle kunna identifieras. Av detta förfarande finns inga rester kvar i den 
föreliggande texten. Behovet av att kunna underbygga resultat och 
slutsatser med hänvisningar till källmaterialet är till slut löst så, att mate-
rialtyp och datum utgör referens till den åberopade utsagan vare sig jag 
refererar eller citerar. Klockslag redovisas därutöver, om det finns till-
gängligt. Därtill finns det ett behov eftersom åtskilliga tilldragelser har 
ägt rum samma dag.287 

Ur identifieringssynpunkt innebär den slutligen valda redovisnings-
metoden, att den som konsulterar sin gamla almanacka kan komma att 
erinra sig händelser vid tillfällen då vederbörande varit närvarande, 
något som bör kunna accepteras som etiskt försvarbart, nämligen att bli 
påmind om något som man redan visste, även om uppgiften berör någon 
annan än en själv. 

I ett avsnitt av resultatredovisningen finns ett urval texter hämtade 
från personliga porträtt av deltagarna, något som jag menar behövs för 
att ge undersökningen kött på benen, öka förståelsen för de resonemang 
som förs i boken. De har inte fått innehålla något som har kunnat uppfat-
tas som nedsättande eller på annat vis skadligt. De är följaktligen av va-
rierande utförlighetsgrad. Meningen är att de skall vara så avidentifie-
rade som möjligt och ändå ha något att säga om informationsanskaffning 
under forskning och forskarutbildning. Man får räkna med att insatta per-
soner vid respektive institutioner skulle kunna sluta sig till ursprunget till 
åtminstone vissa utsagor. Uppgifter, som eventuellt kan betraktas som 
känsliga, men som ändå är intressanta, återges därför inte i ett deskriptivt 
sammanhang, utan behandlas företrädesvis i kategoriserad form. De an-
strängningar, som här återges, kan ge associationer till bowdlerisering; 
avsikten har i detta fall varit att dölja identiteter, inte anstötligheter i 
dramatiska verk, men kan dessvärre ge liknande resultat.  

                                                 
287 Se s. 53: Förteckning över det otryckta källmaterialet. Förteckningen är 

kronologiskt ordnad. 
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Det analytiska arbetet har försiggått i två steg. Först har en katego-
riindelning genomförts. Dess ursprung är huvudsakligen empirisk. Det 
finns dock även teoretiskt grundade kategorier liksom även blandat em-
piriskt och teoretisk grundade. Därefter har i de flesta fall inom kategori-
erna indelningar gjorts grundade på uppskattningar av till exempel kvan-
titet eller intensitet. Av naturliga skäl ägde det klassificerande, begrepps-
liggörande arbetet, den abstraherande indelningen i kategorier med sina 
grunder i såväl empiri som teori, rum innan några indelningar i nivåer et 
cetera företogs. Varken kategoriindelningar eller bedömningar av intensi-
tet eller nivå bygger på några systematiskt ställda frågor besvarade av 
samarbetspersonerna. Huvuddelen av klassificeringarna utfördes 1994-
1995. Klassificeringarna av symboliskt och socialt kapital av akademiskt 
slag respektive av informationssökningsslag, det vill säga teoretiskt in-
spirerade kategorier, som kunde förses med ett empiriskt innehåll, utför-
des 1998. 

3.4.1 Kategoriindelning 

Kategorier har bildats, begrepp har utvunnits huvudsakligen genom ar-
bete på två plan. Den ena typen av källa är teoretisk, medan den andra är 
empirisk. Såsom redan nämnts har begreppsbildningen och tillhörande 
kategoriindelning med Bourdieus tankar som inspirationskälla varit 
ganska omfattande. I det empiriska materialet med dess varierade sam-
mansättning av materialtyper har det huvudsakligen varit observationer 
och intervjuer som har erbjudit sensiterande stoff för att urskilja kate-
gorier och egenskaper. Till viss del går det att hävda, att det har före-
kommit en successiv teorigrundning, men huvuddelen av analysen av det 
empiriska materialet har ägt rum efter insamlingsperiodens avslutande. 
Bearbetningen av det sensiterande stoffet har följt huvudsakligen två vä-
gar: dels genom att följa förloppet hos olika individer och dels genom 
jämförelser mellan individer i grupp. Förloppet hos individer har jag valt 
att redovisa endast i begränsad utsträckning på grund av min uppfattning 
om mina uppgiftslämnares behov av anonymitet.288 

Materialet som bygger på jämförelser är inte lika känsligt från anony-
mitetssynpunkt och redovisas därför utförligare. Som en del av jämförel-

                                                 
288 Se s. 53: Några deltagare. 
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sen har jag använt mig av klassificeringar av olika grupper av deltagare 
ifråga om ett antal kategorier. Allt insamlat underlagsmaterial är av kva-
litativ karaktär. Denna skenbart kvantifierande ansats, som har hämtat 
sina numeriska värden från mina bedömningar, har med anlitande av dia-
gramteknik avkastat åtskilliga illustrationer, har givit synintryck åt åt-
skilliga iakttagelser, men har inte ändrat studiens kvalitativa, förståelse-
inriktade huvudinriktning.289 

Begreppsgenereringen på kontextens, forskningens och forskarutbild-
ningens område med sin grund huvudsakligen i det empiriska materialets 
sensiterande egenskaper har resulterat i följande kategorier: karriärläge, 
finansiering, egen möjlighet att styra avhandlingens innehåll respektive 
handledarens inflytande över densamma, olika strategier för hävdelse, 
samarbete och kamratstöd respektive konkurrens, ångest och förvirring, 
vetenskapsfilosofiska intressen och utflykter, forskaridentitet respektive 
identitet i ämnet, värdet av forskarkarriären sett i perspektiv till alter-
nativen och betydelsen av en formell skriftlig avhandlingsplan. 

Mer övergripande skulle begreppsgenereringen kunna sägas ha ut-
kristalliserats särskilt efter två linjer. Med sin grund i det empiriska ma-
terialets övertygande uppgifter om de existentiella frågornas stora bety-
delse för forskarutbildningen, dess begynnelse och fortsatta varaktighet, 
kan den ena linjen sägas sträcka sig mellan identitet och legitimitet. 
Identiteten ligger i det existentiella utgångsläget, viljan till vad man vill 
göra med den här delen av sitt liv, ur akademisk synpunkt innebärande 
att man blir urskiljbar. Det skulle också kunna formuleras som att uppnå 
en distinktion. Legitimiteten ligger i att bli accepterad, att det finns en 
grundval i det man sysslar med som kan godkännas, innebärande så kon-
kreta saker som försörjning, finansiering. Längs utsträckningen av denna 
linje finns också de kompromisser av de existentiella idealen och iden-
titeten man är villig till för att uppnå legitimiteten. En annan linje löper 
mellan frihet och oberoende å ena sidan och stöd och beroende å den 
andra. I vissa lägen kan dessa linjer beröra varandra mycket nära, något 
som exemplifieras strax härefter. Försörjningen kan allvarligt kompro-
missa självständigheten, men behöver inte nödvändigtvis göra det. 

Ifråga om seniorernas förhållanden har kategorigenereringen huvud-
sakligen varit empiriskt grundad. Förförståelsens inriktning på samman-

                                                 
289 Se vidare s. 53: Uppskattning av och indelning i intensiteter mm. 
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hanget liksom betydelsen av utveckling över tid har utgjort en viktig 
bakgrund. 

Figur 1  Egen styrning av avhandlingens innehåll 
samt finansieringssituation 

Varje bokstav utanför en axel betecknar en person. 
Förkortningarna uttyds sålunda: 
E: En forskare i juniorposition med avsevärd erfaren-
het 
J: En forskare i juniorposition med liten erfarenhet 
N: En presumtiv forskare i juniorposition utan någon 
erfarenhet 

Här visas två exempel på hur dessa indelningar 
har kunnat utfalla. En grafisk illustration290 av 
att en god finansiering i en del fall, men inte i 
alla, har sammanfallit med att möjligheten att 
själv styra sin avhandlings innehåll har varit li-
ten. Det finns även exempel på att en hög grad 
av egen styrning av avhandlingens innehåll har 
kunnat sammanfalla med ett mindre gott finan-

sieringsläge. Kategorierna söker i dessa fall sitt ursprung i det empiriska 
materialet. I synnerhet har uppgifterna om finansieringsformerna varit 
spontant tillgängliga. Att kategorin hade någon betydelse i informa-
tionssökningens kontext fordrade ingen omfattande analys. På ett senare 
stadium uppmärksammades den teoretiska kopplingen till ett av Bour-
dieus tre olika kapitalbegrepp. Ekonomiskt kapital har en naturlig do-
minansfunktion även inom det akademiska fältet, det är inte bara fråga 
om en dominans utifrån. De symboliska och sociala kapitaltyperna är 
inte allenarådande. 

Frågan om egen styrning söker snarast sin rot i materialet från den 
första fasen, där det, i samband med forskarnas relationer med bibliotek 
och motsvarande organisationer, framkom vilken vikt forskarna fäste vid 
kontrollen över det egna materialet, dit även bibliotekets bestånd i viss 
mening tycktes räknas. Frågan om kontroll syntes då viktig även i det 
sammanhang som forskandet bildar till informationssökningen. Explicita 
uppgifter från deltagarna föreligger just i samband med talet om finan-

                                                 
290 En diskussion av de grafiska illustrationerna förs på s. 53: Uppskattning av och 

indelning i intensiteter mm. 
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siering. I övrigt har det fordrats tolkning och analys av uppgifter av annat 
slag. Det kan exempelvis ha gällt förhållanden till handledare och andra 
seniorer eller användningen av formellt orienterad informationssökning. 

En kategori som till sitt ursprung är helt teoretisk är frågan om sym-
boliskt våld. Den sprang fram ur tidig läsning av Bourdieu och kunde 
omedelbart förenas med empiriska data.291 

Vissa försök gjordes, efter sensitering under den första fasen, att un-
der den andra fasen kasta ljus över vissa könsperspektiv i samman-
hanget. Därvid gjordes klassificeringar enligt följande kategorier: med-
vetandenivå om könsproblematik, hinder i forskningen på grund av kön, 
barn som hinder för forskningen, fördelar på grund av kön, kvinnliga och 
manliga nätverk, homosociala relationer, förtryck och osynlighet. Kate-
gorierna karakteriseras i detta sammanhang av att vara teoretiskt väl-
kända medan urvalet av vilka som har använts har berott på sensitering  i 
det empiriska materialet. 

Kategorier som kunde bedömas ha särskild betydelse för informa-
tionssökning formulerades sålunda: läsning och utveckling av expertis, 
deltagande i respektive arrangerande av en konferens, publicering och 
publicitet, associativt och botaniserande arbetssätt, användning av seni-
orers auktoritet för informationsbedömning,292 informationsmottagning 
från seniorer, användning av information till utbyte och användning av 
biblioteksinriktad informationssökning. Kategorin konferensdeltagande 
är ett tema med pondus från litteraturen, medan betydelsen för en junior 
av att arrangera en konferens härstammar ur empirin. Att urskilja an-
vändningen av kognitiv auktoritet hade antagligen inte ägt rum utan 
Patrick Wilsons arbete i frågan. Det forskande sammanhanget har varit 
produktivt för kategoriurvalet. 

Klassificeringar av en större grupp individer från båda undersök-
ningsfaserna och omfattande både juniorer, seniorer och bibliotekarier, 
har företagits enligt de Bourdieu-inspirerade begreppen symboliskt kapi-
tal och socialt kapital. Begreppet symboliskt kapital torde i det ena fallet 
kunna specificeras till akademiskt kapital, ett begrepp format av Bour-
dieu själv. Hans empiriska underlag för den klassificeringen är mycket 

                                                 
291 Bourdieu, P. La noblesse d'état. 1989. S. 48ff. 
292 Bakom denna kategori finns en teoretisk inspiration grundad på: 

Wilson, P. Second hand knowledge. 1983. 
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mera omfattande och varierat än mitt, men den andliga släktskapen i 
kategoriinnehållet torde vara igenkännbar. I det andra fallet skulle be-
nämningen informationssökningskapital vara näraliggande. Med föregri-
pande av resultaten skulle emellertid förläggandet av en sådan kategori 
enbart under överrubriken symboliskt kapital vara missvisande. Snarare 
skulle man behöva formulera begreppen ‘socialt informationssöknings-
kapital’ och ‘symboliskt informationssökningskapital’. De konstruktio-
nerna förefaller kunna inbjuda till missförstånd genom bristen i kon-
gruens i förhållande till Bourdieus ursprungsbegrepp. Preciseringen 
‘symboliskt kapital av informationssökningsslag’ är därför motiverad 
ehuru tungfotad. (Som en förklaring till skillnaden kan kanske brukas de 
i ett tidigare skede av analysarbetet använda empiriskt grundade katego-
rierna ‘formellt orienterad informationssökning’ respektive ‘socialt ori-
enterad informationssökning’. Sådana kategorier är giltiga och kan an-
vändas även fortsättningsvis, även om de saknar anknytningen till Bour-
dieus begreppsanvändning.)  ‘Socialt kapital’ måste i dessa sammanhang 
förses med kraftiga reservationer till att inskränka sig till den delen av 
sådant kapital, som är gångbart i akademiska sammanhang. Det empi-
riska materialet erbjuder ingen grund att stå på för en vidare kontext. 
Dock tillåter det en klassificerande uppdelning av tillgången på sådant 
kapital i allmänhet och på sådant som särskilt hänför sig till informa-
tionssökning. Klassificeringarna har använts för att placera individer i 
positioner på två korrespondensanalytiskt inspirerade diagram. Mening-
en är att dessa skall avspegla individernas positioner i ett socialt rum 
med två olika perspektiv (dimensioner). 

För att kunna se giltigheten i, utsträckningen och begränsningen av 
nämnda tillvägagångssätt vid redovisning och tolkning, har även före-
tagsekonomi som ämne och dess organisatoriska sammanhang studerats, 
redovisats och tolkats. De historiska förhållandena har därvidlag visat sig 
spela en viss roll, dock inte på något enhetligt sätt i uppgiftslämnarnas 
ögon och med en viss ortsbunden variation i anknytningen till traditio-
nerna. Företagsekonomi som socialt fält i Bourdieus mening har tilldra-
git sig ett särskilt intresse.293 

Frågan om kategoriernas ursprung och innehåll har här ovan exemp-
lifierats men inte uttömts. Fortsatt diskussion och reflexion förekommer i 
samband med redovisningarna av de olika kategorierna i kapitel 6. 
                                                 
293 Se s. 53: Företagsekonomi som socialt fält? 
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3.4.2 Uppskattning av och indelning i intensiteter mm 

I redovisningen av den del av analysarbetet som innebar beskrivningar 
av innehållet i de valda kategorierna fanns begränsningar inbyggda, inte 
minst i det avseende som läsaren torde vara medveten om genom be-
skrivningen av det anonymitetsskydd, som jag har ålagt mig att bevara. I 
avhandlingens syfte fanns uppgiften att söka variationer. Jämförelser var 
av nöden. Åtskilliga av dessa lät sig med fördel beskrivas och sannolikt 
också bäst förstås i text. Text utgör också tyngdpunkten i beskrivningen 
av detta kvalitativa material. 

Jag insåg emellertid, att jag visserligen var försedd med ett stort do-
kumenterat empiriskt material, som det gällde att utnyttja, men också att 
följden av att använda sig själv som instrument för undersökning och 
materialinsamling blir, att det uppstår förkroppsligade erfarenheter, ett 
kunnande på ett förvetenskapligt stadium, ett kapital som borde kunna 
realiseras, men då också tillgängliggöras på ett sätt så att vardagskunska-
pens nivå passeras. Det förkroppsligade materialet skulle jag vilja jäm-
ställa med och kanske identifiera som intuition. Åberopande av intuition 
förekommer då och då bland forskare, inte minst bland naturvetare. 
Bland samhällsvetare kan kanske ‘tyst kunskap’ sägas vara knäsatt. 

Vid grupperingar av deltagarna för att utföra jämförelser, skulle jag 
kunna utnyttja både explicita uppgifter och den bedömningsförmåga som 
fanns investerad i de förkroppsligade erfarenheterna. Hur starkt intryck 
hade de olika deltagarnas engagemang inom de olika kategorierna gjort 
på mig? Det fanns ett behov av att beskriva detta inte bara genom ord. 
Tyst kunskap är språkligt problematisk. Det skulle kunna ske genom 
bokstavsbetecknade grupper, kanske placerade i rutor. Några försök i den 
riktningen utfördes aldrig, eftersom en insikt snabbt infann sig, att 
utfallet skulle kunna illustreras med hjälp av diagramfunktioner i ett van-
ligt kalkylprogram genom att välja sifferbetecknade grupper. Den existe-
rande tekniken gjorde valet lätt. Exaktheten i de skillnader som beskrivs 
på detta vis är skenbar – det måste man komma ihåg. Å andra sidan med-
verkar tydligheten i illustrationerna till att det går att göra distinktioner. 
De hjälper till att upptäcka sådana. Illustrationerna har haft betydelse i 
analysarbetet genom att somliga distinktioner uppenbarades, medan and-
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ra förtydligades. Giltigheten i distinktionerna ligger däremot inte i den 
grafiska exaktheten, utan i förståelsen av det kvalitativa materialet. 

Arbetet skulle kanske kunna karakteriseras som att översätta somliga 
insamlade uppgifter, samtliga av kvalitativ karaktär, till numeriska skatt-
ningar. Vad det är fråga om är, att inom de kategorier, som har kunnat ur-
skiljas, klassificera nivåer, intensiteter et cetera. Dessa indelningar skulle 
inte nödvändigtvis ha behövt utföras med sifferbeteckningar. Valet att 
bruka sådana gav teknisk tillgång till att utföra önskvärda illustrationer. 
Studiens utpräglat kvalitativa prägel lär inte påverkas av tillgreppet av 
numeriska instrument för att möjliggöra en viss del av analysarbetet. Ar-
betet med tillhörande bedömningar avslöjade, att intuitiv, tyst kunskap 
kunde lösgöras på detta vis. 

Indelningarna har även funktionen att vara en objektiverande opera-
tion av det objektiverande subjektet. De liknar lärarens sätt att sätta be-
tyg på sina elever eller bibliotekariens att tilldela notationer till ett do-
kument. De är uttryck för en av de vanligaste uppgifterna i en akademisk 
människas vardagsarbete, som gör att hon skulle kunna benämnas ‘homo 
classificator’. 

Ett siffermaterial av den angivna karaktären antar naturligtvis inte 
hårddatakaraktär genom operationen ifråga och en statistisk bearbetning 
vore främmande, även om ett program med sådana tekniska möjligheter 
har anlitats. Som en konsekvens av den utnyttjade tekniken har en resul-
tatpresentation erhållits, som svårligen tillåter ens någon intern identifie-
ring av deltagarna i undersökningen. Till yttermera visso får alltså somli-
ga resultat en gestaltning inte bara genom ord. 

I flertalet fall har en indelning från ett till fem använts. Gruppindel-
ningen noll används inte. Enstaka värden, som i undantagsfall förefaller 
vara noll, innebär i stället att uppgift saknas. När jag har klassificerat 
olika kategorier har jag i somliga fall haft tillgång till uppgifter om fler 
personer än jag har haft i andra. Jag har då använt mig av det mer omfat-
tande materialet, när jag har kunnat se någon poäng med det förfarandet. 
Det blir intressant, när olika kategorier inbjuder till jämförelse med var-
andra. Det är fyra gruppsammansättningar som har kommit till använd-
ning. Den första gruppen består av personer med sinsemellan jämförbara 
begränsade erfarenheter av forskning och forskarutbildning. Den andra 
gruppen inkluderar den första med tillägg av både rena nybörjare och 
mer erfarna forskare i juniorposition. Den tredje gruppen inkluderar den 
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andra med tillägg av seniorer i varierande grader av senioritet. Den fjär-
de varianten innebär att till den tredje gruppen har för ett visst syfte fo-
gats också representanter för den professionella gruppen bibliotekarier, 
det vill säga en grupp, vars medlemmar har en position av yrkesmässig 
art på forskningens sociala fält, dock utan att i sin professionella kapaci-
tet vara aktiva forskare. 

De utförda klassificeringarna kan karakteriseras som välinformerade 
vad gäller de medverkandes yrkesmässiga förhållanden. Samtidigt karak-
teriseras de sammanvägda intrycken erhållna från de olika individerna 
som inte fullt ut formulerbara – den kunskapen är delvis tyst, intuitiv. 
Det medför att försök på att definiera den brukade skalans steg stundom 
har bjudit på hårt motstånd. Möjligheten för någon att kontrollera mina 
klassificeringar existerar i princip, men begränsningar finns. Tiden går 
och mina kontaktpersoner har förändrats och det stora dokumenterade in-
tervjumaterialet torde inte helt och hållet räcka till som underlag. Upple-
velserna av möten och observationer är dokumenterade i fältdagboken, 
men förkroppsligade minnen och erfarenheter är svårligen överförbara. 

En inskränkning i presentationsmetoden med klassificeringar är att 
den inte tillåter någon redovisning av det dynamiska perspektivet, de 
unga forskarnas utveckling. Det är dock att ställa för stora anspråk på il-
lustrationerna. Deras funktion är att i viss mån kompensera den textmäs-
siga redovisningen för kvaliteter som språkligt har varit svårligen över-
förbara. Som framhållits på annan plats, avkastade den företagna investe-
ringen i form av en longitudinell design inte den förväntade vinsten i 
form av tydliga iakttagelser av pågående förändringar i deltagarnas ha-
bitus, kapital eller karriärläge annat än i vissa fall. Snarare har utveck-
lingsperspektivet fått en tydligare belysning under den första fasen än 
den fick i den andra, när jag bad de oerfarna intervjupersonerna att an-
lägga ett sådant synsätt. Fortsatt diskussion och reflexion kring bedöm-
ningar och indelningar inom respektive kategori förekommer i samband 
med redovisningarna i kapitel 6. 

Sammanfattningsvis har tillvägagångssättet vid analys haft huvudsak-
ligen tre infallsvinklar. 

En deskriptiv individanknuten ansats 
En kategoriserande, nivåindelande, separerande ansats 
En övergripande, förenande ansats 
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I samband med den kategoriserande ansatsen fanns det fyra huvudsakliga 
problem som behövde lösas 

Behov av anonymisering 
Behov av att dra fram tyst, intuitiv kunskap 
Ambition att objektivera 
Önskemål att förstärka de skriftliga resonemangen med ett synin-
tryck 
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4 Forskning och informationssökning 

Resultatredovisningen följer i huvudsak två huvudspår: det forskande 
och det informationsanskaffande. Dessa båda spår har var för sig några 
egna stigar. I det första spåret utreds företagsekonomi som ämne med 
dess organisatoriska förhållanden, dess former och ramar, några faktorer 
av betydelse för vägen till ett symboliskt och socialt kapital av aka-
demiskt slag inklusive några perspektiv på könet. I det andra spåret stu-
deras några faktorer av betydelse för förvärvet av ett informationssök-
ningskapital eller mer precist ett symboliskt jämte ett socialt kapital av 
informationssökningsslag. Om man inte utnyttjar den Bourdieuinspirera-
de terminologin kan man tala om formellt respektive socialt inriktad in-
formationssökning. 

Till resultatredovisningen av projektet hör tre deltagaranknutna be-
skrivningar av de personernas vetenskapliga och informationssökande 
verksamhet. Syftet med den deskriptiva framställningen är att öka för-
ståelsen för den följande systematiserade delen. 

I en studie av här föreliggande art möter man ‘akademin’ i dess olika 
uppenbarelseformer. Det gäller det konkreta, lokala universitetet. Det 
gäller ämnet i dess varierande gestaltningar i olika länder. Det gäller 
kognitiva och sociala institutionaliseringar av typen handelshögskola in-
om eller utom ett universitet. Socialt bildade grupper som inte är kogni-
tivt benämnda förekommer också. Från litteraturen är begreppet ‘in-
visible college’ bekant och berömt. Forskningsfront och forskarelitens 
utbyte av information associerar man till. Av den associationen förstår 
man nödvändigheten av att hålla utkik efter hithörande företeelser. De 
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kan visa sig vara centrala för undersökningens huvudsyfte. Tar man 
Bourdieus teori om att det är en kamp som pågår på det akademiska 
sociala fältet på allvar, inser man att sociala grupper existerar även på en 
annan nivå än elitens inom akademin. För att möjligen hjälpa till att 
förstå funktionen kan man använda sig av ett antal dikotoma begrepp 
hämtade ur litteraturen. Det gäller kanske framför allt: formell – infor-
mell, intern – extern, symbolisk – social, episodisk – reguljär, explicit – 
implicit, muntlig – skriftlig. Avgränsningen till det ordinarie universitetet 
är väl inte alltid glasklar men huvudskillnaden är naturligtvis att den 
symboliska akademien sysslar med symboliska värden snarare än eko-
nomiska. Bourdieu gör distinktionen mellan att vara forskare och att vara 
universitetsman.294 Skillnaden är möjligen lättare att urskilja i Frankrike 
än i Sverige. I det förra fallet har Bourdieu kunnat peka ut rent organisa-
toriska skillnader. I det senare kan man kanske i stället se undervisande, 
förvaltande, forskande och forskningsledande funktioner i perso-
nalunion. Exemplifieringen av uppgifter startar lämpligen med de ting 
som ett enskilt ‘ordinarie’ universitetet inte helt och hållet kan kontrol-
lera. Det gäller till exempel utgivningskommittéer för vetenskapliga tid-
skrifter, fördelning av blindrecensioner, utförande av blindrecensioner, 
konferensarrangemang, tilldelning av projektmedel för forskning, sak-
kunnigförfarande vid tjänstetillsättning. Näraliggande aktiviteter som 
universiteten formellt har kontroll över, men som åtminstone delvis har 
symboliskt innehåll kan exemplifieras med forskarstuderanderekrytering 
och examinering. 

                                                 
294 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. S. 95. 
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4.1 Några deltagare 

Tre forskares förhållande till information beskrivs i det följande som en 
inledning till studiens resultatredovisning. Avsikten med dessa beskriv-
ningar är att underlätta förståelsen av och visa på anknytningen till den 
forskande praktiken i de kategoriseringar och analyser som senare följer. 
De representerar tre olika nivåer av forskningserfarenhet. Ingen av dem 
kan karakteriseras som typisk eller representativ för sin grupp eller nivå. 
En av dem uppvisar snarare intressanta artikulerade särdrag, som  på sitt 
sätt har varit betydelsefulla även för en övergripande tolkning. Framställ-
ningen bygger på ljudupptagningar och dagboksanteckningar. I två av 
fallen har forskarnas egna ord kunnat användas. I det återstående fallet 
har uppgifter från flera tillfällen komponerats ihop i ett referat. Texturva-
let inriktar sig på den informationsanskaffning, som forskning och fors-
karutbildningsaktiviteter har gett upphov till. Uteslutningar av anonymi-
tetsskäl har företagits. Namn på orter med mera har maskerats, likaledes 
med avsikten att försvåra en identifiering. Angivande av källor har 
uteslutits i detta sammanhang i ett avsiktligt brott mot vetenskaplig 
akribi för att försvåra kopplingar mellan personbeskrivningar och mer 
systematiserade framställningar. 

4.1.3 En oerfaren junior 

Texten som följer är en deskriptiv framställning av en doktorands infor-
mationshantering, som bygger på vad han vid ett flertal olika tillfällen 
har berättat för mig. 

Användning av bibliotek sker genom att han tittar i det lokala biblio-
tekssystemet, något som inte fanns tillgängligt under hans studietid 
utomlands. Det är mera datoriserat i Sverige än där. Tillgängligheten gör 
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det bara svårare att göra ett urval. Han har fått hjälp att söka i de lokala 
bibliotekssystemet, vilket skedde via personalen på biblioteket. Han hade 
också inbjudits till kurs. 

Under skoltiden hade han lånat pojkböcker på skolbiblioteket, men 
ingen hade försökt lära honom om biblioteket under den tiden. Skolan 
har också hjälpt till under tiden utomlands.  

Han har använt databaser och letat efter fjärrlån och andra möjlighe-
ter, delvis inom nya områden och det har fungerat väl. Han söker direkt i 
biblioteksinformationen när han vill ha viss information. 

Han läser facktidningar för att få information som han behöver. Man 
är näringslivsorienterad inom företagsekonomin och har en tillämpad 
forskning, som går ut på att snappa upp vad som pågår i verkligheten. 
Mycket av detta sker via tidningar och tidskrifter. Dessa finns bland 
annat på biblioteket. Han har alltid blivit väl bemött där. 

Av handledare får han råd när det gäller läsning, till exempel teknik-
orientering och miljö, där han har fått en drös böcker, som han skall titta 
på.  

Den information han behöver, handlar om hur utvecklingen av 
teknologin ser ut och hur denna påverkar organisationsstrukturen liksom 
vilka mönster det finns i leverantör-kund-relationer, vilket är viktigt. Det 
finns gamla studier med ensidig kausalitet mellan en variabel och före-
tagsstruktur och där finns det en teknologiskola som undersöker vilken 
påverkan teknologin har på människan. 

Själv är han också intresserad av vad personer, som är lite perifert 
placerade, har att säga. Vissa problem inom företag kräver lösningar som 
får uppbackning av det politiska systemet, genom lagstiftning och teknik 
enligt omvärldsmodellen. Relationer inåt gäller utbildning och personal 
och hur man kan påverka ledning et cetera och då kommer psykologi och 
den individualistiska modellen in som en metod.     

Han frågar efter information hos lärare och skolkamrater. Ett problem 
kan lösas genom en fråga till en senior, som på sin hylla har en eller ett 
par böcker, som man får läsa. 

Att beställa fram litteratur från kurslitteraturlistor till forskarutbild-
ningskurser, som han skall följa, hör till de saker som måste göras. 

Seniorerna inom organisationen fungerar som filter vad gäller litte-
ratur som skall anskaffas och läsas: 
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Det är himla intressant egentligen – jag överlåter i så fall selektions-
processen av de böcker jag läser för tillfället, som är starkt relate-
rade till min avhandling, förhoppningsvis, de söker jag i det när-
maste inte själv, utan där är det vad de här två personerna har be-
fintligt själv i sina bokhyllor. Ett par har vi beställt på måfå, om 
man då tittar på ett par böcker här, men där sköts den, det filtersy-
stem, den selektionsprocessen, sköts faktiskt av någon annan för 
tillfället, om man nu ser det litet grand utifrån. Det är inte jag själv 
som har kommit så långt att jag verkligen styr min process, jag styr 
inte projektet helt själv ännu. […] 

– Ja, en gång så, ja igen utifrån den kurslitteratur som jag har, så 
frågade jag båda personerna om dom hade en viss bok och båda 
hade aldrig hört talas om personerna ifråga. Det var det ena fallet 
och i det andra fallet så, eller i den andra biten så har det fram-
kommit via diskussioner, fikadiskussioner som har kommit på ett 
problem och pratat litet grand runtom det och sedan så berättas det 
att här har jag en bok som berättar det och det, som berättar först en 
bakgrund eller det och tycker man det sen är intressant då är det 
bara att följa med och få den boken. Så det är en annan möjlighet. 

– Det betyder att, om vi tar det fallet, att NN berättar om en bok, 
då får Du en bakgrund där, och ett sammanhang så att säga, att sätta 
in den i? 

– Mm. Då har ju NNs, i det fallet NNs tolkning av boken, tolk-
ning av innehållet, satts in i ett samband, som uppstod via samtalet, 
via fikasamtalet, som gör att jag sedan fångar upp ett intresse, får ett 
intresse för boken. 

Som ett konkret exempel på ett lyckat fall anför han en skrift av Petti-
grew, där denne till skillnad mot Porters statiska komparativa studier, 
använder sig av ett longitudinellt betraktelsesätt vid undersökning av 
bland annat branscher. Intresset föranleddes av den nämnde seniorens 
sammanträffande med, läsning och recenserande av Pettigrew och för-
utskickat samarbete med dennes institut. 

Tillfrågad om terminologi med underförstådd men icke utsagd möjlig 
tillämpning vid informationssökning, kom det fram en viss detaljerings-
grad vad gällde tekniska/teknologiska frågor medan de företagsekono-
miska förhöll sig tämligen allmänt inom organisatoriska och strategiska 
fält med en viss specificering mot handhavande av drivkrafter bakom 
den för honom intressanta teknologin. Mot bakgrund av att hans littera-
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turanskaffning och läsning var styrd av forskarutbildningskurser, så var 
hans litteratursökningsbehov inte överhängande. 
 

– Den läsning som du har ägnat dig åt, vad har det varit för sa-
ker som du har läst? 

– Det har varit två, kanske tre parallella saker, jag har försökt att 
öva upp mig i att inte göra sekventiell bearbetning av materialet 
utan parallellt, vilket har varit något, litet problem till en början. Jag 
har övat upp mig i att göra saker parallellt, strukturerat min dag på 
ett annat sätt än jag gjorde för ett kvarts år sen och då har jag hunnit 
med att dels läsa kursmaterial, dels läsa in mig på teknikområdet 
som då är mer nyttigt för avhandlingen och för det tredje läsa 
böcker, eller det är för mycket sagt, en bok som visserligen har med 
min avdelning att göra, organisation, men som inte har någon 
knytning till vare sig kurs eller avhandling. Jag skulle göra en re-
view, vad heter det, recension av en bok. 

– Skall den publiceras? 
– Ja den skall komma in i […] 

Läsperioden har varit en övning för att se hur han läser. Han menar att 
han måste selektera mycket hårdare vad han läser. Han har inte tid att 
ägna en halv dag åt att läsa flera kapitel för att finna att det är dåligt. 
Som ett botemedel kan han läsa abstract, bläddra, läsa avsnitt här och 
var, dyka ner på något problem men gå vidare om det är ointressant och 
kanske efter tjugo minuter avgöra om boken är intressant att läsa. Han 
hänvisar i detta sammanhang till Aaron Wildavskys Craftways.295 Det är 
viktigt med rutiner, som gör att man kan vara produktiv även de dagar 
man egentligen inte har lust. 

Den aktuella läsningen under en period har varit relaterad till två 
forskarutbildningskurser, som han har följt, varav ingen har varit relate-
rad till avhandlingsprojektet. En av dem omfattade femtioen artiklar och 
att hålla föredrag,  av vilket han lärde sig “att hålla referat och struktu-
rera referat”. Han skall snart kasta sig in i två kurser på den egna avdel-
ningen. Dessutom följer han ytterligare en på annan ort. 

Han betecknar det som paradoxalt, när han nu har betonat vikten av 
en selektionsprocess, att han ändå uppfattar det som viktigt att våga läsa 

                                                 
295 Wildavsky, A.B. Craftways. 1989. 
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något som verkar fullkomligt ovidkommande. Det kan visa sig tillföra 
nytt blod till det egna forskningsområdet. 

När det gäller den egna forskningen är det den teknologiska aspekten 
han är koncentrerad på för närvarande: han läser en OECD-rapport, nå-
got som var resultatet av att han uppmärksammade en insändare av ett 
departementsråd i en av de fyra till fem tidskrifter som han regelbundet 
bevakar. Efter telefonkontakt med vederbörande fick han kontakter i 
Paris som bland annat ledde till en beställning av en text. 

Inom forskningsorganisationen har man tagit tag i bevakningen av de 
tidskrifter, som man prenumererar på, så att arbetet är fördelat mellan 
forskarna bland annat med ledning av språkkunskaper. Så fort något 
verkar intressant, är det meningen att det skall dyka upp en kopia eller 
lapp hos den som är berörd. 

Tanken fanns också att bevaka även litet mer perifera tidskrifter, som 
inte fanns i huset, men där har det inte utvecklats någon rutin. Det var 
just han som tog tag i denna fråga. Litet motstånd har det funnits. Idén 
dök upp vid ett av onsdagsmötena, då man också bestämde om vilka som 
skulle hålla ögonen på datorer och kommunikationsfrågor. 

Dessa initiativ från min samarbetspartners sida kan tolkas som att 
uppvaktningen från min sida om hur informationsanskaffningen går till, 
har påverkat honom. 

Senare samma vårtermin kunde han rapportera om deltagande i två 
seminarier, vid vilka han kunnat presentera sitt alster, ett internt och ett 
arrangerat av ett annat svenskt universitet med företrädare för nordiska 
forskare inom hans ämnesområde både seniorer och juniorer. Han kunde 
då studera vad de hade utfört och hur han själv låg till. En av de insikter 
som föddes i sammanhanget var att han behövde bygga upp en identitet i 
forskarvärlden. 

Han har läst i vågor inför projektet särskilt teknologi. Han har letat 
litteratur och läst den på biblioteket. Han har haft det material tillgängligt 
som han behövt både på biblioteket och på institutionen.  

Han har haft ett samtal med en senior utanför den närmaste kretsen 
som var en höjdpunkt och han tycker det är allt viktigare med diverse 
kontakter med olika personer inom den akademiska forskningen. 

Han tror att han blir påverkad av de två starka seniorerna i hans när-
maste omgivning och deras forskning i sin egenskap av anställd forsk-
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ningsassistent med finansiering. Han funderar över idémässiga skillnader 
emellan dem men blir inte klar över desamma. 

I början av andra terminen av vår bekantskap har han börjat leta efter 
fallstudiemetodik och fått vissa tips till den ändan och funderar på att 
utnyttja mitt erbjudande om datasökning i sammanhanget. Det finns inga 
anteckningar om varför det antydda uppdraget inte effektuerades. Jag 
kanske slingrade mig ur det, eftersom urvalet av metodhandböcker re-
spektive intressanta exempel på fallstudier måste betraktas som en hand-
ledningsuppgift för ämnesföreträdaren. För det fall han önskade själv-
ständighet i förhållande till handledaren får det konstateras att jag svek. 

Senare på året finns lämningar av sökningar kring projektets innehåll 
utförda åt denne man, till en början i bibliotekskataloger. Lämningarna 
visar på en måttlig framgång i sökandet. Systembegränsningar gjorde det 
svårt att eliminera brus från andra ämnesområden än företagsekonomi. 
Sökningar i kommersiella databaser med hjälp av relativt specifika sök-
termer gav däremot ett gott resultat. Mannen redigerade själv filerna och 
började söka de texter, som hörde till referenserna. Som metod använde 
han därvidlag att skriva brev till författarna och be om kopior. 

Man kan här observera, att han med mig som instrument var aktivt 
engagerad i formellt orienterad informationssökning, men att han snabbt 
övergick till ett socialt orienterat beteende för dokumentanskaffningen. 
Det finns fler exempel på detta beteende i mitt material och det är möj-
ligt att det är en påverkan från själva den här undersökningen, som har 
medverkat till att sätta honom och andra på det spåret. Erfarenheter från 
studiens första fas kan ha förmedlats. Tips från någon senior är en annan 
möjlighet. Traditioner av dylika beteenden är säkert vitt spridda. 

I tidsmässig anslutning till detta skeende utförde mannen egna sök-
ningar åt ett par seniorer, vilka han redigerade snyggt, i viss kontrast till 
de huvudsakligen oredigerade filer jag hade lämnat ifrån mig. 

Vid ett tillfälle kommer en senior in under pågående intervju och frå-
gar om min partner kan hjälpa till med att hämta ut referenser ur End-
Note-programmet. Senare samma dag blir jag av samme senior tillfrågad 
varför jag undersöker just honom: “Han är ju inte typisk”. Han uppfattas 
alltså som kunnig på detta område. 

Hans kontakter med ett företag hade visat på en oväntad kunskaps-
lucka hos dess representanter rörande ett förhållande som i själva verket 
låg nära företagets egen specialistkompetens. Hans egen prestige och eg-
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na kunskaper på området var inte tillräckliga för att övertyga vederbö-
rande om det rätta förhållandet. I sammanhanget var det lätt att med ut-
gångspunkt från en tidigare sökning ytterligare specificera söktermer och 
därigenom identifiera åtskilliga tiotal relevanta artiklar, som belägg för 
min samarbetspartners position i frågan, något som hjälpte honom att be-
visa sitt kunskapsläge och som kan ha underlättat fortsatta kontakter. 

Vid ett senare tillfälle företogs andra sökningar, bland annat i cite-
ringsindex. Citerad författare, ansedd som svensk expert i samband med 
grundutbildningen, var emellertid inte tillräckligt internationellt upp-
märksammad för att ge önskat utslag rörande pågående forskning. Äm-
nessökningar vid samma tillfälle gav ett blandat resultat beroende på va-
rierande specificitet på söktermerna. Han söker upp en senior för att få 
en bedömning av de titlar han har hittat. 

Det är inte någon överdrift att påstå att interventionerna rörande for-
mellt orienterad informationssökning hade betydelse för den här mannen 
och att de också påverkade hans eget beteende. Likaså motsvarar han 
sådana uppfattningar, som handlar om behovet av att få litteratur bedömd 
och satt i ett sammanhang för att kunna tillägna sig den. 

4.1.4 En erfaren junior 

Här återges en förkortad intervju. Namn på personer, orter och institu-
tioner har maskerats för att försvåra identifiering. 

Så när det gäller att samla information. så finns det väldigt lite just 
om […]biten här på […] biblioteket, i och med att det inte har varit 
någon annan som har varit intresserad av det. Då har jag fått söka 
källor på annat sätt. Likaså mitt ämne inom marknadsföring är lik-
som lite utanför ramen i och med att […] är en tjänst, eller består 
till en stor del av tjänster. Det står då utanför just marknadsföring 
eftersom det är ett sent forskningsområde, man har bara hållit på 
med det i 10-15 år. Då inte speciellt på institutioner utan man har 
mera sysslat med varuproducerande företag. Då i ett väldigt brett 
intresseområde för det finns väldigt många inriktningar. Detta är ju 
en produkt man inte kan ta på så att säga. Mina intressesfärer, både 
tjänster och […], varit nya för institutioner när jag börjat. I och för 
sig, helt nytt har det ju inte varit, man har skrivit en och annan arti-
kel, men ingen har haft det som sitt specialområde. […] 
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Förut var det ju lite skralt i och med att det inte var så många 
som jobbade med det. Nu så är det mer och mer, intresset ökar och 
ökar och på grund av att intresset ökar så blir det mer och mer 
konferenser. Det har varit ett sätt för mig att samla information, 
speciellt då på forskarkonferenser. 

– Dessa konferenser har du kunnat åka på? 
– Ja, eftersom det har varit mitt sätt att samla information, så har 

jag ju sett till att åka på dem. Dels för att se vad som är aktuellt och 
vad som ligger framme. Dels för att se vilka som håller på med det 
här och vad andra håller på med. Då har jag försökt att samla på 
mig så mycket som möjligt. Det har varit här i Sverige, några 
stycken, så har det varit en i Norge och så har jag varit på någon i 
USA. Så det är mest Sverige, Finland och USA, kanske också 
Frankrike som är de länder som faktiskt har jobbat med det mest. 
När det gäller […]en så har jag jobbat på ungefär samma sätt, jag 
har åkt på konferenser. Då har jag försökt att skriva själv eller till-
sammans med en kollega, som jobbar på […], eftersom vi har job-
bat mycket tillsammans. Hon jobbar med […]. Det är vårt gemen-
samma ämne. Det har gjort att vi har skrivit en hel del ihop, både 
artiklar och böcker. I och med att vi har gjort detta, har vi fått våra 
namn utåt och fått kontakter den vägen. Det har gjort att vi har 
kunnat presentera våra egna saker på konferenser. Det är alltså här 
hemma och en rapport som presenterats i Kanada. 

– Så ett sätt att få information, det är att man får klara sig själv 
menar du ungefär? 

– Ja, ett sätt är ju att åka på konferenser, och att kunna vara där 
och kunna få ut så mycket som möjligt av det är väl det bästa sättet 
att presentera det på dessa. Det kan ju också vara ett sätt att 
finansiera detta annars kan det vara lite svårt. Det ena ger det andra. 
[…] 

– Jag träffar inte mina handledare särskilt mycket överhuvud 
taget, det beror nog mycket på hur man är själv och hur man jobbar. 
Jag är väldigt självständig. Jag tror att det är jag som har påverkat 
så att vi inte träffas kanske så ofta. Utan jag hör av mig till dem, när 
jag har ett behov av att vi träffas. Då brukar jag avrapportera vad 
jag har sysslat med. Jag vet också att jag kan ringa och fråga om det 
är något speciellt. […] 

Då försökte vi också att gå på konferenser och vara aktiva på 
seminarier, aktiva att söka upp folk, och vad jag hade mest nytta av 
under hela min tid i USA det var biblioteket. Där spenderade jag 
den mesta tiden. […] 
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– Så det fanns en resursperson på det här biblioteket, som hade 
sitt område enbart, bl.a. en som hade […] och hon skötte det här 
jättebra. Hade man då förslag eller synpunkter, så gick man bara till 
henne. 

– Kunde man diskutera problem och liknande med henne? 
– Ja, det var toppen. Hon var tjänstvillig till tusen. Men där 

fungerar universitetsbibliotek också så att man var tvungen att ha 
ID-kort för att komma in, hade du t.ex. gått dit hade inte du kommit 
in, för att ID-kortet visade att du var registrerad och hade betalat för 
att gå på universitetet och då var det en betald tjänst s.a.s. att man 
hade biblioteket till sitt förfogande. Det fungerade lite annorlunda. 
Men det saknar jag när jag är här. Jag blir tokig ibland, när jag går 
till biblioteket här och får vänta och vänta. Likadant när jag ska upp 
till UB och de säger kom tillbaka om två timmar så kanske vi har 
hittat det, så har de varit nere i källaren och tittat, men så finns det 
inte i alla fall. Det finns ju oftast inte de grejer som jag söker heller. 
[…] 

– Ja, det har jag. Inom […]området, genom […]. Det är den 
bästa och den har inte vi här och jag har försökt att beställa hem 
den, men det kostar för mycket menar de på och den finns inte på 
UB heller, så den finns inte här i stan. För det första så bevakade jag 
i USA när jag var där, då gick jag tillbaka i tiden så länge som den 
har funnits, och sen när jag var i […]så var det inga problem att 
bevaka för den fanns där. Sen har jag en bibliotekarie i […] som 
brukar bevaka lite för mig. Så hon kan tipsa mig. 

– Så du bygger upp ett eget nätverk? 
– Ja, helt och hållet. […] 
Jag gjorde en datasökning, när jag var i […]och sen så gjorde 

jag några datasökningar när jag var i USA och det var kostnadsfritt. 
Men jag fick inte ut så mycket utav det. […] 

– Tryckta bibliografier o.d.? 
– Det finns ju inte här, men det fanns däremot i […]och det 

fanns i USA. Där gick jag ju igenom det. Så jag tycker att jag har 
bra kläm på vad som finns inom området. Det beror ju på att jag är 
väldigt a jour med tidskrifterna. Då ser man ju också vad det refe-
reras till. […] 

Men jag använder ju både litteratur och tidskrifter och nu tycker 
jag själv att jag har kommit såpass långt, att jag kan bedöma 
kvalitén på källorna. Det finns ju vissa namn som figurerar, som 
ofta är refererade och som jag också använder mig utav, som jag 
också bygger mycket på. Det är väl framför allt tidskriftsartiklar 
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som jag har använt mig utav. Nästan enbart ska jag väl säga, för att i 
böcker får man tips och idéer, men det är lite svårt att referera till. 
Man vet ju inte om det är lösa tankar eller om det ligger en 
undersökning bakom. […] 

– Rimligtvis dyker det upp ett och annat oförutsett problem på 
vägen. När du försöker lösa de här delproblemen, både de förut-
sedda och de oförutsedda. Hur angriper du dem? 

– Jag försöker att ringa in området och sen försöker jag att hitta 
artiklar, inom området. Sedan läser jag in mig själv på det. 

– Du är helt klart litteraturorienterad? 
– Ja, det är jag. […] 
– Jag skriver inte referenser för att de i framtiden ska kunna läsa 

in sig, utan jag skriver referenser för att visa att det är rätt på något 
sätt. Men sedan är det ju självklart att det måste vara korrekta refe-
renser och noggranna sådana. Jag tycker att det är bedrövligt i en 
del böcker och det är även av de större förlagen, där man ser knapp-
händiga referenser. […] 

4.1.5 En senior 

Här återges delar av en intervju. Vissa namn på personer, orter, institu-
tioner et cetera har maskerats för att försvåra identifiering. 

Bibliotekarier har alltid för mig varit ganska träiga typer, som i och 
för sig har varit ganska snälla och vänliga men egentligen aldrig 
kunnat hjälpt mig. De har ställt så konstiga frågor och jag har aldrig 
riktigt fattat vad de har velat. Nånstans har vi väl gått vid sidan av 
varann. Det gäller långt in på universitetstiden. 

När jag var i […] så hade Lockheed kört upp sitt Dialogsystem 
och då fick jag möjlighet att arbeta med det 1975. Det var långt 
innan det kom till Sverige. Och lärde mig att arbeta med det själv 
vid en dataterminal och började köra och hade en otrolig nytta av 
det; arbetade mycket med datasök; jobbade med en förstudie till 
avhandlingen som var om […] och kunde med hjälp av Lockheed-
systemet gå in och söka på alla områden, lärde mig då med den här 
interaktiva modellen inte bara om litteratur; om hur man kan söka 
och hur kunskapen är strukturerad och faktiskt när man arbetar in-
teraktivt så lär man sig väldigt snart hur kunskapsområden är upp-
byggda; man får en känsla av tätheten i ett kunskapsområde så att 
det nästan blir som något fysiskt efter ett tag; man kan ta och känna 
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på det, för man kommer inte in den vägen märker man, men går 
man in den vägen, så bara väller det ut, så då måste man avgränsa 
på något annat sätt; till slut får du nästan en spatial upplevelse av ett 
område, som man inte kan få om man inte själv arbetar interaktivt; 
[det visar på] risken med att släppa in allt för mycket folk emellan 
dig själv och ett sådant här område; men det innebar att jag nog var 
en av dem som tidigast jobbade interaktivt med stora 
referensdatamängder. 

– Vad var det för ställen som du var inne i på den tiden? 
– Jag jobbade i ERIC, jag jobbade i INSPEC, jag jobbade med 

ABI, jag jobbade i SSCI; de var ju inte alls utbyggda. De började ju 
längst fram och så gick de bakåt. De  var ganska små på den tiden 
1975. Vi hade ju gratis sökning under hela det året. […] 

När jag kom tillbaka till Sverige så var ju det en chock för att 
det fanns ju ingenting. 

– […]s universitet började någon gång med en service. 
– De hade online men då skulle man liksom boka in tid i förväg 

och man skulle på något sätt tala med någon och sedan så liksom 
satt det då en människa, då fick man inte söka själv, utan då satt det 
alltså en informatiker [ohörbart]. Först skulle du alltså formulera 
frågorna och sedan så tog det två dagar och sedan visade det sig att 
det gick inte med de frågorna och sedan skulle man på det igen så 
det sket jag i. Vansinnigt upplagt hela försöket om jag skall vara 
ärlig. […] 

Då började det här systemet med selektiv delgivning av infor-
mation från KTH. Det hoppade jag på som en av de allra första an-
vändarna direkt och fick alltså en lång sån här ABI-profil, som jag 
lade upp och som jag har ändrat ett par gånger och som jag skulle 
ha ändrat för fem år sedan igen men jag har inte haft tid att göra det. 
Men den har hjälpt mig otroligt mycket genom åren, för den låg 
hela tiden och screenade av området, när jag inte hade tid och varje 
forskare med självaktning bör ju ha minst en sådan här profil 
liggande sökande åt sig, när man är inne på ett område. Problemet 
var att den blev så djävla dyr, så jag kunde inte söka i alla litteratur-
databaser. Efter ett tag jag var alltså uppe i – när jag slutade – jag 
minns inte hur mycket det var. […] Jävligt bra, mycket nöjd med 
det. De hade visst svårt att få abonnenter. Det var på det sättet på 
den tiden, för jag fick inte tillgång till de där databaserna på den ti-
den. Sedan […]tiden har jag inte arbetat riktigt interaktivt själv. Det 
är ju en investering man gör att sätta sig in i ett sådant här system. 
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Speciellt på den tiden. Den gång det finns tillgång till ett sånt här 
billigt system skulle jag gärna jobba interaktivt igen. 

Det andra jag gjorde var att skaffa mig Almqvist & Wiksells 
kort. Dem har jag haft i tio år nu. Det är min guldgruva. Jag 
beställer, jag köper böcker för mellan 20000 o 25000 per år själv, 
och jag tror jag har tio internationella tidskrifter som jag abonnerar 
på. Böcker köper jag på två sätt, dels genom Almqvist & Wiksell. 
Jag prenumererar ganska brett. Det kostar en del men det är det 
värt. 

– Det är mycket brus också. 
– Javisst. Men en sådan här tjock bunt bläddrar jag igenom på 

tio minuter. Jag ser direkt vad som är värt något. Och så får jag en 
känsla av vad som rör sig i de andra ämnena också, sociologi och 
psykologi. Du måste opp över en viss nivå innan du kan jobba på 
det sättet som jag gör, det är absolut klart; översikt över området. 
Dessutom har jag produktinformation från de flesta större förlag. 
Jag beställer aldrig, under de sista åren har jag kanske beställt en 
eller två böcker genom biblioteket. En bok som är värd att läsa, då 
köper jag den. Det ser man på innehållsförteckningen. Ibland kan 
man inte för att de är slut på förlaget och då är det en annan 
situation. Jag arbetar med litteratur på ett ganska speciellt sätt. Jag 
har ett ganska stort fackbibliotek hemma. Jag kan inte ta hit det, för 
då försvinner det lika snabbt. 

En dag per vecka arbetade den här senioren i […] och utnyttjade då en 
dokumentalist, som han kände till namnet och som han fick sitta bredvid 
och fortlöpande ge order om sökbegrepp och restriktioner – “mycket bra 
och gratis service. […] Det är när man går in på ett område, som man gör 
det här.” 

Tidskriftshäften går han igenom snabbt på fem minuter och sätter 
lappar på artiklar som sekreteraren skall kopiera. Han tittar efter förfat-
tarnamn, sådana som skriver bra, och efter titlar som verkar intressanta. 
Artiklarna arkiveras efter område. 

 
– Tidskriften den står där, men varje gång jag går in på ett nytt 

område eller skall skriva en artikel så vet jag vilka tidskrifter som är 
mest värda, kanske fem stycken, så går jag igenom de tio senaste 
årgångarna. Så jobbar jag med det. Det kan man också göra på 
bibliotek. 

Litteratur för mig är: det mest kreativa verktyget är Webster’s 
dictionary eller svenska akademins ordbok, fast den är inte lika bra, 
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för de ger basen och grunden för begreppsutvecklingen, de ger 
associationer, ger etymologiska bakgrunder, som gör att du kan 
spåna vidare med ett koncept, koppla det till ett större. Det näst 
mest användbara är litteratur. Jag använder inte litteratur för att 
täcka upp mig bakåt, vad jag har läst, utan som ett kreativt medel, 
där referenser ger insikter; används löpande i det resonemang man 
för dels med sig själv, men också med läsaren. Litteraturen är 
nödvändig. Man har sagt att en litteraturgenomgång hindrar en från 
att reinvent the wheel. Den är bra för den positionerar en i förhål-
lande till forskningsfronten, forskningsområdet. Litteraturreferenser 
är fyrbåkar i  något slags vetenskapligt fält, där läsare som är insatta 
ämnet snabbt kan se, att den killen vet vad han talar om, därför att 
han har positionerat sig på det här sättet. Det man ofta glömmer 
bort, är att litteraturen är kreativ, generativ, ger idéer, ger kickar, får 
iväg en på produktiva side-tracks. Därför arbetar jag väldigt mycket 
med litteratur. Som eget verktyg som seniorforskare är det 
nödvändigt för mig. Som seniorforskare har jag också ett ansvar att 
bevaka ett eller flera områden, att veta att vi ligger något så när 
right on track. Att veta hur vi ligger till i relation till frontens ut-
veckling. Det mest skrämmande som finns är ju folk, som inte följer 
med i den här delen. För folk som ligger långt framme i forsk-
ningsfronten, för dem är inte publicerade artiklar first hand infor-
mation utan det är snarare de artiklar man får för att reviewa. Jag 
sitter med som reviewer i tre tidskrifter. Om man vill följa med i 
utvecklingen, då skall man först och främst vara med på konfe-
renser. Där kommer de nya grejerna snabbast. Som nummer två: 
vara reviewer av artiklar. Tre: Läsa publicerat material. Från det 
man har haft en konferens eller snarare en workshop så går det i ge-
nomsnitt tre år. Då har man redan förlorat halva racet, om man inte 
har varit med från början. 

När det gäller rekommendationerna till mina doktorander så är 
det för mina doktorander en nödvändighet att göra bra litteraturge-
nomgångar. Det är ett absolut 110-procentigt krav. […] 

– Hur ser Du på forskarstuderandes användning av den för-
medlande länken bibliotekarier? Komma åt det de behöver. Har du 
någon policy omkring det? 

– Ja, jag har inte någon policy alltså. Bibliotekarier – Vi, och det 
är väl möjligen mina erfarenheter som har gjort att vi är oss selva 
nok. Mina erfarenheter utav bibliotekarier, är att jag sällan kan få 
särskilt mycket hjälp utav dem utan är det någon som skall kunna få 
reda på någon information så måste det vara jag själv som gör det. 
De kan ställa upp och hjälpa mig när jag har mycket precisa frågor, 
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men först då. Men de, min erfarenhet är, att de kan väldigt sällan 
hjälpa till i en problemformuleringsprocess. Det har varit min 
erfarenhet. Däremot så är det så här att alla mina doktorander, som 
jag har, har jag sagt till på skarpen att gå och sätta sig vid NN [en 
namngiven dokumentalist], eller någon annan, och söka på de 
områden som de söker. Och att är det så att de hittar mindre än två 
hundra referenser inom ett område så har de gjort fel. Men det stora 
problemet är i det här fallet, att bibliotekarierna har väldigt litet 
fantasi att någonstans är det så att finns det inga referenser på ett 
område så finns det inga referenser och det är rena löjan. Men finns 
det inga referenser på ett område så har man frågat fel. Det finns 
ingenting nytt under solen. Det finns inget vetenskapligt område 
idag, där det inte finns mindre än tvåhundra värdefulla referenser 
och det är någonstans så skulle man slå det i huvudet på de här 
djävla bibliotekarierna, ursäkta uttrycket va! Utan – ‘Tyvärr vi kan 
inte hitta några mer referenser här. Det finns ingenting på det här 
området.’ Visst i helvete finns det. Det är bara det att man har ställt 
fel frågor. Man har gått in på fel sätt, man har lagt fel restriktioner. 
Man, de kanske inte uttrycker – de kanske använder andra begrepp. 
Och då innebär det att då måste man arbeta mycket mera aktivt med 
att ta fram begrepp och så. 

– Då är det egentligen så att det finns hinder att komma fram. 
Bibliotekarien kan vara ett hinder. 

– Jag tror personligen att bibliotekarierna i det här fallet är ett 
hinder därför att bibliotekarierna legitimerar för doktoranderna att 
inte gå vidare med ett sökande därför att om de inte haft biblioteka-
rierna när de inte hade hittat någonting så tack vare att de har så 
dåligt självförtroende så tror de inte att det är fel på dataområdet i 
de flesta fall utan på dem själva, vilket det också är. Har du däremot 
en bibliotekarie som talar om att det inte finns någon mer informa-
tion så går du därifrån, och mycket lycklig, va, och vet om att det 
inte finns någon information. Sedan kommer du att få ett helvete 
sedan på slutet eller på ett seminarium sedan när det visar sig, att 
det finns åtminstone tre andra där, som har litteraturlistor som är 
flera sidor långa. Nu hårdrar vi det här. Det bästa bibliotekarierna 
har, är egentligen envishet och proaktiv nyfikenhet. I stället för att 
säga, att det finns ingenting inom ett område, så skulle man säga, att 
det är mycket spännande det här, att det inte finns, det är något lurt 
alltså. […] 

– Var får man den viktigaste informationen ifrån, den som har 
störst betydelse? Jag får väldigt sällan information genom kollegor. 
Den information jag får har jag fått på andra håll. Den är däremot 
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ofta bekräftad och därmed till kunskap genom kontakterna med 
kollegor. Jag får nog ofta min information, vad fan det är en svår 
fråga. Uppenbarligen får jag den väldigt mycket genom litteraturen, 
med den bakgrund som jag har beskrivit här, så är det ungefär så det 
ser ut. Men jag tror att jag också får väldigt mycket information 
genom massmedia. Jag tillhör den här modellen av forskare. Därför 
det är där man kan plocka upp strömningar väldigt snabbt, mönster. 
[…] Jag tror att den viktigaste informationskällan hos mig det är när 
man ser ett nytt begrepp dyka upp. De nya begreppen kan då i och 
för sig dyka upp i litteratur de kan dyka upp i personlig 
kommunikation men mindre sällan så därför att ett personligt därför 
att en vetenskaplig diskurs en diskurs över huvud taget kräver ju 
någon forma av mer formaliserad kommunikation och inte bara 
pladder och en logisk tanke som förs till slut och det gör det ju 
genom massmedia genom det talade ordets makt eller genom det 
skrivna ordet eller ett formellt bildspråk TV-program eller vad som 
helst medan det sällan har samma kraft om det bara är snack. Så att 
de nya begreppen och sådant de kommer nog mycket från 
massmedia och från det skrivna ordet. Däremot är det så att det man 
ofta gör det är att man bekräftar de här i kontakter med varandra. 
Man ser att det här landar in man ser någon som nickar på huvudet 
när man nämner den här […] och sedan så bara kör man loppet.  

– Den forskarstuderandes uppträdande när det gäller informa-
tionssökning i förhållande till vad du tycker, finns det någon 
diskrepans däremellan? 

– Ja. De forskarstuderande i de flesta fall är alldeles för inaktiva 
när det gäller informationssökning, när det gäller artiklar och 
referenser. Särskilt när de kommit en bit i avhandlingsarbetet är det 
som om de stänger både ögon och öron. De kan vara väldigt bra 
inom vissa enkla specialområden, men nästan alltid saknas 
överblicken, positioneringen utav det ena bidraget i relation till ett 
annat. Kanske är det för mycket att begära när man är på den nivån, 
men jag tycker att det saknas. Man köper för lätt in antagandet att 
det inte tidigare har forskats inom detta område. Som opponent ser 
jag alltid till att om de säger att det inte finns någon tidigare 
forskning, så har jag alltid som grundregel att jag skall försöka hitta 
minst 20 centrala referenser som behandlar just det som de säger att 
det inte finns något forskat om. Jag har aldrig hittills misslyckats. 

Folk lägger in sitt eget önsketänkande om att vara först, i sitt 
sökande av litteratur, och då går de ibland i koalition med biblio-
tekarierna. Jag tror att det mer är en rädsla än en brist på ödmjukhet, 
en rädsla att om de hittar för mycket så blir inte ämnesområdet 
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längre intressant. Och då blir man överlycklig om man kommer 
fram till att det inte finns så mycket gjort. 

– Hur ser du på risken för att det man håller på med har redan 
någon annan gjort, och möjligheten att upptäcka det? 

– Det enda man kan veta säkert när man forskar är att det är 
någon annan som har gjort samma sak tidigare. Har man den ut-
gångspunkten är det mycket lättare. Har redan någon annan upp-
funnit hjulet så kan man ju använda hjulet till mycket, man kan 
cykla, man kan göra en snurra, till en bil, osv. Det som är fas-
cinerande är att det alltid finns nya kombinationer och möjligheter. 
Det finns inte ”den stora lösningen”. Några av de grundföreställ-
ningar och begrepp som finns är ju mycket gamla, de gamla gre-
kerna har säkert skrivit om det här en gång i tiden. Det man kan 
göra är att tillämpa de här idéerna i nya kontexter och sammanhang. 

Tror man att man är den första som gör någonting så gör man 
det inte bara krångligare för sig själv, utan man bidrar heller inte till 
den kollektiva, kumulativa kunskapstillväxten inom ett veten-
skapligt område. Man positionerar sig inte. Du hjälper inte din lä-
sare att förstå det bidrag som du har gjort. Risken är att de skiter i 
att läsa det. 
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4.2 Företagsekonomi som socialt fält? 

I Sverige (och även i Tyskland: Betriebswirtschaft) ses företagsekonomi 
som ett ämne, visserligen med tydliga underavdelningar. I den engelsk-
språkiga världen finns undervisningsprogrammet ‘business administra-
tion’ men ingredienserna i form av marketing, management et cetera ses 
som självständiga ämnen. Konstruktionen med handelshögskolor, som 
tillämpas vid tre svenska universitet vid sidan av den självständiga Han-
delshögskolan i Stockholm, innebär att det sociala fältet ytterligare vid-
gas med andra ämnen såsom ekonomisk historia och informatik, men 
framförallt med nationalekonomi. 

Historiskt har företagsekonomins teoretiska utveckling beskrivits så-
som sprungen ur nationalekonomisk mikroteori. Som redan nämnts har 
företagsekonomin sedan dess utvecklats teoretiskt under inflytande från 
en mängd olika discipliner, men det existerar ett med nationalekonomin 
gemensamt ursprung. Det akademiska sociala fältet kan också urskiljas 
på det viset att det existerar ett delfält som i mångt och mycket är ge-
mensamt mellan företagsekonomer och nationalekonomer. Nationaleko-
nomer har, inte utan framgång, försökt att dominera den gemensamma 
delen av det akademiska fältet. Det gäller medelstilldelande organ, dels 
inom forskningsråd och dels medelstilldelning i politisk miljö, där natio-
nalekonomer på konsekrerad nivå fungerar som rådgivare. Medelstilldel-
ning för forskning från företag och deras organisationer domineras inte 
självklart av nationalekonomer, varför dessa resurser ofta kritiserats för 
att utgöra en integritetsfara och dessutom generera forskning på en lägre 
nivå, snarare konsultverksamhet än forskning. Därmed vill nationaleko-
nomerna hävda teoretisk och metodmässig överlägsenhet, ett gångbart 
akademiskt kapital. 
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Nationalekonomisk dominans främjas av förhållanden sådana som att 
man inom den delen av fältet kan utdela pris till Alfred Nobels minne 
samt att man genom åren lyckats etablera personer som Knut Wicksell, 
Bertil Ohlin, Gunnar Myrdal och senast Assar Lindbeck som ortodoxa 
och konsekrerade akademiker med en hög visibilitet och innehavare av 
ett uttalat politiskt förtroende. 

Med ledning av vad som sagts om definitionen av sociala fält är det 
tveksamt om ämnet företagsekonomi besitter den autonomi som förut-
sätts för att kunna tala om ett socialt fält i Bourdieus mening. Sannolikt 
är det så att man måste tala om de ekonomiska ämnena för att kunna tala 
om ett fält. I varje fall lär inte ämnet nationalekonomi kunna uteslutas 
som en beståndsdel ingående i fältet. 

Det sociala fältets indelning i nivåer för deltagarna i undersökningens 
andra fas kan urskiljas: 

handelshögskolan lokalt 
de ekonomiska ämnena 
ämnet företagsekonomi i landet och utomlands 
forskarutbildningens gemensamma fält 
den egna deldisciplinens fält med i förekommande fall avdelnings-

organisation 
ytterligare organisationstillhörighet inom projektgrupp, stiftelse el-

ler dylikt 

Sannolikt är ämnet, till och med internationellt, mer påtagligt för forskar-
studerande än vad handelshögskolan i sin helhet är. Uppräkningens in-
riktning mot en allt trängre krets skulle då också leda mot en allt enhetli-
gare och en alltmer avgränsad doxa. Förhållanden på grundutbildningsni-
vå, delvis av formell art, har betydelse för vilken deldisciplin den fors-
karstuderande kan komma att tillhöra, alternativt välja. Forskarstuderan-
de från olika deldiscipliner kan mycket väl samsas inom samma projekt-
grupp, forskningsprogram et cetera. Byte av deldisciplin under pågående 
forskarutbildning har förekommit.296 Att deldisciplinerna har olika doxa 
har framgått explicit av yttrande i seminariesammanhang av en av dess 

                                                 
296 Ljudupptagning 1992-01-16 13.00 

Ljudupptagning 1992-01-16 09.30 
Ljudupptagning 1993-04-20 09.00 
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ledare vid en avdelningsanknuten kurs.297 Tydliga skillnader har uppträtt 
också på forskarutbildningens gemensamma del av fältet, särskilt vid 
ventilering av formella skriftliga avhandlingsplaner.298 

Vid samtal med erfarna juniorforskare, det vill säga sådana som har 
närmat sig juniorperiodens slut med doktorsavhandlingen nyligen avkla-
rad eller inom räckhåll eller med erfarenhet av större forskningsprojekt, 
uttryckte sig en del med entusiasm i sådana termer om företagseko-
nomins utveckling som ämne under 1980-talet, att beteckningar som pa-
radigmskifte eller epistemisk drift faller på tungan. Förändringen be-
skrevs som en rörelse från hårt till mjukt, från kvantitativa mot kvalitati-
va metoder och mot användning av mer psykologiska metoder. Frågan 
om förståelse beskrevs som ett viktigt inslag i forskning medan normati-
va element hade fått stryka på foten. Som filosofiska grundvalar för nya 
ståndpunkter nämndes särskilt Habermas och Husserl. Någon nämnde ar-
beten av Paul Ricœur som oundgängliga för tolkningsarbete, det sist-
nämnda något som i sin tur också ansågs nödvändigt. För filosofiskt tän-
kande kring handlingsteori nämndes särskilt Georg Henrik von Wright 
som grund. För paradigmanalyser och andra kunskapsteoretiska frågor 
vände man sig till tankar av Håkan Törnebohm. En senior har bekräftat 
åtskilligt av detta.299 

Intervjuer och teknik omkring dessa var centrala företeelser i sam-
band med det slags forskning som blev resultatet av ämnets förskjutning. 
När det gäller teorin bakom intervjuandet var det tydligt att psy-
koanalytisk teori utgjorde inspirationskälla.300 Av det sagda framgår, att 
det fanns en viss udd gentemot tänkande av positivistisk (eller funktiona-
listisk som en del hellre uttryckte sig) art. Endast en person, en senior, 
ville uttryckligen beteckna sig som positivist. En annan senior uttryckte 
sig i termer, som jag tolkar som sympatier för positivistiskt tänkande. En 
tredje senior bekräftade och bejakade utvecklingen från hårt till mjukt. 
Det är den enda artikulerade omorienteringen i doxafrågor, som har 
                                                 
297 Dagboksanteckning 1993-03-31 09.25 
298 Till exempel: Dagboksanteckning 1993-01-12 15.00 
299 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 

Ljudupptagning 1989-11-22 08.30 
Ljudupptagning 1990-01-25 17.00 
Ljudupptagning 1990-01-09 13.00 

300 Ljudupptagning 1990-01-25 17.00 
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kommit i dagen i undersökningen. De bägge förstnämnda beskrev sig 
som människor, som hade lätt att handskas med siffror, inte utan en viss 
antagonistisk skärpa. Poängen med att kunna räkna framfördes också av 
en junior.301 Doktorandernas förhållande till ämnet företagsekonomi kan 
inte beskrivas entydigt. För somliga innebar en högre examen i före-
tagsekonomi att man höjde sin kompetens och sitt värde på arbetsmark-
naden just som företagsekonom. Å andra sidan föresvävade det någon ett 
slags hot om skadlig överkvalificering.302 Innebörden därav borde vara 
att personens habitus skulle utvecklas på ett sätt som inte vore intressant, 
utan i stället kontraproduktivt vid rekrytering till näringslivet. Det verkar 
egendomligt om själva existensen av ett särskilt stort symboliskt kapital 
skulle uppfattas som negativt, men möjligheten finns. En erfaren junior 
ville snarast definiera sig själv som en samhällsvetenskaplig forskare i 
allmänhet och under åberopande av en utomstående metodförfattare den 
institution han tillhörde som ett centrum för kvalitativ samhällsveten-
skaplig forskning.303 

Det har förekommit uppgifter om att ämnet har en svag position hos 
anslagsbeviljande forskningsråd. Ämnet har beskrivits som svagt teore-
tiskt förankrat, egentligen endast jämförbart med pedagogik i det avse-
endet. En annan jämförelse har gjorts med ämnet nationalekonomi, som 
har beskrivits i motsatstermer vad gäller teoristyrka. Denna beskrivning 
från seniorhåll utanför ämnet har bekräftats från seniorhåll inifrån ämnet. 
Det är alltså samma bild som lämnas av såväl anslagsbeviljande som 
anslagssökande seniorer. Sammanfattningsvis menar ämnets företrädare, 
att forskningsanslag från statliga källor är magra och de från näringslivet 
är stora bara i populära föreställningar.304 I litteraturen har jag funnit 
följande formulering av en företrädare på seniornivå: 

                                                 
301 Ljudupptagning 1990-06-07 13.00 

Ljudupptagning 1990-10-05 14.30 
Ljudupptagning 1990-01-09 13.00 
Ljudupptagning 1993-06-01 09.00 

302 Ljudupptagning 1993-03-01 09.00 
303 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 
304 Ljudupptagning 1990-11-23 09.00 

Minnesanteckning 1991-01-14 11.00 
Föreläsningsanteckningar från forskarutbildningskurs 1993-09-15[?] 16.00-
18.00 
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[…] Det är ett lågstatusämne, med väldig bredd, och inga traditio-
ner. Uttrycket ‘detta är inte företagsekonomi’ går inte att använda. 
Företagsekonomi är ett problemområde, inte en teori. Det går inte 
att ägna sig åt ämnesmässig renhållning, och människor som är pas-
sionerade renhållare finns inte hos oss. De har sökt sig till andra 
ämnen. Det finns också mängder av ställen att utöva företagseko-
nomi på, det är ett expansivt ämne med många alternativa arbets-
platser.305 

En av mina sagesmän bland seniorerna menade, på tal om hans studier 
på grundnivå, att ekonomi var “världens tråkigaste ämne” och det tyckte 
han fortfarande: ett fyrkantigt område. Forskningen blev han intresserad 
av, därför att det var det enda yrke där man fick betalt för att vara ny-
fiken, och på i stort sett vad man ville, bara det låg något så när inom 
området. Företagsekonomi var lyckligt beskaffat så, att man kunde vara 
intresserad av vad som helst och det var legitimt. Det gällde till exempel 
även arkitektur och psykologi.306 En annan sagesman var angelägen att 
framhålla sin identitet som samhällsvetare i första hand.307 Brist på entu-
siasm över innehållet i ämnet har lyst igenom i fler fall.308 

Utan att gå in på en djupare analys av huruvida företagsekonomernas 
självsyn överensstämmer med verkliga förhållanden har jag bett en ve-
tenskapsteoretiker om ett kort utlåtande: I ett samhälleligt perspektiv är 
förändringar ganska sannolika och kan förklaras som speglingar av tren-
der i samhället, måhända i riktning mot mer palliativa funktioner. Dess-
utom innebär till exempel deltagande i aktionsforskning att forskaren 
möter människor i situationer, som inte kan bemötas på ett lika distan-
serat sätt som tidigare. Å andra sidan kan man knappast hävda att fö-
retagsekonomins praktiska funktion, dess inriktning på instrumentella 
kunskaper, dess interpreterande av praktik, med dess frånvaro av sådan 
teori, som inte är bunden till det empiriska sammanhanget, har djupgå-
ende förändrats.309 

                                                 
305 Stark, A. Jag kan inte säga att jag valt kvinnoforskningen – jag tycker att 

kvinnoforskningen har valt mig! 1995. 
306 Ljudupptagning 1990-01-26 13.00 
307 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 
308 Ljudupptagning 1990-01-08 10.00 

Ljudupptagning 1992-01-27 14.00 
309 Telefonsamtal med Aant Elzinga 1996-11-??  
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Ämnet sammanfattas på följande vis av ett par forskare: 

Företagsekonomi är en förhållandevis ung disciplin som vuxit fram 
i takt med det moderna Sverige och framför allt i syfte att bidra till 
det svenska näringslivets utveckling. Denna inriktning på lösandet 
av praktiska problem har fått företagsekonomin att framstå som 
något av en ingenjörsvetenskap på ekonomins område. Det utilita-
ristiska draget har varit både en styrka och en svaghet för en discip-
lin med akademiska ambitioner.310 

Själv skulle jag vilja sammanfatta på följande vis. Ämnet utmärker sig 
av att studera ett problemområde, inte genom någon sammanhållen teori. 
‘Imperialistiska tendenser’ till att ta itu med forskningsuppgifter som lika 
gärna eller kanske hellre hade hört hemma inom en annan disciplin lik-
som ‘ogenerade’ teori- och metodlån från mer eller mindre angränsande 
ämnen förekommer på ett sätt som akademiska kollegor från andra dis-
cipliner, som varit längre etablerade vid universitetet, kan uppfatta som 
heterodoxt. Den teoretiska mångfalden kan lätt ses som en svaghet och 
inbjuda till kritik från den akademiska kommuniteten, något som inte 
minst är vanligt från nationalekonomiskt håll. De senare har ofta fördel-
aktigare positioner i förhållande till anslagsgivande institutioner och kan 
trots en förhållandevis obetydlig numerär ‘vinna’ i konkurrenssituationer 
om medel. Kanske är det de delar av ämnet som gränsar allra närmast till 
nationalekonomin, som har gett upphov till de ovan citerade ingenjörsin-
riktade associationerna mot rationalitet och effektivitet. Den framtoning 
som ämnet önskar gentemot näringslivet kan ge ett sådant intryck. Kon-
sulternas uppgift i ekonomisk praktik att leverera recept på lösning av 
problem förstärker det. De svårhanterliga teori- och metodproblem, som 
man brottas med inom ämnet och som man delar med andra samhällsve-
tenskaper, ger närmast ett annat intryck. Ingenjörskonst som metafor tor-
de kunna användas om somliga företeelser inom samhällsvetenskaperna i 
allmänhet snarare än om företagsekonomi i synnerhet. De forskningsan-
satser som jag har mött pekar mot förståelse i högre grad än mot norma-
tiv problemlösning. 

I sitt forskningsarbete har företagsekonomer tenderat att prioritera 
fältarbete. Det har gällt att tackla verkliga problem och att inte sitta klist-
rad vid skrivbordet. Detta har medfört att fallstudier har varit en vanlig 

                                                 
310 Gerholm, L. & Gerholm, T. Doktorshatten. 1992. S. 51. 
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arbetsmetod. Den nära kontakten med deltagarna i olika undersökningar 
har medfört att forskningsresultat har implementerats relativt lätt, vilket i 
sin tur har medfört att en ny förändrad och på nytt forskningsbar situa-
tion har uppstått. Det betyder i en viss mening, att upprepningar inom 
företagsekonomisk forskning inte har varit ovanliga. Varje situation har 
förstås ändå varit ny och unik. Ett särskilt problem inom ämnet har varit 
att upprätthålla gränsgången mellan forskning och konsultverksamhet, 
eftersom den senare verksamheten har varit så vanlig inom den praxis 
vari forskningen har bedrivits. Ett framträdande delproblem därvidlag 
har aktionsforskningen utgjort, vilken senare hävdar att forskning är 
möjlig inom ramen för ett aktivt förändringsarbete. Den kollegiala aka-
demiska kritiken har gärna med en viss skadeglädje skjutit in sig på 
denna punkt, i synnerhet som finansieringssätten har komplicerat am-
bitionerna med en fri och obunden forskning. Mycket arbete har lagts ner 
på att finansiering från näringslivet, något som i och för sig har varit 
önskvärt, skall ske i donationsform och gärna kanaliseras till stiftelser 
och därmed tvättas från intrycket av att ‘tillfoga’ forskarna en beroende-
ställning. Detta hindrar inte, att ren uppdragsforskning har välkomnats 
och utförts. 

Mot bakgrund av vad som sagts ovan har teorigenerering och syn-
tetiskt arbete inom företagsekonomisk forskning kunnat innebära en tung 
och motig sysselsättning. Det betyder inte att synteser har saknats, men 
fallstudierna har varit iögonenfallande. 

I ett Bourdieu-perspektiv är företagsekonomins ställning intressant. 
Det ekonomiska kapitalet dominerar visserligen över det kulturella ka-
pitalet. Allmänt taget tillhör forskare och intellektuella den dominerande 
klassen. Inom den dominerande klassen är det dock de som befinner sig 
längst bort från den ekonomiska makten. En intressant fråga är om före-
tagsekonomiska forskare kanske befinner sig något mindre långt därifrån 
än andra? Det måste erkännas att jag inte systematiskt undersökt detta 
förhållande bland de deltagande personerna. Det finns dock några indi-
kationer. Allmänt sett behöver man bara göra en historisk tillbakablick 
och konstatera det stora näringslivsintresset för den akademiska utbild-
ningen på ämnesområdet ända tillbaka till grundandet av Stockholms 
handelshögskola 1909, återigen manifesterat genom grundandet av Göte-
borgs handelshögskola 1923 samt slutligen i samband med omstruktu-
reringen av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet under 1990-ta-
let. Särskilt i det första fallet kan man observera de stora fonder, särskilt 
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från Wallenbergsfären, som har funnits knutna till högskolan och det 
fortsatta intresset för dess finansiering. En särställning därvidlag är kon-
staterbar, i likhet med tekniska och medicinska högskolor, som också har 
åtnjutit ett starkt intresse från näringslivets sida och detta intresse kan 
betraktas befinna sig i ett fortvarighetstillstånd. 

En helt annan men nära till hands liggande tolkning kunde vara, att 
det ekonomiska kapitalets dominans över det kulturella är särskilt stark 
vad gäller företagsekonomi. En konsekvens av det är, att det inom det 
akademiska sociala fältet finns särskilda resurser inom företagsekonomi 
visavi andra ämnen, vilket utgör en fördel. Å andra sidan kan själva 
tillgången på ekonomiskt kapital och det ekonomiska kapitalets 
dominans utgöra en nackdel i kampen på det akademiska fältet. Fö-
reträdare för andra ämnen eller för den delen inifrån ämnet kan fram-
hålla, att det ekonomiska kapitalets dominans urholkar ämnets symbo-
liska kapital, trovärdighet och självständighet. Det gäller dels spontant 
framkomna uppgifter om deltagarna när detta haft betydelse för deras 
forskning, dels frågan om hur företagsekonomisk forskning organiseras 
och finansieras. Man kan också framhålla det ekonomiska kapitalets do-
minans internt. Möjligheten att finansiera doktoranders utbildning har 
inneburit en möjlighet att kontrollera reproduktionen i önskvärd riktning 
för innehavarna av detta maktmedel. 

Ett utdrag ur en dagstidningsintervju med Volvochefen kastar litet 
ljus över problemets båda sidor: näringslivets, åtminstone vissa delar av 
det, vilja att engagera sig i och bidra till finansiering av handelshögsko-
lor å ena sidan och de krav man ställer eller det inflytande man efter-
strävar å den andra. 

Jag tycker att vi fortfarande kan satsa ännu mycket mer på utbild-
ning. Göteborg är tillräckligt stort för att kunna ha verkligt högklas-
sig internationell utbildning. Vi (Volvo) har ju engagerat oss i Chal-
mers och vi vill gärna se ett ordentligt tag i Handelshögskolan. Han-
dels i Stockholm är riktigt bra, men det är inte enda jämförelsen 
man skall göra. Det är viktigare att säga: Det finns väldigt bra han-
delshögskolor utanför Sverige. Det ligger mig oerhört varmt om 
hjärtat att vi i Sverige kan erbjuda våra ungdomar lika bra utbild-
ning som de söker när de går till Tyskland, Frankrike eller USA. 

[…] Jag skulle nog snarare vilja säga att när jag efterlyser bra 
utbildning så menar jag ordentliga språkkunskaper, ordentlig före-
tagsekonomi, internationella relationer som inte finns i Sverige och 
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doktorandnivå på managementfrågeställningar som inte finns i Sve-
rige.311 

I mitt material finns det personer, som har haft plats i företagsstyrelser. I 
ett fall var det fråga om en senior, som satt i styrelsen för ett börsnoterat 
företag. För denna person fanns det en verksamhetsgrundad, ämnesan-
knuten ambition att delta i styrelsearbetet, främst på grund av det infor-
mationsutbyte med praktiskt verksamma företagsledningar på hög nivå, 
som kom till stånd i sammanhanget.312 

Förekomsten av olika doxa vid olika avdelningar inom samma storin-
stitution kan iakttagas på olika sätt. Dels genom att seniorer uttryckligen 
kommenterar saken vid seminarier och dels genom de diskussioner som 
utspinner sig vid avdelningsgemensamma seminarier. De juniorforskare, 
som jag samarbetat med har också stundom berört förhållandet, ibland 
genom att de blivit ifrågasatta på grund av sin tillhörighet.313 

4.2.1 Organisatoriska förhållanden 

Under denna undersöknings båda faser har jag haft kontakt med före-
tagsekonomiska institutioner på fyra orter. Jag har fått litet bättre inblick 
i vissa än i andra. Det skiljer ett par år mellan inblickarna i miljöerna 
ifråga. Handelshögskoletanken är gemensam för dem. 

Som bekant förekommer en kognitiv fyrdelning av det företagseko-
nomiska ämnet, något som får betraktas som traditionellt inom ämnet på 
svensk botten och något som man kom fram till redan på 1950-talet, 
eventuellt ännu tidigare.314 Denna avspeglar sig på olika sätt vid institu-
tionerna. I ett fall märktes den tydligt organisatoriskt med vetenskapliga 
ledningar med examinationsrätt enligt detta mönster, visserligen kom-
pletterad med andra organisatoriska indelningar också dessa med egen 
vetenskaplig ledning. I ett annat fall förspordes en viss artikulerad oppo-
sition mot den traditionella indelningen och den vetenskapliga ledningen 

                                                 
311 Lövgren, S. Efter hemkomsten ser leif johansson västsverige med nya ögon. 

1998. 
312 Ljudupptagning 1990-01-09 13.00 
313 Text 1992-11-04  
314 Jämför s. 31: Lärdomshistoriska elementa för ämnet företagsekonomi. 
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var heller inte organiserad på det viset, utan jag uppfattade det ansvaret 
mera allmänt än sektionerat.315 

I materialet förekommer även stiftelser nära knutna till institutionen. 
Inom dessa bedrevs forskning och ibland även forskarutbildning. Dessa 
hade en uppbyggnad som underlättade att åta sig forskning på uppdrag 
och även så kallad akademisk konsulting. De hade således egen verk-
samhetsledning och även vetenskaplig ledning, båda med stor tyngd. 
Ansvaret för examinationen inom forskarutbildningen låg emellertid 
inom den egentliga universitetsinstitutionen. Föga förvånande kunde jag 
också upptäcka forskargrupper, som var avgränsade socialt och möjligen 
i någon mån kognitivt, men  med obetydlig organisatorisk självständig-
het. I sådana grupper kunde det finnas inte obetydliga ekonomiska resur-
ser till disposition. 

Den formella organisationen avspeglade sig i viss mening i den soci-
ala. En hierarkisk och sektionerad tydlig beslutsordning med markerad 
tyngd i verksamhetsledning och vetenskaplig ledning fick sociala kon-
sekvenser. Juniorernas möjlighet att prägla den inre miljön var obetydlig. 
Även umgänget dem sinsemellan påverkades: där fanns en tydlig känsla 
av konkurrens individerna emellan. Juniorer drogs in i doxamotsättning-
ar och dessa accentuerades av sektioneringen. Ett känsligt tillsättnings-
ärende behandlades med påfallande diplomati och nitroglycerinkänsla i 
deltagarnas uppgifter till mig. I det fallet var jag som utomstående inte 
betrodd. Seniorernas sociala situation kunde jag svårligen urskilja. Det 
gällde särskilt de goda relationerna. Motsättningar kunde däremot fort-
planta sig i juniorgrupperna. Något exempel på en antydan till isolering 
och rent av demonisering kunde förmärkas. Det fanns dock också upp-
gifter som pekade i en annan riktning. En annan sida av saken var att på-
fallande goda relationer i vertikal riktning, handledare – forskarstuderan-
de, artikulerades. 

I en annan situation med mindre strikt vetenskapligt ledarskap kunde 
doktorander spela en roll för, och i viss utsträckning sätta sin prägel på 
institutionens sociala och kulturella miljö, ja rent av för dess doxa. Detta 
gällde särskilt en grupp ungefär samtidigt antagna, vid det här laget er-
farna forskarstuderande, som uppfattade sig som sammansvetsade och 
som hade en viss produktions- och publiceringserfarenhet bakom sig. Ut-
                                                 
315 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 

Ljudupptagning 1990-01-26 13.00 
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märkande var också en uttalat god stämning dem emellan, präglad av 
samarbete och uppställning för varandra bland annat i form av informell 
handledning, nattliga telefonsamtal, manuskriptläsning och intern veten-
skaplig debatt. Somliga gruppmedlemmars teoretiska studier och slutsat-
ser kunde komma kollektivet eller en annan enskild kollega till godo. 
Exemplifieringen av sådana studier omfattade arbeten av Michel Fou-
cault, Paul Ricœur, Ferdinand de Saussure, Susanne Langer och Jürgen 
Habermas. Med anknytningen till en filosofisk tradition stoltserade man 
med att vara litet udda som företagsekonomer samtidigt som “märkvär-
diggörande” var ett ord för det som var fult. Det blev viktigt att fram-
hålla kvalitativa allmänt samhällsvetenskapliga metoder på bekostnad av 
kvantitativa beräkningar. Man gick så långt som att säga att studier i 
kostnads- och intäktsanalys inte lockade doktorander i denna miljö. In-
formella diskussioner i ett kafferum, som blev institutionens hjärta, föd-
de en process starkare än den formella systematiska. Innehållet i både 
kaffekoppen och ölglaset fick ge näring åt diskussionerna. Kompisgänget 
var viktigt, men sakområdet skulle man vara ensam om. Den som bröt 
sig ur och gjorde en satsning och faktiskt disputerade blev utfrusen. En 
senior menade att forskarutbildningssituationen på institutionen var kata-
strofal och att det saknades ett “regnant center”.316 

                                                 
316 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 

Ljudupptagning 1989-11-22 08.30 
Ljudupptagning 1990-01-25 11.00 
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4.3 På väg mot ett akademiskt kapital 

Forskarkarriärens ackompanjemang av en informationssökningskarriär 
har varit ett tema i denna studies försök att upptäcka förhållanden och 
samband i en kontext markerad av just forskning och informationssök-
ning. Några rön rapporterades redan på ett tidigt stadium av projektet.317 
Vissa steg i forskarkarriären har varit nära kopplade till steg i in-
formationssökningskarriären medan andra steg inte har uppvisat sådana 
samband. Formaliteter, såsom avlagda examina et cetera, verkar inte ha 
spelat någon större roll för informationssökningskarriären. Som ett un-
dantag synes dock ‘formaliteten’ att erhålla en (full) professur spela en 
roll. Att tillträda andra tjänster räknar jag med att de inte medför några 
avsevärda konsekvenser. Formaliteten med en avlagd doktorsexamen 
kan förändra forskarkarriären. Den innebär en behörighet att inneha 
tjänst vid universitetet. En sådan tjänst kan dock mycket väl vara inriktad 
mot undervisning på grundnivå. Det är ett förhållande som påminner om 
Bourdieus distinktion mellan forskare och universitetsman. I så fall kan 
informationssökningskarriären gå in på ett annat spår än den följt tidi-
gare. Det spåret leder inte till forskningsinformation. Forskarkarriären 
ackompanjeras av sin egen form av informationssökningskarriär. Mot-
tagandet av ett forskningsanslag kan karakteriseras som en formalitet i 
en viss mening. Det reella innehållet, det vill säga finansiering under en 
viss tid är viktigast. Innebörden av godkännande är ingen examen men 
ett symboliskt avancemang, som utökar inte bara det ekonomiska kapita-
let utan även det akademiska på ett sätt, som verkar ha medfört ett ändrat 
läge i informationssökningskarriären: viss information uppenbarar sig 
utan anfordran. Den helt symboliska, i den meningen att det ekonomiska 
innehållet är magert, innebörden av att bli docent räknar jag med kan ha 
                                                 
317 Seldén, L. The information seeking career. 1992.  



183 

  

motsvarande akademiska värde som mottagandet av ett forskningsanslag 
men på en högre nivå. Informationssökningsvärdet är däremot diskuta-
belt. 

Innevarande kapitel ägnas fortsättningsvis åt den bakgrund och det 
sammanhang som forskarkarriären bildar åt informationssökningskarriä-
ren. Konsekvenserna för den senare utreds i ett särskilt kapitel. 

Tillvägagångssättet vid analys har beskrivits tidigare.318 Sammanfatt-
ningsvis har den del av den följande resultatredovisningen, som bygger 
på metoden med klassificeringar, använts huvudsakligen av fyra skäl. 
Det viktigaste skälet har gällt behovet av en redovisningsmetod, där upp-
gifter från enskilda deltagare helst inte ens internt låter sig identifieras. 
Det har gått att locka fram tyst, intuitiv kunskap. För det tredje har de 
objektiveringar, som ligger i skattningsförfarandet egna kvaliteter. En 
visuell komplettering av den textmässiga presentationen, slutligen, har 
varit önskvärd. 

Begreppsgenereringen på kontextens, forskningens och forskarutbild-
ningens område har resulterat i följande kategorier:  

karriärläge,  
finansiering,  
egen möjlighet att styra avhandlingens innehåll respektive  
handledarens inflytande över densamma, olika  
strategier för hävdelse,  
samarbete och kamratstöd respektive  
konkurrens,  
ångest och förvirring,  
symboliskt våld, 
vetenskapsfilosofiska intressen och utflykter,  
forskaridentitet respektive  
identitet i ämnet,  
värdet av forskarkarriären sett i perspektiv av alternativen samt  
betydelsen av en formell skriftlig avhandlingsplan.  

Huvudinriktningen i forskarutbildningen, särskilt av dess tidiga delar, har 
gällt förmering av symboliskt, akademiskt kapital, men även investe-
ringar i socialt kapital, som har fått betydelse i akademiska sammanhang 
har förekommit. 

                                                 
318 Se s. 53: Tillvägagångssätt vid analys. 
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4.3.1 Finansiering och styrning 

En skattning av karriärläget för en grupp oerfarna doktorander avspeglar 
en bedömning av hur en tidig del av forskarutbildningen har avlöpt, med 
en särskild betoning på avhandlingsarbetet och mindre på kursbundna 
studier. Därvid har medräknats både symboliskt och socialt kapital av 
akademiskt slag och skattningen utgörs av en sammanvägning mellan de 
två. Det är att observera att skalan i detta fall innebär en intern jäm-
förelse mellan juniorer utan större erfarenhet. Seniorer skulle ha hamnat 
helt utanför en skala med denna utformning. Erfarna juniorer, nära till 
doktorsexamen, skulle ha hamnat på nivå fem utan möjlighet till dis-
tinktion sinsemellan, men till den nivån hör definitionsmässigt ingen av 
de klassificerade individerna. Nybörjare skulle ha hamnat på nivå ett, 
men den nivån har deltagarna passerat. På nivå fyra kan man urskilja 
dem som har utmärkt sig genom publicering eller publicitet, nätverks-
bygge eller till exempel genom att ha haft en licentiatavhandling inom 
räckhåll. På nivå två återfinns de vars forskarkarriär har bedömts ha gått 
trögt i inledningsskedet. Det har alltså bara funnits behov av tre nivåer 
för distinktioner inom gruppen. Man kan inte dra slutsatsen att en skatt-
ning till nivå tre skulle motsvara något slags normalläge i någon institu-
tions forskarutbildningskollektiv. Den studerade gruppen har sannolikt 
haft större framgång i forskarutbildningen än genomsnittet. Slutsatsen 
kan dras ur gruppens gynnsamma finansieringsläge. 

Finansieringsläget har använts som jämförelseinstrument i ett flertal 
fall i studien. Vid olika jämförelser har olika grupper använts. Somliga 
individer ingår i samtliga fall. Samma skattningsmönster har använts i 
fallen. Ingen kan vara utan försörjning, men dess karaktär kan vara avgö-
rande för utbildningens fortgång. Det som har klassificerats är finansie-
ringens inriktning på forskarutbildning och dess avsedda varaktighet, in-
te storleken på det ekonomiska kapitalet, vars värde jag inte vet och inte 
har försökt ta reda på. Till ett högt värde på skattningsskalan har en intro-
ducering av finansieringen på ett tidigt stadium bidragit. Vid sidan av 
dokktorandtjänster och doktorandbidrag i vedertagen ordning har en 
form av fleråriga forskarutbildningskontrakt med försörjning ur dona-
tionsmedel eller annan extern finansiering kunnat iakttas. Det har varit 
de som har förlänats på ett tidigt stadium, vanligen med inskränkningar i 
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problemvalet, medan doktorandtjänsterna med sin nästan oinskränkta fri-
het i problemval har fordrat långvarigare meritering. Många olika former 
för finansiering av forskarutbildning har kunnat urskiljas under studiens 
gång.319 (För undvikande av anakronistiska slutsatser kan det vara i sin 
ordning att påpeka att de beskrivna förhållan-
dena avser tidpunkter före 1998 års debatt 
med politiska krav och åtgärder gällande 
forskarutbildningens organisation och finan-
siering.) Rekryteringsvägarna har varit nära 
kopplade till finansieringen. Självfinansiering 
med studiemedel eller arbete vid sidan av stu-
dierna har föranlett ett lågt värde på skalan. 
Arbete inom högskolans ram har lett till ett 
något högre värde än arbete helt utanför aka-
demiska sammanhang. Arbete inom högsko-
lans ram med forskningsprojekt, som delvis 
har kunnat utnyttjas för avhandlingsarbete, har 
värderats måttligt högt ur finansieringssyn-
punkt. Någon renodlad bedömningsgrund har 
inte kunnat användas, då skattningen av somli-
ga individer har berott på en kombination av 
finansieringsformer. 

Figur 2  Karriärläge, finansiering samt avhandlings-
plan 

Varje bokstav utanför en axel betecknar en person. 
Förkortningen uttyds sålunda: 
J: En forskare i juniorposition med liten erfarenhet 

En formell skriftlig avhandlingsplan är ett in-
strument, som i ett visst sammanhang har använts för att en doktorand 
skulle kunna visa att det har funnits ett hållbart forskningsbart tema för 
en avhandling. Planen har gett upphov till ett seminarium med opponent 
och prestationen har kunnat beräknas stärka konkurrensläget och har 
kunnat tillgodoräknas vid ansökan om doktorandtjänst. Skattningen har i 
detta fall gått ut på att bedöma den vikt doktoranden har gett uttryck för, 
vad gäller att fullborda en avhandlingsplan. Fullbordandet av en plan på 

                                                 
319 Temat återkommer på s. 53: Figur 3. 

Karriärläge 

0 

5 
J 

J 

J 

J 

J 
J 

J 

J 

J 

J 

Finansiering 

0 

5 
J 

J 

J 

J 

J 
J 

J 

J 

J 

J 

Avhandlingsplan 

0 

5 
J 

J 

J 

J 

J 
J 

J 

J 

J 

J 



186 

 

ett tidigt stadium har lett till ett högt värde på skalan. I övrigt kan skal-
stegen inte definieras annat än som de grader av intryck vederbörandes 
beslutsamhet har ingett. Nivå fem, som skulle ha inneburit någon form 
av allt överskuggande delmål, har inte utnyttjats. 

Seniorer har i min närvaro och till mina samarbetspersoner uttryckt 
tvivel om en avhandlingsplan som ett användbart instrumentet för 
prognos om framgång. Doktorander, som har haft sin finansiering ordnad 
utan att ha presenterat någon avhandlingsplan i förväg, verkar inte ha 
prioriterat den i sitt fortsatta arbete utan har haft långsiktigare mål.320 
Doktorander med ringa eller osäker finansiering har varit angelägnare. 
Betyder det att studenter, som har varit mer måna om den egna 
inriktningen på sitt avhandlingsämne har prioriterat en formell skriftlig 
avhandlingsplan högt? Det kan vara en möjlig anpassning till lokala 
förhållanden. En på ett tidigt stadium ordnad finansiering har oftast 
inneburit att det funnits ett styrt ämne, ett tema för avhandlingen. Även i 
den situationen kan ett så pass centralt spörsmål som forskningsfrågans 
utformning skjutas upp. Dess formulering blev inte nödvändigtvis 
definitiv under den tid av ett och ett halvt år som kontakten varade.  

Frågan om en egen eller om andras styrning av problemvalet för av-
handlingen är värd en närmare granskning. Somliga studenter på grund-
utbildningen har slussats in på forskarutbildningen genom att de har er-
bjudits att utföra ett tidsbegränsat avlönat forskningsassistentarbete åt 
något undersökningsprojekt. Sådant arbete har kunnat avkasta empiriskt 
material lämpat för en avhandling. Alternativt har forskarstuderande kun-
nat inbjudas att deltaga i något externfinansierat forskningsprojekt med 
någorlunda vida ramar, där den studerande har kunnat få utforma delar 
av sin avhandling som en del av projektet. I båda fallen har tidsramarna 
då kunnat bli för snäva för ett avhandlingsprojekt. Då har det fordrats yt-
terligare finansiering. Även om de studenter, som har slussats in på detta 
sätt, har fortsatt med en forskarutbildning, har de ändå kanske så små-
ningom skrivit sin avhandling om något annat. 

Donations- och företagsfinansierade tidsbegränsade tjänster avsedda 
att finansiera en doktorsexamen har inrättats då och då, när medel har 
funnits. De fanns företrädesvis vid stiftelser eller dylikt med nära anknyt-
ning till forskarutbildningen, men utan formella band till denna, annat än 
att ämnesföreträdaren och inte verksamhetsledaren var examinator och 
                                                 
320 Ljudupptagning 1993-06-01 09.00 
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att handledare, en eller flera, utsågs av den förre. Dessa tjänster utan-
nonserades med inriktning mot särskilda forskningsprogram. Dessa 
program kunde vara antingen vida med avsevärda valmöjligheter för den 
anställde doktoranden eller i vissa fall mycket snäva. Rangordningen 
mellan sökande till fakultetsfinansierade doktorandtjänster kunde leda 
till en viss kamp mellan företrädarna för olika delar av ämnet. Yngre 
forskare har varit så pass intresserade av utgången av konkurrensen att 
spontana recensioner av den ‘egna’ företrädarens argument har förekom-
mit. 

Många olika grader av självständighet 
har kunnat urskiljas vid utformningen av 
avhandlingsämnen. Frihetsgraderna har i 
stor utsträckning hängt samman med finan-
sieringsformen. De har kunnat variera mel-
lan att ämnet för avhandlingen i förväg har 
varit bestämt (visserligen inte till titel men 
till innehåll) och till en helt egenstyrd in-
riktning där målet kunde få variera med av-
handlingsskrivandets förlopp. 

Figur 3  Finansiering, seniorstyrning samt egen 
styrning 

E: En forskare i juniorposition med avsevärd erfa-
renhet 
J: En forskare i juniorposition med liten erfarenhet 
N: En presumtiv forskare i juniorposition utan 
någon erfarenhet 

Vissa förhållanden mellan senior och junior 
har varit viktiga att lära känna. Som exem-
pel har handledarpositioner och kursledar-
positioner haft betydelse för det akademiska 
avancemanget, förvärvet av den sortens 
symboliska kapital. Användningen av sym-
boliskt våld aktualiseras i sådana samman-
hang. Relationer av annan karaktär har haft 
betydelse för nätverksbyggen och för soci-
alt orienterad informationssökning, förvärv 
av socialt kapital av akademiskt slag. Handledarnas perspektiv har under 
min studies förlopp varit tillgängliga för mig på tre sätt. Under den första 
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fasen gjordes direkta intervjuer och under den andra fasen fanns det 
observationsmöjligheter i samband med seminarier. Andrahandsuppgifter 
och hörsägen från de deltagande juniorerna har jag också haft tillgång till 
men kunnat utnyttja endast med tendenskritisk hänsyn. Huvuddelen av 
informationen gäller emellertid juniorsidan – doktoranderna. Inte i något 
fall har informationer om juniorerna aktivt inhämtats från seniorerna.321 
Det hade varit oetiskt och kontraproduktivt i förhållande till en ambition 
att ha ett förtroendefullt förhållande till samarbetspersonerna. Förfråg-
ningar i efterhand, efter avslutad samarbetsperiod, bedömdes likaså tvek-
samma. Det skulle då kunna lämnas underlag för identifieringar tillgäng-
liga på institutionerna. Den eventuella nyttan skulle också kunna ha varit 
låg genom den inneboende anakronismen i efterhandsbedömningar. 
Juniorerna har däremot lämnat en del uppgifter om seniorerna med va-
rierande grader av öppenhet. Utnyttjandet av dessa fordrar inte minst en 
tendenskritisk medvetenhet. De psykologiska komplikationerna i ett 
junior – seniorförhållande är ingen huvudsak för detta arbete, men kan 
inte lämnas helt ur sikte. Graden av samarbete har kunnat konstateras 
variera; allt från ett tätt samarbete kring samma projekt till synnerligen 
vida ramar för doktoranden att agera på egen hand: “handledaren visste 
inte ett barr om själva innehållet”.322 

Förhållandet mellan egen och andras styrning av avhandlingens äm-
nesval har visat sig ha också en miljö- eller kulturberoende faktor. Den 
redan tidigare nämnda frånvaron av ett “regnant center” i en av under-
sökningens miljöer, har tagit sig uttryck i en markant egen styrning av 
problemval och innehåll från juniorernas sida.323 Skillnaden är så tydlig, 
att jag skulle ha velat åberopa kvantitativa argument, om det inte hade 
varit för att jag själv är upphovsmannen till kvantifieringen. Alternativ-
tolkningen skulle vara, att den ena miljön till skillnad från den andra inte 
hade tillgång till eller inte utnyttjade finansiella medel för styrning, det 
vill säga att det rådde brist på ekonomiskt kapital för ändamålet. En 
sådan brist, om den förelåge, skulle inte nödvändigtvis behöva ha berott 
på sämre finansiering överlag, utan kunde till exempel ha varit resultatet 
av en prioritering. Finansieringsformerna syntes i det mindre styrda sam-

                                                 
321 Ett undantag i form av en spontan uppgift föreligger. Den gavs i förtroende och 

med krav på att bandspelaren skulle vara avstängd och används inte i boken. 
322 Citat från Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 
323 Se s. 53: erfarna forskarstuderande. 
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manhanget bestå av sökta anslag, inte minst på initiativ av juniorerna 
själva, i kombination med undervisningsperioder. Grupperna i de båda 
miljöerna befann sig båda på juniornivå men den relativa skillnaden i 
forskningserfarenhet dem emellan var ganska stor. 

Styrkan i det ekonomiska kapitalets makt att styra doktorandernas 
ämnesval har varit svår att överskatta. Förhållandet behöver ändå pro-
blematiseras. Från de unga forskarnas sida har det funnits en rad olika 
förhållningssätt. Ett går ut på att det har varit fullt acceptabelt att sälja 
sin talang och sin arbetskraft även på denna marknad och hade det kom-
mit ett bra bud på arbetsuppgifter, som inte hade inneburit forskning, så 
hade även det varit väl värt att överväga. Ett annat handlar om en vilja att 
visserligen lansera ett eget projekt med egen styrning, men att det ändå 
funnits en konkurrerande vilja, en benägenhet, en krass verklighet som 
har gjort att finansiering har blivit viktigare än ämnesval i dagsläget och 
att den egna styrningen, det egna projektet har kunnat skjutas på framti-
den. Ett tredje handlar om ideologisk identifiering med det finansierade 
projektets eller programmets övergripande syfte och planering som har 
gjort att en styrning av problemval har uppfattats som acceptabel. Ett 
fjärde är att utrymmet inom det styrande programmet har uppfattats som 
så pass rymligt för de egna idéerna att styrningen därmed också har 
uppfattats som mild och mer än acceptabel. En variant av det fjärde 
förhållningssättet går ut på att moralen i programmet är så övertygande 
att det får sådana konsekvenser att man får underkasta sig förändringar 
även i den privata livsstilen. En femte variation har inneburit en ‘plan-
tering’ av ett eget projekt inom ett finansierat program inkluderande en 
acceptans för doktorandens egen styrning, inklusive ideologiska och 
etiska överväganden, av det projektet. Alla dessa förhållningssätt är inte 
rationaliseringar, men jag tolkar det som att den ingrediensen existerar. 
Det finns också ett sjätte förhållningssätt, där doktoranden inte alls har 
kunnat acceptera den styrning som denna finansieringsform har inneburit 
eller inbjudit till. Det innebär inte nödvändigtvis, att det funnits en stark 
drivkraft att genomföra ett visst projekt utan kanske snarare en önskan 
att få genomgå en process med osäkerhet och problemvalsöverväganden, 
där fokuseringen får växa fram. Vad självständighetsbegäret däremot har 
inneburit, har varit ett krav att när problemvalet är avklarat, så skall 
projektet genomföras enligt doktorandens huvud, visserligen med nöd-
tvungen underkastelse under utbildningens godkännandeformer. 
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Ett särskilt förhållande har inträffat med sådana doktorander, som 
hade kunnat tänka sig finansieringsformen ifråga, men som inte blev ut-
valda. Det fortsatta agerandet kan rymma kompromisser omkring finan-
siering även senare men också aktioner för att få stöd för en egen styr-
ning. En tolkningsfråga som då infinner sig är, om doktorandens habitus, 
snarare än det symboliska kapitalet, har spelat någon roll i förloppet för 
att bli vald respektive att inte bli det. En stark kraft att driva en egen linje 
kan i ett färdigdesignat program innebära argumentationer om den fort-
satta färdriktningen och kanske ställa till oro i gruppen. Det finns åt-
skilligt i det föreliggande materialet, liksom i Bourdieus slutsatser, som 
talar för att habitus är det som är viktigast för rekrytering i akademiska 
sammanhang. Paradoxen om identitet och legitimitet är dock också när-
varande. Man måste vara tillräckligt lik medlemmarna i gruppen för att 
ha identitet som forskare, men man måste vara tillräckligt självständig 
för att ha legitimitet som sådan. 

[…] är man otrygg i början så tyr man sig till någon, men då blir ju 
detta en konflikt till ens egen självständighet. Det hänger nog på att 
den man tyr sig till, antingen anser att detta är kul eller inte. Det är 
en slags paradox i detta att för att komma in måste man ty sig till 
någon, men för att verkligen komma in måste man låta bli sådant. 
Det finns ju ändå inte någon här i systemet som vill göra jobb åt 
andra människor, så det kanske finns en automatik i det också. Men 
de här mentorerna eller vad jag ska kalla dom, när dom märker att 
man tyr sig till dom, så säger dom stopp liksom […]324 

Ett särskilt förhållande, som kan utläsas även av illustrationerna, är för-
hållandet när både den egna och seniorernas styrning har klassificerats 
relativt lågt, en kombination som kan vara svårtolkad. Uppenbarligen har 
det funnits brister i kapaciteten för egen styrning samtidigt som handle-
darens prioriteringar fallerat. Förhållandena är inte entydiga. En tidig se-
niorstyrning har kunnat komma av sig. En egen styrning har kunnat ha 
svårt att komma igång och få styrfart. Vad som inte syns av illustra-
tionerna är en inledningsvis detaljerad seniorstyrning (varav den höga 
skattningen har följt) men där handledningen därefter har misskötts. En 
paradoxal kombination av långtgående styrning av avhandlingens inne-
håll och bristande kontakt. Med föregripande av ett senare avsnitt vore 
det i något fall tänkbart, att någon eller några av de olika hävdelsestra-
                                                 
324 Ljudupptagning 1992-01-16 09.30 
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tegier, som har figurerat, skulle ha kunnat hålla senioren på avstånd – ett 
missriktat nit i ett sådant fall med risk att framkalla symboliskt våld över 
vederbörande juniors huvud vid något senare tillfälle. 

Värdet av att fullfölja sin egen idé om ett avhandlingsprojekt har 
uppskattats olika av doktoranderna, åtminstone har de uppträtt olika på 
den punkten i praktiken. Somliga har tacksamt accepterat avhandlings-
idéer från handledare och seniorer och har inte tyckt att värdet av deras 
egen insats har varit mindre av det skälet. Andra har tyckt att det har 
varit värdefullt att mot avlöning medverka i andras forskningsprojekt för 
att skaffa erfarenhet inför ett kommande arbete med större eget ansvar. 
Ytterligare andra har tyckt att det har varit mycket attraktivt att i kon-
kurrens söka finansiering inom ett avgränsat forskningsfält och utforma 
sitt avhandlingsprojekt inom denna ram. Även vid sådana tillfällen har 
graden av intresse att tillvarata en egen utformning kunnat variera. Det 
har också funnits exempel på ett beteende som har gått ut på att inte ac-
ceptera annan finansiering än sådan, som har tillåtit en helt egen utform-
ning av avhandlingsprojektet. 

Jag kommer att ta kontakt med företag där jag ska göra intervjuer, 
men jag vill inte att det ska bli så att jag blir bekostad av ett företag, 
eftersom detta är grundforskning. Jag skall ju utveckla ett speciellt 
språk i en generell teori, för hur man ska kunna förstå detta, sedan 
är det meningen att man ska kunna effektivisera den processen ut-
ifrån det, men jag vill helst att jag blir finansierad via fonder utanför 
universitetet. Då slipper man det här, att man ska prestera några 
speciella resultat, vilket jag inte är intresserad av.325 

I materialet figurerar en efterlysning av ett “regnant center” såsom 
varande en bristvara, ett katastrofalt tillstånd för forskarutbildningen, 
enligt en senior i en icke styrande position.326 Den bristen var inte 
påtaglig i ett annat sammanhang. Makten, som det var fråga om, var 
tydligt kopplad till en tillgång på ekonomiskt kapital på det akademiska 
fältet. Med det kapitalet kunde man realisera minst två viktiga syften. 
Det första och kanske viktigaste handlade om att med ekonomins hjälp 
överhuvud taget kunna rekrytera talanger på en arbetsmarknad som kan 
tänkas vara utsatt för konkurrerande aktiviteter. Det andra handlar om att 

                                                 
325 Op.cit. 
326 Ljudupptagning 1990-01-26 13.00 
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länka in talangerna på de ur ortodox synpunkt lämpliga forskningsfälten. 
Det finns onekligen i materialet indikationer på att det faktiskt föreligger 
konkurrerande intressen i förhållande till forskningen. Det perspektiv 
som jag har kunnat avläsa är visserligen skevt, eftersom det är talanger-
nas versioner jag har haft tillgång till, inte värvarnas. Samtidigt kan det 
finnas anledning att förhålla sig kritisk till om de kunskaper och egen-
skaper, habitus och symboliskt kapital, som ekonomer med en grundexa-
men kan besitta, verkligen är av överensstämmande karaktär för en kar-
riär såväl inom forskning som inom näringsliv? Om det tvivlet är väl-
grundat, får den ekonomiska styrningen av forskarutbildningen störst ef-
fekt när det gäller att länka kandidaterna till lämpliga områden. Alterna-
tivresonemanget torde innebära, att de största talangerna inte har kommit 
att ägna sig åt forskning. 

4.3.2 Hävdelse 

Resonemanget leder över till olika 
strategier för hävdelse. Tre begrepp inom 
denna betydelse har jag klassificerat, 
nämligen hävdelse i allmänhet, möjligheten 
av eller önskemålet om att ‘köra ett eget 
race’ ifråga om forskarutbildningen samt ett 
agerande som jag har benämnt att ‘hålla 
ryggen fri’. De två förstnämnda har många 
beröringspunkter med varandra och paren-
tetiskt även med den tidigare nämnda styr-
ningen av avhandlingens innehåll, men 
leder ändå inte till helt identiska 
klassificeringar.  

Figur 4  Hävdelse och ‘Eget race’ 

Den tredje skattningen berör dock helt 
andra förhållanden än de båda första. In-
delningen i klasser kan inte heller i dessa tre 

fall objektiveras utöver själva ambitionen, att för mig själv gradera nivån 
på de intryck jag har tagit av de uppgifter jag har fått från deltagarna. 
Nedan finns dock ett resonemang om den lägsta nivån. 
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Hävdelsestrategierna kan ses i ljuset av legitimitetssträvanden. Man kan 
erinra sig Bourdieus tankar om den hälsosamma akademiska miljön så-
som varande icke-konsensusbetonad. Ett mycket stort mått av konflikt 
kan dock också verka hämmande, men det är en kamp, som utspelas på 
det akademiska fältet med dess olika positioner. Några av vapnen i kam-
pen har framgått i samband med redogörelsen för karriärstegen. 

Den som är nöjd med handledarkontakten och kanske rent av har ett 
nära samarbetsförhållande till vederbörande, kan mycket väl ha en all-
män hävdande strategi för sin personliga marknadsföring i linje med le-
gitimitetstänkandet, medan strategin med ett ‘eget race’ blir skäligen oin-
tressant. 

Av det sagda framgår att en strategi för hävdelse mycket väl kan exi-
stera parallellt med ett starkt handledarinflytande på avhandlingens in-
nehåll. Även under hänsynstagande till förklaringsgrunder av individual-
psykologisk art torde ett bestående lågt värde på skalan för hävdelse i 
allmänhet innebära att vederbörandes forskarlegitimitet är i farozonen. 
En avsaknad av en hävdande strategi kan egentligen endast förklaras i 
samband med att vederbörande inte driver något eget projekt utan enbart 
forskar åt andra. Det är detta beteende jag har klassificerat till nivå ett. 
På samma nivå återfinns hävdanden som inte berör forskning utan andra 
aktiviteter, även om dessa är akademiskt gångbara. Det är inte förvånans-
värt att de klassificerade individerna genomgående är högt placerade på 
denna skala. I de fall som så inte är fallet kan förklaringar finnas. Det 
kan finnas rationella skäl att inte framhålla sin egen förträfflighet eller 
andra hävdande beteenden i somliga skeden av ett avhandlingsarbete. 
Olika sorters kriser kan uppstå. Projektet kan behöva länkas in i nya 
banor i somliga situationer. Empiriska material kan ryckas ur händerna 
på en av olika skäl. Ett visst bevakat skede i ett företags förändringspro-
jekt kan visa sig sakna koppling till det teoretiska problem, som man 
hade avsett att studera. En samarbetspartner kan dra sig ur samarbetet på 
grund av bristande tid eller engagemang. Riskerna för händelser av 
dylikt slag är inte oförutsedda eller oförutsebara och seniorer försöker 
preparera sina adepter mot besvikelser av sådant slag. Likafullt kan de 
vara tungt drabbande. Vid sådana tillfällen av bristande framsteg, vare 
sig de är oförskyllda eller ej, kan det vara klokt, alldeles bortsett från den 
personliga psykologiska förmågan i en sådan situation, att inte driva häv-
delsestrategierna för långt, i synnerhet om andra jämbördiga doktoran-
ders framgångar under samma tidsskede har varit blott alltför eklatanta. 
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En sådan förklaring utesluter inte andra förhållningssätt. Ett sådant kan 
gå ut på att en ‘hög svansföring’ alltid är en riktig strategi. Om den per-
sonliga marknadsföringen saknar tillräcklig saklig grund kan man vis-
serligen råka ut för allvarlig kritik, men det kan ändå vara bättre att ta en 
sådan strid och försvara sig med de bästa av de av sina kvaliteter, som 
det går att mobilisera i just det sammanhanget. 

En jämförelse av hur jag har uppfattat kategorierna egen styrning 
(förut behandlad) respektive ‘eget race’ uppvisar stora likheter vad gäller 
inriktning hos de klassificerade individerna, medan det råder vissa skill-
nader vad gäller nivå, intensitet, men likheterna är större än skillnaderna.  

Figur 5  Egen styrning samt ‘eget race’ 

En grundläggande skillnad ligger i att den 
egna styrningen av avhandlingens innehåll 
har gällt just inriktningen på det stora egna 
projektet medan det egna racet även inne-
fattar forskarutbildningens förlopp i stort 
inklusive profilen på genomgångna kurser, 
formandet av den egna personen mot att bli 
expert. I något fall är skillnaden därvidlag 
mycket stor. Det handlar också om hur man 
har velat framstå i seminariesammanhang. 
Val av konfrontation som seminariediskus-
sionsmetod har medverkat till ett högt värde 
på skalan, men det har funnits även andra 
sätt att bli placerad där, till exempel på 
grund av en påtaglig egen hållning i 
doxafrågor. Den som har accepterat en låg 

nivå på sin egen styrning av avhandlingens innehåll har heller inte haft 
något behov av eller något att vinna på ett beteende som skulle avsätta 
sig i form av en skattning på en hög nivå i skalan över eget race. Som 
framhållits tidigare, behöver det å andra sidan inte betyda att hävdelse i 
allmänhet har befunnit sig på någon låg nivå.  

Att hålla ‘ryggen fri’ har som synes av illustrationen uppfattats som 
en helt annan strategi än hävdelse i allmänhet eller strävandet efter att 
köra ett ‘eget race’. Ändå bör agerandet uppfattas som ett inslag i ett 
hävdelsearbete, som vissa doktorander tillgriper. Det handlar om att ‘ska-
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pa lä’ för sina aktiviteter.327 Olika beteenden kan observeras.  Rubrice-
ringen av kategorien skulle kunna inbjuda till tolkningar omkring olika 
sorters ängsliga beteenden åt det paranoiska hållet. Den associationen 
kan rymma ett litet mått av sanning: till exempel gissningar om hand-
ledarens inställning för att hamna i ett accepterat läge. I så fall är det 
fråga om en slags taktisk anpasslighet.  

Figur 6  ‘Ryggen fri’ 

Kombinerar man höga värden inom denna ka-
tegori med höga värden vad beträffar de båda 
andra hävdelsebeteendena handlar det om helt 
andra saker. Det kan vara stora investeringar i 
symboliskt kapital för att bevisa sin kapacitet 
och kompetens och på det viset bereda sig 
rörelsefrihet. Det kan vara att förekomma 
handledarens intresse för vad som åstadkommes genom en måttfull 
rapportering. Det har inneburit hänsyn till och förståelse för seniorernas 
tidspress och fulla almanackor, men också kraftfulla påminnelser om sin 
existens med känsla för timing. Det betyder att man är självgående och 
att handledarens inblandning kan hållas på en låg nivå.328 Det nära, 
dagliga, väl avstämda samarbetet med den ansvarige senioren hör inte till 
denna kategori, inte heller stadiga, ihärdiga markeringar av den egna 
positionen. 

                                                 
327 Ljudupptagning 1992-04-02 14.30 

Swedner, H.i.s.m.G.S. Socialt välfärdsarbete. 1996. S. 254f. 
328 Dagboksanteckning 1992-02-27 14.00 

Ljudupptagning 1992-04-02 14.30 
Dagboksanteckning 1992-12-02 15.00 

4.3.3 Kamratstöd och konkurrens 

De båda kategorierna om känslan av kamratstöd respektive upplevd 
konkurrens skulle teoretiskt sett kunna tänkas vara komplementära och 
det stämmer i stort sett, men i enstaka fall har jag klassificerat höga 
värden för bägge begreppen hos samma individer. Utgångspunkten för 
låga värden vad gäller upplevd konkurrens är en situation där forskning 
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inte bedrivs för egen meritering. På nästa låga nivå finns en grupp som 
har känt stor trygghet i en kamratgrupp och som följaktligen har motsva-
rande höga värden på upplevt kamratstöd. Detta måste uppfattas som att 
det i gruppen har funnits en viss makt, reell eller upplevd, att utöva för 
att kunna skapa en sådan trygghet. I många fall har upplevelsen av kon-

kurrens klassificerats som hög åtföljd av en 
låg uppskattning av kamratstöd. Det finns 
exempel på individer som har upplevt både 
starkt stöd och stark konkurrens. I materia-
let finns exempel på att detta kan förekom-
ma samtidigt och då hänföra sig till upp-
levelser av två olika grupper och på att det 
kan förekomma konsekutivt inom samma 
grupp vid olika tidpunkter. Att upplevelsen 
av konkurrens har varit låg har dock inte 
haft som en nödvändig följd en känsla av 
kamratstöd.  

Figur 7  Kamratstöd respektive konkurrens samt 
seniorstyrning 

Ett arbete med forskning, som inte är kon-
kurrensutsatt för utövarens personliga del, 
måste visserligen medföra samarbete men 
inte kamratskap, även om det samtidigt 
finns flera utövare med samma uppgifter 
som man själv. Arbetets vanligen korta var-
aktighet har haft betydelse därvidlag. Kam-
ratstödet har manifesterat sig på olika sätt, 
bland annat genom konstruktiv kritik, vid 
olika former av kriser i doktorandlivet. Det 
har funnits anknytningar till avancerade ju-
niorer, både i form av konkret forsknings-
samarbete och för att få reaktioner på egna 
skrivprodukter. Det har funnits informella 

egenorganiserade miniseminarier. Trivsel med, uppskattning av och 
respekt för medlemmarna av gruppen artikulerades påfallande tydligt 
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och ett socialt umgänge både på kaffe- och ölnivå var etablerat.329 Den 
sensitering som har legat tillgrund för kategorierna har i stor utsträckning 
handlat om förhållanden i olika miljöer. Kategorierna i sig själva är 
grupprelaterade. En koppling till graden av seniorstyrning fanns också 
med från början. I en gruppbildning uppfattade jag en påfallande låg 
uppskattning av kamratstöd, kombinerad med konkurrenskänsla, dock 
med vissa undantag. Organiserad social samvaro över en öl kunde få 
dåliga recensioner på grund av motsättningar som kom i dagen. 
Avlyssningen av stämningsläget får inte uppfattas så, att samarbete inte 
har förekommit. Det kan dock karakteriseras som utilitaristiskt, profes-
sionellt. Exempel kan vara samarbete kring ‘kurspapers’ och tidskrifts-
bevakning. Ett initiativ till ett egenorganiserat seminarium har kunnat 
observeras, något som i viss mån motsäger det nyss sagda, eftersom ett 
visst förtroende mellan deltagarna fordras för ett sådant projekt. Fö-
religgande undersökning kan ha påverkat tillkomsten genom tips om att 
sådana aktiviteter förekommit på annat håll. 

En bidragande faktor till klimatet bedömer jag kan ha varit att profes-
sor och kursledare för doktoranderna har betonat den stora misslyckan-
deprocenten i forskarutbildningen. Den stora vikt som tillmättes relatio-
nerna mellan senior och junior kan också ha haft betydelse för att minska 
betydelsen av dem mellan junior och junior genom behovet av att fram-
stå i god dager som en bildad forskare och en god tänkare vid seminarie-
redovisningar. Om det symboliska våldet i seminariekulturen hade olika 
karaktär i de olika miljöerna kan jag inte bedöma, eftersom jag saknar 
underlag för en jämförelse. 

4.3.4 Ångest  

Den närvaro eller frånvaro av trygghet, som uppfattningen om förhål-
landet till kamratstöd ger uttryck för, kan bereda en naturlig övergång till 
uppfattningar om ångest och i någon mån förvirring. Alla människor 
talar inte med lätthet om ångest och förvirring. Tvärtom hör det till så-
dant som vid etikdiskussion med deltagare framförts som särskilt käns-
ligt vad gäller internt identifierbara uppgifter.330 Jag känner därför stor 

                                                 
329 Jämför s. 53: doktorandnätverk och s 53: erfarna forskarstuderande. 
330 Dagboksanteckning 1993-05-11  
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tacksamhet mot den forskare som öppnade mina ögon för företeelsen.331 
Teoretiskt har Carol Kuhlthau kompletterat bilden.332 För man ämnet på 
tal bekräftas att ångest finns. 

Det kan vara ett tillfälle när jag skrivit ett papper omkring det jag 
ska syssla med och någon kanske säger att det inte är nåt problem, 
medan jag tyckte att det var ett problem, ja det var definitivt ett 
ångesttillstånd och det handlade nog om den här balansgången som 
jag pratade om tidigare, detta att behärska ett ämnesområde och me-
toderna för att bearbeta detta område. Ångesten måste nog finnas 
där, det går nog inte att gå igenom en sån här utbildning utan att 
ångesten följer med, antingen är man då en undermänniska, eller så 
har man inte lärt sig nåt. När man känner den här ångesten, sam-
tidigt som man måste engagera sig hårt och arbeta hårt så kräver det 
reflektion, samtidigt som man inte får bli knäckt, samtidigt som 
man måste spotta i nävarna och säga att nu jävlar, och skriva på da-
tamaskinen så man svettas. Det måste gå ett tag på nåt vis, så att det 
någon har sagt sjunker undan på något vis. Strategier för att arbeta 
sig igenom det där, finns det? Är det att sitta på sin stjärt och arbeta 
ändå eller att meditera i ensamhet? Jag kanske försöker göra andra 
saker, med kompisar och så, men jag undervisar ju i detta också. 
Det ger ju ett visst utrymme för annat för där får jag känna att jag 
behärskar någonting.333 

Figur 8  Ångest 

Specifikt förekommer sådan vid existentiella 
beslut av typen: nu måste jag lägga fram min 
avhandling. I sådana fall kan det symboliska 
skyddsnätet fungera dåligt. Vid andra tillfällen 
kan kamratstöd framkallas. ‘Utan ångest inga 
framsteg’ är en sats, som kan sägas äga en viss 

giltighet. Sättet att skriva ihop en rapport går ut på bygga upp stress och 
oro och sedan sitta hemma och skriva ihop den koncentrerat på två dagar. 
Man tar sats och mår dåligt, man får det ur sig och sedan mår man 

                                                 
331 Ljudupptagning 1990-01-25 11.00 Den delen av samtalet är inte dokumenterad, 

eftersom bandspelaren var avstängd. 
332 Se s. 53: “Uncertainty is in the head but anxiety is in the pit of the stomach.” 
333 Ljudupptagning 1992-01-16 09.30 
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bra.334 Kan förmågan att handskas med sin ångest vara en fråga om in-
lärning så som Kuhlthau menar? Frågan om att tolerera sin ångest har 
varit på tal.335 Ångest kan reduceras genom att spridas till fler föremål 
för ens intresse. 

Apropå metaforer menade personen inte, att bibliotek var någon 
kunskapskälla utan snarare ett slags Jurassic Parc, där en dinosaurie 
kommer och äter upp en. […] 

I bokhyllan hade personen två tidskriftssamlare: en för lästips 
och en för boktips. Där samlade vederbörande sin ångest i stället för 
i papperskorgen, där det i och för sig också hamnade mycket.336 

Även bibliotek kan alltså vara en ångestkälla. I mitt empiriska material 
återfinns den bara hos sådana som förlitar sig på bibliotekens tjänster i 
litet större utsträckning. I litteraturen har förhållandet tidigare utretts 
mest i samband med studenter och skolelever. Ett av de senaste bidragen 
förknippar förhållandets variationer med inlärningsstilar. Att ihärdighet 
minskar ångesten kan jag inte riktigt bekräfta.337 Ångest verkar ha krea-
tiva funktioner, men även motsatsen. 

Det är betydligt tuffare att skriva nu än när det var kurser, då skrev 
man på kommando hela tiden och då visste du vart du skulle rikta 
din energi den veckan och jag känner när veckan är slut, så känner 
man efter, jaha vad har hänt den här veckan, nästan som jag känner 
att jag har någon form av prestationsångest, jag är i alla fall så med 
detta med målen och vill gärna se att jag gjort någonting, men sista 
veckan har jag fått tänka om när det gäller måtten och detta att mä-
ta, då kanske man får tänka lite annorlunda, det kan vara en 
prestation att bara öppna en bok en vecka och bara ta ut de vikti-
gaste delarna och inte detta med hur många sidor jag ska göra denna 
vecka osv.338 

Somlig företagsekonomisk forskning kretsar kring symboler och metafo-
rer. Ångest och symbolbildning är en tänkbar kombination. Något mot-

                                                 
334 Dagboksanteckning 1992-12-02 15.00 
335 Ljudupptagning 1992-02-12 08.00 
336 Dagboksanteckning 1994-03-17 14.00-16.00 
337 Onwuegbuzie, A.J. & Jiao, Q.G. The relationship between library anxiety and 

learning styles among graduate students. 1998. 
338 Ljudupptagning 1992-06-12 09.00 
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sägelsefullt förefaller ångest relaterad till reella situationer vara en till-
gång i forskarutbildningen, ett bidrag till kreativitet. För stora doser tor-
de ha motsatt effekt. Illustrationsmässigt återfinns en association av ång-
est och förvirring till identifieringen som forskare och det vetenskapsfi-
losofiska intresset. Associationen är tillkommen som en följd av utse-
endena på de diagram, som klassificeringarna har givit upphov till. Ten-
denskritiska reservationer, som sammanhänger med klassificeringarnas 
tillkomst, kan behöva utfärdas för denna koppling. Statistiska sambands-
mått är inte aktuella. 

4.3.5 Identitet 

Kategorin identitet som forskare har bildats som en följd av en sensite-
ring i samband med en intervju, där en utveckling från företagsekonom 

till samhällsvetenskaplig forskare i allmänhet 
beskrevs.339 Den var ursprungligen tänkt att 
ställas mot identitet som företagsekonom och 
den jämförelsen återfinns längre fram i texten 
tillsammans med en jämförelse av den lockelse, 
som har legat i val av alternativa karriärer till 
forskningen.  

Figur 9  Identitet som forskare 

Den allmänna, bland annat den institutionella, bakgrunden till forskar-
identiteten har beskrivits tidigare. Ett högt värde på denna skala har 
inneburit ett accepterande av forskarrollen. Det skulle ligga nära till 
hands att tolka det som att det har inneburit ett definitivt, i varje fall inte 
kortsiktigt, yrkesval. Vissa reservationer mot en sådan tolkning har dock 
kunnat spåras hos någon. Ett lågt värde på skalan är en indikation på 
avsevärda hinder för att fortsättningsvis ägna sig åt forskningsarbete. 
Ambivalenta hållningar, mittvärden, kan tolkas som dels en viss, av-
sevärd tilltro till den egna förmågan att utföra forskningsarbete, medan 
sådan verksamhet inte nödvändigtvis placeras främst i prioriteringsord-
ningen på den egna värdeskalan. I sådana fall aktualiseras också frågan 
om den formella forskarexamens meritvärde för individen: hög prestige 

                                                 
339 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 

Forskaridentitet

0

5
J

J

J

J

J

JJ

J

J

J

E



201 

  

kontra överkvalificering. Båda uppfattningarna finns representerade. 
Oron för det senare förhållandet är tydligast artikulerad. Det förekommer 
uttryck för trötthet och slitenhet i materialet, men dessa har inte legat till 
grund för ifrågavarande klassificeringar. 

Det vetenskapsfilosofiska intresset upp-
märksammades under undersökningens första 
fas genom spontana uppgifter.340 Höga värden 
hänger ihop med rapporterade studier av veten-
skapsfilosofisk litteratur som har satts i relation 
till det egna teoretiska och empiriska arbetet.  

Figur 10  Vetenskapsfilosofiskt intresse  

Höga värden blir det både om man har funnit och om man aktivt har sökt 
en vetenskapsfilosofisk plattform. Det har kunnat iakttas, att ett eget 
vetenskapsfilosofiskt intresse har haft en tendens att smitta av sig på kol-
legor, men den stimulansen har inte särskilt klassificerats. Att intresset 
ifråga för någon varit ett sidospår, som kanske rent av har försenat av-
handlingsarbetet, har inte förändrat den höga skattningspoängen. Medel-
höga värden gäller sådana bildande studier, som inte, eller i jämförelse-
vis mindre grad, har verkat komma till användning. Utpräglat pragmatisk 
eller empirisk inriktning vad gäller studier och forskning har resulterat i 
låga värden vid denna skattning. Det finns likheter i klassificeringarna 
mellan denna kategori och begreppet botanise-
ring inom ramen för informationssöknings-
karriären längre fram i texten. När det gäller 
identitet som företagsekonom skulle en be-
dömning av en större grupp innehållande även 
mer erfarna juniorer och seniorer ha varit in-
tressant.  

Figur 11  Identitet som företagsekonom  

Emellertid har jag inte sett mig ha underlag att 
göra en sådan bedömning för en större grupp. Som nämnts har kategorin 
uppkommit genom en spontant artikulerad annan identitet kompletterad 

                                                 
340 Op.cit. 

Ljudupptagning 1989-11-22 08.30 
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med motsvarande spontana mer eller mindre negativa omdömen om 
ämnets karaktär.341 Det som har bedömts på denna skala är deltagarnas 
uppskattning av ämnet så som jag har uppfattat det relativt dem emellan. 
Det går att konstatera att negativa uppfattningar om ämnet inte kom till 
uttryck inom den klassificerade gruppen. Det närmaste i den vägen som 
kunde spåras var en viss likgiltighet inför om den forskarutbildning, som 
bedrevs, fullgjordes inom just detta ämne eller inom något annat, det vill 
säga någonting i närheten av att vara samhällsvetare i allmänhet. Opera-
tionella definitioner på företagsekonomi förekommer, ungefär: ‘Det här 
måste vara ett företagsekonomiskt problem eftersom jag sysslar med 
det’. Snarare framhölls vikten av att undersöka de ting, som man höll på 
med, och att företagsekonomiskt kunnande var adekvat. I sådana sam-
manhang framhölls ofta vikten av att projekten var moraliskt försvar-
bara. De höga värden som är vanliga på denna skala står inte i klar mot-
sättning till identitet som forskare men en överensstämmelse går inte 

heller att utläsa.  

Figur 12  Alternativ till forskarkarriären  

Forskning som verksamhet kan ha konkurrens 
om intresset. Tanken på arbete inom företag el-
ler industri som alternativ till forskarkarriären 
har kunnat te sig lockande för somliga. Då har 
forskandet kunnat motiveras såsom varande ett 

jobb vilket som helst. Andra med åratals erfarenhet av verksamhet på 
arbetsmarknaden kan å andra sidan ha upplevt erfarenheten av tidigare 
arbete som otillfredsställande eller till och med förödmjukande, skadlig 
för personligheten. Forskningen har i sådana lägen varit ett mycket 
medvetet val. Skattningen i denna kategori har gått ut på att bedöma den 
relativa styrkan i deltagarnas preferenser för en annan sysselsättning än 
forskning. Utmärkande för resultatet därav är, att det är ont om värden på 
mitten av skalan. Preferenserna har alltså varit starka och tydliga. Låga 
värden på denna skala innebär implicit ett ställningstagande till fördel för 
forskningsaktivitet. Följaktligen har man kunnat förvänta sig komple-
mentärt höga värden inom kategorin identitet som forskare. Det stämmer 
också med ett markant undantag. Det har alltså varit möjligt att ha en 
hög uppskattning både av forskningsarbete och dess alternativ. 
                                                 
341 Se s. 53 och s. 53. 
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Figur 13  Repris av kategorierna vetenskapsfilosofiskt intresse, identitet som 
forskare, egen styrning av avhandlingens inriktning samt ångest. 

En övergripande jäm-
förelse mellan kate-
gorierna, som illustre-
ras i Figur 11, Figur 
12 och Figur 13 anty-
der vissa samstäm-
migheter mellan kate-
gorierna vetenskaps-
filosofiskt intresse, i-
dentitet som forskare, 
egen styrning samt 
ångest och förvirring, 
medan alternativ till 
forskarkarriären för-
håller sig i stort sett 
komplementärt till de 
nämnda kategorierna. 
Däremot förhåller sig 
kategorin identitet som företagsekonom varken komplementärt eller an-
slutande till de fyra förstnämnda kategorierna för de relativt oerfarna del-
tagande forskarna. 

4.3.6 Symboliskt våld 

Symboliskt våld är något som används för att hålla kontroll inom den 
akademiska reproduktionen. Mekanismerna uppträder även inom det 
vanliga skolväsendet. Gesser diskuterar huruvida det skulle vara lättare 
att upptäcka i Frankrike eftersom svensk utbildning har en mera egalitär 
framtoning. Jag har här valt att följa en terminologi från Bourdieu. An-
norlunda uttryckt skulle man kunna säga att jag studerar de inslag av 
utslagningsmekanismer, som jag har funnit.342 

Illustrationer saknas för denna kategori. Det har inte varit lämpligt att 
skatta nivåer av symboliskt våld. Extra försiktighet vad gäller identifie-
                                                 
342 Se s. 53 vid not nr 201. 
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ring är önskvärd. Det måste göras en distinktion mellan att utöva och att 
drabbas av symboliskt våld; de kategorierna behöver separeras. Utövare 
och offer kan inte vara samma person samtidigt, men i materialet finns 
faktiskt exempel på att samma person var både subjekt och objekt vid 
samma seminarium. Det vanligaste våldet utövas av senior mot junior 
och av junior mot junior. Det finns dock exempel på våld av junior mot 
senior. Den enklaste formen av det senare är att angripa en protegé till en 
senior på något centralt symboliskt innehåll av det som protegéras.343 
Ogenomtänkt och bristfällig handledning kan bli uppenbar. En attack kan 
lyckas, krig vinns inte, men kanske kan det symboliska kapitalet ökas. 

Här följer en obetydligt redigerad version av en text i fältdagboken, 
som citerar ett uttalande av en seminarieledare vid en forskarutbildnings-
kurs:  

Man skall tjäna ihop sina poäng i forskarutbildningen, men det är 
viktigare att göra bra ifrån sig. Nittio procent av doktoranderna 
misslyckas. Av dem som får doktorandbidrag misslyckas ändå fem-
tio procent. Här är det inte fråga om koncentration på det som är lätt 
mätbart. Det är viktigt att ställa höga krav, som är i linje med kra-
ven på avhandlingen, så att man inte lättvindigt går vidare och kör 
fast senare. Jag tycker dock inte att ‘paperena’ är dåliga överlag. 
Min ranking går mer ut på hur bra man har gjort sina paper, än på 
hur många poäng de har givit.344 

Ingenting i situationen, så som den kunde bedömas av mig som en nå-
gorlunda införstådd, men dock klart utomstående forskare, tydde på att 
denna salva hade något bestämt mål. Snarare var det fråga om barrage. 
Som stöd för det kan man uppfatta avslutningsorden vid den fortsatta 
seminariebehandlingen dagen därpå: “En del har berört kurslitteraturen 
väldigt litet – vill tvinga fram mer genomtanke.” Ett tämligen allmänt ut-
talande, men en maktdemonstration som visar på en stark vilja till domi-
nans. 

Det slag av symboliskt våld, som kom till användning vid en tvåda-
gars ventilering av ‘kurspaper’, när otillfredsställande arbeten uppdaga-

                                                 
343 Dagboksanteckning 1992-11-23 14.00-16.00 
344 Dagboksanteckning 1993-03-30 09.25 
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des, utgjordes huvudsakligen av att ventileringen av ifrågavarande arbete 
snabbt upphörde och intresset övergick till nästa uppsats.345 

Vid ett annat tillfälle framkom mera direkt riktat symboliskt våld mot 
en forskarstuderande. 

Respondenten berättar, att han ändrat inriktning på sitt avhandlings-
arbete under hösten från börsnoterade till mindre och lokala företag. 
Motivet är att undersökningen inte är finansierad och att respondenten då 
inte behöver resa runt. Detta står också sist i respondentens ‘paper’. 

Opponenten kritiserar ett referat av en åberopad författare. Semi-
narieledaren kommenterar: Ja du har haft svårt att få ut kärnan och 
det är rätt allvarligt. 

Seminarieledaren: Frågan är om du har hunnit smälta den litte-
ratur som finns med här, men litteraturlistan ser mycket bättre ut nu 
än förra gången. 

En diskussion om trattfiguren – melittametaforen uppstår. Semi-
narieledaren: Man får akta sig så att man inte tangerar det triviala, 
för då slår det tillbaka. 

Seminarieledaren igen: Det svåra är att tillägna sig litteraturen 
på ett sådant sätt att det blir en egen omelett. Databaserna produce-
rar listor, men de blandar glass och sågspån.346 

Seminarieledaren: Det finns intressanta saker att undersöka, som 
jag kanske skulle ge mig på nu, men som jag kanske inte skulle ha 
klarat när jag var nybörjare.347 

Seminarieledaren: Du blandar terminologi från kvantitativa och 
kvalitativa forskningsansatser och du måste bestämma dig. Men 
mycket fladder från förra gången är borta nu, men en del behöver 
fortfarande rensas. Du får göra om litet. Jagcentreringen måste 
bort.348 

Symboliskt våld kan även utövas av doktorand mot doktorand i samband 
med opposition på formella skriftliga avhandlingsplaner, ‘kurspaper’ 
med mera. Möjligen kan sådant iscensättas från seniorhåll gentemot upp-
levda heterodoxa alster genom val av opponent. Det högre seminariet 
                                                 
345 Text 1993-03-30  
346 Vid yttrandet om databaserna vände sig seminarieledaren och tittade åt mitt håll. 
347 Explicit riktades inte yttrandet mot någon särskild. Implicit gällde dock yttrandet 

det ‘paper’ som var under behandling. 
348 Dagboksanteckning 1993-01-15 09.15-12.00  
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uppvisade vid ett tillfälle en stark kamp om doxa. Jag har inget positivt 
belägg för att den skulle vara iscensatt. Själv uppfattade jag en viss seni-
or, som kraftigt paradigmsättande för det ena lägret, utan att han själv var 
närvarande, genom vapendragarnas återgivande av nyckelbegrepp han 
använt vid seminarier, där jag varit närvarande. Seminarieledare och op-
ponent tillhörde vid tillfället samma avdelning, som av nyss nämnde 
senior karakteriserats som annorlunda i sitt tänkande. En senior, som fö-
reträdde en tredje avdelning, uppträdde som förespråkare för att begrepp 
som “timmar, kronor, kilowattimmar måste in förr eller senare” i det 
ventilerade avhandlingsprojektet.349 

Respondenten har i dessa situationer möjlighet att avvända våldet ge-
nom ett gott försvar. Misslyckas opponenten är inte risken för “men” av 
våldet lika stor som om respondenten misslyckas. Handledare och senio-
rer kan också ingripa och avvända våldet. Ett misslyckat senioringripan-
de kan å andra sidan försvåra effekten av våldet och rent av drabba seni-
oren själv.350 

Symboliskt våld kan även utövas genom att en doktorand överföres 
från en handledare till en annan med lägre status.351 

När en handledare har tappat intresset för en doktorand inträder ett 
tillstånd där möjligheten till socialt orienterad informationsanskaffning 
drastiskt minskar. Det kan gälla även uppenbara luckor i doktorandens 
beläsenhet som inte uppmärksammas och repareras. En central bok inom 
doktorandens avhandlingsområde upptäcktes av doktoranden av en hän-
delse inne på handledarens rum vid ett tillfälle, när denne inte var inne. 
(Doktoranden hade tillåtelse att botanisera i hyllorna.) På min fråga om 
varför han inte hade blivit tipsad om den vid något handledningstillfälle, 
blev han förvånad över att så var förhållandet.352 

Symboliskt våld seniorer sinsemellan kom jag inte i position att stu-
dera på något närmare sätt. Ett sakkunnigutlåtande är dock en lämning 
av en aktivitet, som inkluderar sådant våld.353 

                                                 
349 Dagboksanteckning 1993-01-12 15.00 

Ljudupptagning 1993-06-01 09.00 
350 Dagboksanteckning 1992-11-23 14.00-16.00 
351 Ljudupptagning 1993-03-01 09.00 
352 Ljudupptagning 1992-08-19 09.00 
353 Sakkunnigutlåtande 1990-11-08  Jämför s. 53 vid not nr 370. 
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4.4 Könsperspektiv 

Kön är alltid en faktor i sociala sammanhang, men när har könet en extra 
dimension? Hur skiljer sig definitionen på akademiska män från den på 
akademiska allmänmänniskor? Kan män intervjuas om sin situation som 
män i akademien? Som svar på den sista frågan kan nämnas, att jag har 
försökt, men inte systematiskt med alla deltagare och att jag fann den 
svårtacklad. På ett allmänt, ospecificerat plan fanns det män som menade 
att det kunde vara en fördel att vara man i forskarutbildningsvärlden och 
som hade ett återigen ospecificerat intryck av att kvinnor kunde vara 
missgynnade. Men bilden var alls inte enhetlig. Det fanns både en man 
och en kvinna som menade att läget var sådant, att det var en fördel att 
vara kvinna. Utsagan gällde forskarutbildningsnivån. Jag tolkade det 
som att de menade att det fanns ett institutionellt behov av att visa att 
kvinnor kunde forskarutbilda sig och meritera sig i den rådande miljön 
och därför särskilt uppmuntrades. Mannen ifråga menade att han skulle 
kämpa extra hårt för att göra sig gällande i denna situation. Kvinnan 
verkade övertygad om att det inte fanns några problem som hon inte 
kunde tackla. Dessa förhållningssätt må det vara mig tillåtet att tolka 
som ett uttryck för vederbörandes personliga strategier. På grund av sta-
tistikens utseende med kvinnlig underrepresentation inom akademiens 
högre nivåer är detta avsnitt inriktat på kön som komplikation för kvin-
nor. Mäns komplikationer på grund av kön skymtar vid sidan av nämnda 
fall endast tillfälligtvis. Artikulationerna därvidlag har varit få, möjlighe-
terna till tolkningar något fler, men jag har gjort en avgränsning och valt 
att inte särskilt fokusera det deltemat, främst på grund av att jag inte har 
kunnat räkna med, att det skulle bli tillräckligt givande för bokens hu-
vudtema. 
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Ett sätt att tolka Wennerås och Wolds arbete är att akademiska sys-
tems immanenta tendenser att lägga hinder i vägen för kvinnliga dok-
torander inte är stora. Deras poäng är, att hindren kommer senare, efter 
doktorsexamen, inför meriteringen till seniornivå, underförstått där 
maktpositionerna finns. Det kan finnas anledning att påpeka, att den me-
tod, som de har valt, har gjort det möjligt, att på denna senare nivå påvisa 
statistiskt bevisbara kvantitativa skillnader, vilket då å andra sidan inte 
har varit möjligt på doktorandnivån. Tvärtom har de dragit just den slut-
sats, som har nämnts inledningsvis i detta stycke.354 Emellertid kan 
hinder dock tänkas vara av en karaktär, som inte med lätthet avslöjas 
enbart med statistik. Det konstaterandet skulle kunna gälla allmänt. I de 
speciella fallen är medicinsk och företagsekonomisk forskarutbildning 
inte med nödvändighet jämförbara. Wennerås och Wold fann en jämn 
könsfördelning bland doktoranderna (fyrtiofyra procent kvinnor) medan 
den jag fann inte var lika jämn (trettio procent). Det måste också kon-
stateras, att en så viktig faktor som könsfördelningen bland de verkligen 
aktiva doktoranderna (jämfört med de inskrivna) har jag ingen kontroll 
över. Där kan finnas en skillnad. De hinder, som skulle kunna ha varit 
aktuella är till exempel av den karaktär, som Holmberg behandlar inom 
sitt problemområde, det vill säga mer eller mindre inom den privata 
sfären.355 Till det kommer stort och smått i subtila eller ostentativa for-
mer i ett ur jämställdhetssynpunkt ofullgånget samhälle i stort. Utöver de 
försök som redovisas nedan måste det lämnas öppet huruvida diskrimi-
nerande mekanismer kan tänkas ha sitt ursprung i allmänt samhälleliga 
förhållanden, i mer avgränsat akademiska sådana eller i mer privat beto-
nade. Det föreliggande materialet lämpar sig inte för omfattande tolk-
ningar av förhållanden på forskarutbildningsnivå som leder till kvinnlig 
underrepresentation på seniornivå. En avslutande kommentar kan behö-
vas. Wennerås och Wold har studerat och mätt verkliga förhållanden. 
Mina utflykter bland verkliga förhållanden är fåtaliga: till exempel ande-
len nyligen inskrivna kvinnor bland de forskarstuderande vid en före-
tagsekonomisk institution. Min studie gäller i stället uppfattningar och 
upplevelser av verkliga förhållanden. 

                                                 
354 Wennerås, C. & Wold, A. Kvinnor missgynnade under hela 90-talet. 1995. 

Se även ovan s. 53 vid not nr 171. 
355 Wennerås, C. & Wold, A. Nepotism and sexism in peer review. 1997. 

Holmberg, C. Det kallas kärlek. 1993. 
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Frågor om könsperspektiv på forskarkarriären har jag inte ställt i 
samband med den första fasen av undersökningen. Spontant framkom 
negativa synpunkter på kvinnliga handledare av kvinnliga doktorander, 
som gick ut på att det uppstod konkurrens i stället för handledning.356 
Även i samband med den longitudinella studien (fas två) har en likartad 
utsaga förekommit. Informationen är sensiterande. Tolkningar i fråga om 
kvinnors förhållande till andra kvinnor skulle kunna glida iväg åt olika 
håll: Negativa erfarenheter och egna frustrationer i forskarkarriären har 
gjort det svårt för senioren att inta en generös hållning ens mot yngre 
forskare av samma kön. Eller tvärtom: yngre forskare, ‘snåla skator’, har 
svårt att vara erkännsamma mot seniorers framgångar.357 En mer allmän 
tolkning skulle kunna vara, att det allmänna problemet med ogenerösa 
handledare blir extra synligt i samband med att antalet kvinnliga hand-
ledare är få.358 I samband med tankarna rörande kvinnliga nätverk längre 
fram redovisas uppfattningar av annan art. I de sammanhangen är dock 
inslaget av handledare – handledd, över- – underordnad, patron – klient 
inte poängterad. Samarbete har i sådana fall ägt rum på mer jämlik nivå. 

Som nämnts på annan plats gav uppgifter från vissa av de kvinnliga 
forskarna under den första fasen upphov till ett intresse för att i någon 
mån pejla könsfrågorna i forskningsarbetet under den andra fasen av 
projektet. Därvid gjorde jag en skattning av medvetandet om kön som 
problem inom forskarkarriären, så som jag ansåg mig kunna utläsa det. 
Detsamma utförde jag ifråga om inställningen till att ansluta sig till olika 
nätverk med förtecken av kön. Diagrammen illustrerar därför min skatt-
ningar operationaliserade på en femgradig skala. Skalstegen kan i detta 
fall inte hänföras till några definierade nivåer. I de följande il-
lustrationerna skulle det ha varit intressant med uppgifter om kön i dia-
grammen, men jag har avstått från det för att minska risken för intern 
identifiering av personer. 

                                                 
356 Dagboksanteckning 1993-05-11  
357 Termen ‘snåla skator’ användes i denna betydelse som del i en rubrik i ett 

föredrag om jämställdhetsarbete vid Högskolan i Borås. (Föredrag av Bam 
Björling 1997-05-15 ) 

358 De negativa synpunkter som har kommit fram i denna undersökning kontrasterar 
starkt mot kvinnliga doktoranders mycket positiva uppfattningar om kvinnliga 
handledare i en annan undersökning: 
Hanström, M.-B. Rekrytering av kvinnor till forskarutbildning och akademisk 
karriär. 1996. S. 34ff. 
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Medvetandenivån beträffande de könsrelaterade frågorna klassifice-
rade jag som ganska låg överlag med något undantag. Från de kvinnliga 
forskarstuderandes sida tog det sig uttryck i klara utsagor att de inte hade 
upplevt något hinder på grund av sitt kön. Det senare bör kanske tolkas 
som ett utslag av en strategi. Möjligen finns det i materialet indikationer 
på en indirekt medvetenhet som skiljer sig från de nämnda utsagorna. 
Dessa indikationer har jag inte räknat med vid denna skattning. 

Figur 14  Medvetenhet om könets betydelse, kvinnliga 
nätverk och manliga nätverk 

J: En forskare i juniorposition med liten erfarenhet 

Såvitt jag kan förstå är kvinnliga nätverk inte så 
starkt utbyggda, men de finns. De saknar visser-
ligen representation på toppnivå, men det finns en 
så pass stor styrka hos dem, att de kan leda till 
forskningsuppdrag och finansiering. Jag kan re-
dovisa ett fall från den andra fasen och en delvis 
motsvarighet från den första. Vissa manliga forsk-
ningsledare medverkar med utpräglad uppmunt-
ran. Under alla omständigheter uppmuntras indi-
viduella kvinnor av seniorer (män) i ansvarsställ-
ning. Själva nätverken består möjligen enbart av 
kvinnor, men män ingår i samma arbetsgrupper 
som nätverkens kvinnor. Det finns i materialet 
från både första och andra fasen exempel på hur 
oerfarna forskare på ett sätt som dessa upplevt 
som positivt introducerats och inlemmats i mera 
erfarna forskargrupper. I båda fallen rörde det sig 
om kvinnor och i de berörda forskargrupperna 
fanns det både kvinnor och män. Kvinnliga nät-
verk i allmänhet är inte någon nyhet och inte hel-

ler att de också existerar i akademiska sammanhang. För man in diskus-
sionen på att det handlar om ingredienser i den symboliska akademien 
(eller ‘invisible college’) är det kanske inte lika självklart. I de samman-
hangen har den mesta energin koncentrerats på de elitistiska dragen, ban-
den mellan akademiens privilegiefördelare. Sociala cirklar eller delfält 
med förtecken av kön och på en lägre nivå än den yppersta toppen kan 
uppfattas som ett intressant bidrag till diskussionen i denna fråga. Det 
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kan också förefalla naturligt att utgå ifrån att sådana grupperingar är he-
terodoxa och att de på sitt sätt bidrar till kampen om det gemensamma, 
om det som det är intressant att kämpa om. Det finns det i själva verket 
indikationer på i det insamlade materialet. En lockelse med ett kvinnligt 
nätverk är det stöd man kan få för sina preferenser i problemvalsfrågan. 
Indikationerna pekar därvidlag i precis samma riktning som mot vad som 
i politiska sammanhang betraktas som ‘mjuka’ frågor av särskilt intresse 
för kvinnor.359 Till exempel kan psykologiska aspekter på ämnet uppfat-
tas som särskilt viktiga. Sådana uppfattningar kan ge doxakonflikter och 
mycket riktigt kunde jag observera en sådan vid ett seminarietillfälle. 
Opponenten från en mer matematiskt orienterad avdelning verkade vilja 
föra respondenten till rätta. Vad är företagsekonomi i detta? Småningom 
verkade oförståelsens rötter i okunskap återfalla på opponenten själv. 
Från auditoriet framfördes det då, att “timmar, kronor eller kilowattim-
mar måste in förr eller senare” i projektet. Det var för mycket psykologi 
och det var för komplicerat. Stark förenkling behövdes.360 Om uppfatt-
ningen är riktig, att nämnda nätverk kan uppfattas som heterodoxa och 
subversiva, infinner sig lätt ett konsekvensresonemang, som innebär att 
de ortodoxa har anledning att ingripa i repressiv riktning. Detta resone-
mang är inte helt teoretiskt. Det citerade uttalandet från auditoriet ovan 
kom från seniorhåll. Resonemanget innebär inte att alla kvinnor samlas 
bakom gemensamma paroller i doxafrågor. 

En av de kvinnliga forskarna menade, att det inte alls var någon bra 
idé med kvinnliga nätverk för egen del. Det gav en alldeles för begränsad 
aktionsram. Jag har tolkat det som att hon ur sin synvinkel har uppfattat 
dem som i besittning av för litet makt för hennes behov. En annan ut-
tryckte också dubier och hyste farhågor om att det kunde vara negativt i 
längden, ja rent av kontraproduktivt för henne. Själv sökte hon anknyt-
ning till manliga nätverk. Det var snarare viktigt att framstå som kunnig 
och bäst på något område, som kunde uppfattas som manligt, och hon 
menade att en position som den bästa ‘datafixaren’ på avdelningen kunde 
vara fördelaktig. Min tolkning av dessa bådas utsagor, är att det nog inte 
är nätverket med manliga förtecken de söker, utan de är på jakt efter ‘the 
invisible college’ med dess privilegieattribut, den symboliska akade-

                                                 
359 Ljudupptagning 1992-02-12 08.00 

Dagboksanteckning 1993-03-31 09.50 
360 Dagboksanteckning 1993-01-12 15.00 
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miens innersta cirklar. Det är inte samma sak som manliga nätverk, så 
som jag har valt att uppfatta dem i detta sammanhang. 

Manliga nätverk, definierade som nätverk med könet som utgångs-
punkt, är det inte lätt att få grepp om, eftersom de knappast varken kog-
nitivt eller socialt uppfattas på det viset. Man kan kanske tala om en in-
formell manskultur.361 Vad som kanske är manligt uppfattas gärna som 
mänskligt. Ändå har jag en uppfattning om dem och den skiljer sig från 
den jag har om det jag kallar homosociala relationer. Språket sviker mig 
vid ett försök till beskrivning. Är det ett misstag att redovisa bedömning-
en ifråga? Eftersom jag har utfört denna klassificering och den uppen-
barligen hör till min förståelse kan läsaren uppfatta redovisningen av den 
som ett led i min skyldighet i form av öppenhet i min roll som under-
sökande subjekt. De manliga nätverken är en del av den symboliska aka-
demien men de utgör inte det som traditionellt menas med ‘invisible 
college’. 

Till resonemangen om nätverk på doktorandnivå hör de uppgifter om 
kamratstöd och konkurrens som dryftats på annan plats.362 Ett starkt, ge-
nerellt inkluderande doktorandnätverk, som alla intervjuade, mest kvin-
nor, inte så många män, uttalade sig entusiastiskt omkring, har jag upp-
fattat ha artikulerade samband med kön som komplikation endast i så-
dana sammanhang som gäller kontakter med seniorer. Har tillgången till 
en grupp intresserade kvinnor, i kraft av deras habitus som kvinnor, haft 
betydelse för det existerande stöttande doktorandnätverket? Det är en 
distinkt möjlighet. Samma nätverk kritiserades från seniorhåll som dis-
putationshindrande.363 I den andra miljön uppfattade jag som tidigare 
nämnts att en basal tilltro doktoranderna emellan saknades och att ‘ver-
tikala’ kontakter tillmättes en större betydelse. 

Till de faktorer, som jag har valt att klassificera för att illustrera resul-
tatpresentationen, hör uppfattningarna om könsrelaterade hinder och för-
delar i forskarutbildningen. Som en följd av deltagarnas associationer har 
jag också redovisat en skattning av uppfattningar om hinder på grund av 
barn. Samma reservationer vad gäller skalsteg med mera som redovisa-
des för skattningen av könsmedvetenhet är tillämpbara i dessa fall. 

                                                 
361 Fürst, E. Kvinner i akademia. 1988. S. 26ff. 
362 Se s 53: Kamratstöd och konkurrens. 
363 Jämför s. 53: erfarna forskarstuderande. 
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Enligt denna min skattning var det nästan inte möjligt att spåra några 
artikulerade uppfattningar om könsrelaterade hinder, snarare menade de 
kvinnliga deltagarna uttryckligen, att det inte förelåg hinder. Det förhål-
landet kan tolkas i anslutning till den allmänt låga medvetenhetsnivån rö-
rande könsrelaterade frågor. Det kan också ses som en strategi, att det in-
te gagnar deras ställning att torgföra dylika farhågor. Å andra sidan var 
farhågorna inte helt och hållet oartikulerade, som synes av illustrationen. 
Däremot förelåg det uppfattningar om att det fanns fördelar av att vara 
av kvinnligt kön. Det senare kan tolkas i anslutning till det (o)medvet-
na(?) jämställdhetsarbete, som bedrevs av vissa seniorer att uppmuntra 
kvinnliga forskarstuderande. Jag är inte säker på, 
att det är en poäng, att uppfattningen var före-
trädd bland båda könen. Mannen ifråga menade 
att fördelen var omotiverad och tvingade honom 
till extra ansträngningar för att bevisa sin kon-
kurrenskraft. Den utsagan är sensiterande. Det är 
en slags indikation på en uppfattad könsrelaterad 
maktförskjutning inom denna del av det akade-
miska fältet. De nämnda förhållandena pekar på 
eventuella fördelar av socialt kön. Från en kvin-
na föreligger en uppfattning om fördelar relate-
rade till biologiskt kön. “Om docenten vill titta 
på mina ben, så bjuder jag på det.” Inget missnö-
je var kopplat till den utsagan, som emellertid 
också var klart relaterad till tidigare arbetslivser-
farenheter. Motsvarande överdrivet, oönskat 
manligt intresse hade i det sammanhanget någon 
gång fordrat motåtgärder. Skall detta tolkas som 
en anpassning till traditionella könsroller i ett 
arbetsliv präglat av manliga strukturer?  

Figur 15  Hinder på grund av kön, hinder på grund av 
barn samt fördel på grund av kön 

Det har inte gått att spåra annat än diffusa upp-
fattningar om fördelar av att vara av manligt 
kön. Dessa har jag heller inte klassificerat över 
nivå ett, den lägsta möjliga nivån. Att den omständigheten att vara 
förälder kunde uppfattas som ett hinder i forskningen kunde jag uppfatta 
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hos en del av deltagarna, eftersom det spontant fördes på tal. Hindret 
behöver ju inte nödvändigtvis ha könsrelaterade komplikationer men det 
finns beskrivningar av den arten, förväntade respektive befintliga. Hind-
ren skulle då kunna vara dels institutionella, arbetsmiljörelaterade och 
dels relaterade till (traditionella?) könsroller kanske i första hand inom 
privatsfären. Ingen av deltagarna har artikulerat könsrollsrelaterade far-
hågor i förhållande till arbetsplatsen, snarare motsatsen. En beskrivning 
av en forskningsresa, som nödvändiggjorde inkallande av den kvinnliga 
forskarens moder för barntillsyn och markservice för att kunna 
genomföras, har föranlett mig att klassificera hindret som stort. Att 
hindret med självklarhet ansågs skola övervinnas just inom ramen för en 
relation mor – dotter – barnbarn får tolkas ha inneburit en könskomplika-
tion. Tolkningen av den är också huvudanledningen till att det alls finns 
någon skattning av begreppet förtryck nedan. Upplevelser av förtryck 
finns inte artikulerade bland deltagarna, utan det handlar om min 
tolkning. Mycket traditionella könsroller i hemmet kan knappast be-
skrivas som något annat än förtryck. Förhållandet är naturligtvis hind-
rande för all förvärvsverksamhet, även forskning. Den självbild (egen-
definition) det medför, underlättar sannolikt inte heller. Trots individuellt 
riktad uppmuntran och erkännande, fanns det en kvinna som bejakade en 
känsla av att det var en nackdel att vara kvinna i universitetssamhället. 
Det var kopplat till det exklusiva ansvaret för barnomsorgen; moders-
rollen upplevdes som en konflikt i den vetenskapliga verksamheten. 
Barn var ett hinder i den yrkesrollen, men å andra sidan var det de som 
skulle prioriteras. 

Deltagande vid ett välbesökt seminarium utan kvinnligt deltagande 
gav mig inblick i en miljö, som gav intryck av att inte ofta besökas av 
kvinnor att döma av den utpräglat manliga jargongen, som avvek från 
andra seminariekulturer inom ämnet. Alternativtolkningarna skulle vara 
antingen, att jargongen anpassades, när kvinnor deltog eller, att jag som 
utomstående missförstod seminariekulturen ifråga. Jag kan tänka mig att 
kvinnor inte i första hand skulle välja en sådan miljö, när det fanns al-
ternativ. Så vitt jag förstår stöder statistiken mitt antagande. I den mån 
iakttagelsen är att hänföra till begreppet homosociala relationer finns det 
även teoretiska grundvalar för att kvinnor skulle kunna bli uteslutna.364 
Försiktighet är dock av nöden. En kvinnlig forskarstuderande, som hade 

                                                 
364 Iversen, A. Kvinnelige doktorgradsstipendiater. 1996. S. 27f. 
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en god vän inom den här aktuella kretsen var mycket lockad av den mil-
jöns fördelar, som bestod av ett mycket aktivt för att inte säga offensivt 
stöd (inklusive en viss övervakning) från handledarens sida, något som 
medförde en hög och jämn takt i studier och avhandlingsarbete. Även de 
forskningsmetodiska traditionerna lockade henne 
och hon ansåg sig ha goda förutsättningar vad 
gällde dem. Varför hon ändå inte anslöt sig till 
miljön har undandragit sig en slutgiltig bedöm-
ning. Kvalitetsskäl artikulerades: för mycket ut-
rednings- och för litet forskningskaraktär var 
omdömet.365 I detta sammanhang har en tolk-
ning av en annan sorts utsaga infunnit sig. Utsa-
gan gällde en irritation i allmänhet över ofull-
ständigt genomarbetade uppsatser till forskarut-
bildningskursernas examinationer och i synner-
het över att det var ‘killarna’ som kom undan 
med undermåliga prestationer.366 Här tycker jag 
mig spåra en uppfattning, en medvetenhet om att 
män kan slippa lättare undan än kvinnor i samma 
situation. Det har blivit den personliga konse-
kvensen av att välja vägen att konkurrera enligt 
en ‘manlig’ mall. Av de fyra kvinnliga forskare, 
som jag har haft kontakt med i detta sam-
manhang, har ingen pekat ut någon miljö som 
någon de har velat undvika av seminariekultur-
skäl.  

Figur 16  Homosociala relationer, förtryck och osynlig-
het 

Annars har det inte varit direkt ovanligt med ut-
pekande av miljöer, som inte har passat individen ifråga. Det gäller både 
kvinnor och män. Preferenserna har stundom varit ganska starka. 
Osynliggörande av kvinnor och kvinnors kunnande är medvetna eller 
omedvetna strategier inom manliga strukturer i diverse organisationer.367 
                                                 
365 Ljudupptagning 1993-06-01 09.00 
366 Ibid. 
367 Fürst, E. Kvinner i akademia. 1988. S. 27. 
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Det skulle alltså kunna drabba även forskarstuderande. När jag har klas-
sificerat denna kategori, med samma reservationer som tidigare i detta 
avsnitt, har jag funnit några exempel. Det föreligger inga uttalanden om 
begreppet osynlighet. Det är min tolkning av deras utsagor i övrigt samt 
deras ageranden under observation, som har legat till grund för klassi-
ficeringarna. Fynden har inte gjort det tydligt att osynlighet är en könsre-
laterad komplikation. Predikamentet har även drabbat män. Synliggöran-
de är rimligtvis i inte obetydlig grad inom räckhåll för den forskarstude-
rande individen och är antagligen något som varierar över tid i takt med 
att det som produceras vinner eller förlorar uppmärksamhet. Det finns 
förvisso kvinnor i materialet, som inte är osynliga. Hör de kanske till den 
kategori, som aldrig kommer att möta motstånd, eftersom deras personli-
ga kompetens är så uppenbar? Om de kvinnor som inte hör dit, skulle 
osynliggöras i större utsträckning än män på samma nivå, kan jag inte 
avgöra. Risken är antagligen större på nästa nivå i forskarkarriären, när 
konkurrensen hårdnar. Det är en av poängerna med Wennerås och Wolds 
slutsatser kring forskare i medicin. Fortfarande saknas kvinnor på den 
absoluta toppnivån. 

Om jag försöker betrakta strategier för forskarkarriärer i ljuset av kön 
och särskilt iakttar män, så har jag svårt att uppfatta att manliga forskar-
studerande förhåller sig till kön på något medvetet sätt. Jag har ovan re-
fererat ett fall av någon som anar en pågående maktförskjutning relaterad 
till kön. Jag kan upptäcka, att manliga seniorer har uppmuntrat kvinnliga 
forskarstuderande, antingen för att de har ansett att det har varit själv-
klart och för att individerna har varit värda det, eller för att de har ansett, 
att det har legat i institutionens intresse att ha en jämställd profil. När ve-
derbörande har haft ‘patriarkställning’ kan det betraktas som särskilt be-
tydelsefullt.368 I ljuset av kön kan man urskilja några olika strategier, 
som kvinnliga forskare under utbildning har använt sig av. Den mest på-
fallande är förnekandet, att det skulle föreligga några hinder. En annan är 
att se övervägande fördelar i att vara kvinna både socialt och biologiskt 
utan att ansluta sig till något kvinnligt nätverk, och samtidigt utnyttja 
manliga strukturer utan att bekämpa dem. En tredje är att uttryckligen 
avvisa kvinnliga nätverk och bortse från sitt eget kön och försöka fram-
stå med samma kvaliteter som en man skulle ha gjort. En fjärde är att an-
knyta till kvinnliga nätverk och därmed acceptera, kanske rent av väl-

                                                 
368 Ljudupptagning 1992-04-02 14.30 
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komna att utkämpa doxastrider omkring värderingen av till exempel 
‘mjuka’ problemval. Ytterligare ett möjligt alternativ har varit att accep-
tera konservativa könsroller och sätta det egna exklusiva moderskapet 
främst och forskningen i andra hand. Konsekvenserna för informations-
sökning diskuteras på annan plats. 
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4.5 Karakteriseringar av forskningens former 

Några steg i forskarkarriären kan se ut som följer i uppräkningen nedan. 
Forskaren råder i varierande grad själv över de förhållanden som avses i 
listan, i högre grad över dem i den övre delen av listan än över dem i den 
nedre delen. Det finns ingen given ordningsföljd men ändå finns det 
samband mellan vissa av stegen. Somliga positioner är av tillfällig art 
eller av genomgångsnatur. Andra är attraktiva eller på annat vis obligato-
riska genom hela karriären. Blandningen av attraktiva positioner kan se 
olika ut för olika individer, bland annat beroende på läge i karriären. 
Listan uppvisar en blandning av positioner, som Bourdieu antagligen 
skulle ha funnit oförenliga, eftersom somliga skulle kunna betecknas 
som typiska för forskarkarriären och andra som utmärkande för univer-
sitetsmänniskan. Den distinktionen kan inte uppfattas som lika strikt i 
svenska sammanhang, vilket är anledningen till blandningen. Det hindrar 
inte att olika individers ambitioner kan tänkas följa olika prioriterings-
ordningar enligt sådana linjer. Att vid en viss tidpunkt besätta flera posi-
tioner torde vara vanligt. 

4.5.1 En lista med karakteristiska inslag i forskarkarriären 
 
Utveckla beläsenheten 
Delta i seminarieverksamheten 

och utveckla den akademiska 
muntliga retoriken 

Uppträda som opponent 
Ansöka om finansiering av 

forskarutbildning 
Deltaga i konferens 

Utveckla den egna skriftliga 
formuleringsförmågan till exempel 
i samband med ‘paper’ till forskar-
utbildningskurser 

Deltaga med ett skriftligt 
bidrag vid en konferens 

Se till att få en artikel 
publicerad 
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Se till att den blir ordentligt 
spridd 

Agera så att den blir sedd och 
läst 

Använda välvilligt inställda 
seniorer för nyssnämnda aktiviteter 

Börja undervisa på universitetet 
utan att bli uppslukad 

Skaffa undervisningsuppdrag 
vid andra högskolor 

Studera och forska utomlands 
(gärna i Nordamerika) 

Skriva ansökningar om forsk-
ningsanslag 

Se till att det blir bekant att det 
finns ett omfattande nätverk med 
akademiskt inflytelserikt folk som 
är beredda att stötta projektidén. 
Låt det gärna se ut som om dessa i 
själva verket deltog i projektet 

Utveckla skrivandet enligt den 
akademiska retorikens fordringar 
och publicera mera 

Delta i institutionens inter-
na/externa publiceringsarbete 

Organisera en konferens 
Erhålla en doktorandtjänst, 

utbildningsbidrag eller dylikt 
Erhålla forskningsanslag från 

forskningsråd et cetera 
Avlägga examina (licentiat, 

doktor) 
Delta i bedömningen av andras 

ansökningar om forskningsanslag 
Uppträda som opponent på en 

avhandling 
Bli handledare för forskare 

Bli antagen som docent 
Erhålla och ta plats i en styrelse 

för ett (helst börsnoterat) företag, 
varest intressanta personligheter 
huserar 

Använda nämnda styrelsepost 
för att såväl samla in som plantera 
intressanta idéer liksom att få 
desamma bedömda 

Delta i tjänsteförslagsnämnder 
Delta i betygskommittéer 
Delta i granskningskommittéer 

för facktidskrifter, ‘peer review’ 
Styra sammansättningen av 

nämnda granskningskommittéer 
Bli redaktör för vetenskaplig 

tidskrift eller publikationsserie 
Bli professor 
Vara examinator i forskarut-

bildningen 
Styra antagningen till forskar-

utbildningen 
Bli dekan 
Deltaga i styrningen av medels-

tilldelning från forskningsråd och 
motsvarande 

Styra bemanningen av forsk-
ningsrådens bedömningskommit-
téer och beslutande församlingar 

Erhålla medlemskap i lärda 
sällskap och akademier 

Styra rekryteringen till lärda 
sällskap och akademier 

Mottaga priser och 
ärebetygelser 

Styra tilldelningen av priser 
och ärebetygelser 
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4.5.2 Sju positioner 

I mitt sökande efter informationsanskaffningens förutsättningar i forsk-
ning och forskarutbildning har jag funnit variationer i forskningens for-
mer för unga oetablerade forskare. Dessa bildar samtidigt ramar. Det är 
inte frågan om sju kategorier. Snarare skulle man kunna säga att här 
urskiljs sju positioner. Det är viktigt att komma ihåg att positionerna inte 
ömsesidigt utesluter varandra. Å andra sidan är det heller inte stadier, 
som den unge forskaren genomlöper alla eller ens kan genomlöpa alla. 
Någonstans stannar man för att fullfölja sin juniorperiod. Följden, som 
den presenteras här, kan ses som en ordning av stigande självständighet. 
Vilka positioner, som kan intagas eller inte kan intagas av olika 
individer, beror på habitus, i stor utsträckning på hållningen till existenti-
ella frågor. 
 

a) En i förväg avgränsad uppgift inom ett projekt 
b) En anställning inom ett projekt 
c) Ett väldefinierat avhandlingsprojekt 
d) Ett avhandlingsprojekt inom ett snävt definierat forskningsprogram 
e) Ett avhandlingsprojekt inom ett forskningsprogram med vida ramar 
f) Ett eget skapat forskningsfält som kan placeras inom ett forsknings-

program 
g) Ett eget skapat forskningsfält utan garantier 

En inte ovanlig rekryteringsväg till forskarutbildningen har varit att bli 
anställd för en i förväg bestämd, avgränsad uppgift i ett projekt. Möjlig-
heten att skriva en egen avhandling på materialet finns, men den är inte 
definierad som en huvudsak, och den uppgiften kan också visa sig vara 
svår att fullfölja, men på det viset innehåller denna position en möjlighet 
till en delfinansiering av ett avhandlingsprojekt. Att företa en datainsam-
ling till sitt avhandlingsprojekt är kanske den mest nära till hands lig-
gande möjligheten. Arbetsledning för att klara den primära uppgiften 
ingår och en viss välvilja gentemot arbetstagarens egna forsknings- och 
studieintressen kan eventuellt påräknas. Värdefullt i sammanhanget är att 
det finns kontaktmöjligheter med mer erfarna forskare. Den unge fors-
karen kan börja bygga sitt eget nätverk. Möjligheten finns att arbetet kan 
leda till mer ansvarsfulla uppdrag i fortsättningen eller i andra projekt. I 
så fall kan man se denna form som en investering i forskarkarriärens 
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inledningsskede. Från projektorganisatörens sida kan det vara ett sätt att 
pröva en förmåga. Det kan också vara en möjlighet att på detta vis hålla 
en talang på is (forskningsprojekt som försörjningsprojekt), tills någon 
annan lämpligare finansiering dyker upp. Anställningsformerna kan ha 
varit lösa, kanske i form av arvodering.369 

En ung forskare kan erhålla en tidsbegränsad anställning i ett forsk-
ningsprojekt, som har beviljats medel, på liknande sätt som redan har 
beskrivits, men med litet friare tyglar, mer som en teammedlem under ar-
betsledning. Det har funnits en möjlighet att påverka innehållet i ar-
betsuppgiften. Forskningsuppgiften kan utvecklas som ett samarbete 
mellan deltagare på olika erfarenhetsnivåer. Arbetsledning i ett sådant 
projekt kanske mest är att jämföra med att handledning ingår och kan 
alltså delvis betraktas som en förmån. Socialt stöd för den egna insatsen 
kan höra till arbetsformerna. Man kan säga att den egna talangen både 
kommer till nytta och blir exploaterad. Den egna avhandlingen är inte 
definierad som någon huvudsak, men den kan bli en av projektets 
(bi)produkter. En avhandling kan dock kräva längre tid än en projektfi-
nansiering klarar. Även i detta fall kan man se formen som en investering 
i ett nätverk. Projektet kan alltså fungera som en delfinansiering av 
forskarutbildningen, men det finns ingen garanti för det. En strategi, som 
jag inte har något uttalat belägg för, men som ligger implicit i somliga 
agenters handlande, är att deltagande i flera uppdrag av denna form, kan 
avkasta avhandlingsdelar, som sedan kan sammanfogas. 

En forskningsuppgift, som kan vara finansierad genom ansökan från 
någon finansiär, kanske en del av ett större projekt, eller helt enkelt ett 
uppdrag från en intressent, kan organiseras som ett avhandlingsprojekt 
och utlysas eller erbjudas någon lämplig förmåga. Projektet är följaktli-
gen väl definierat och forskningsfrågan är mer eller mindre färdigformu-
lerad och kan svårligen påverkas annat än med viss vinkling. Finan-
sieringen är ordnad eller ordnas och är inte doktorandens problem. An-
ställningen kan ordnas i form av kontrakt med omprövningsklausul. 

Relativt långsiktiga forskningsprogram med inledningsvis ordnad fi-
nansiering och utsikter till fortsatt finansiering i kraft av tung välmerite-
rad vetenskaplig ledning och dito administrativ ledning kan välja att or-
ganisera stora delar av sin forskning som avhandlingsprojekt. Motiven 
                                                 
369 Jag mötte tre personer i denna situation. Ytterligare två hade haft erfarenhet av 

denna sorts tillvaro. 
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inbjuder till spekulation. Produktionssättet måste anses effektivt ur nå-
gon eller några synvinklar, till exempel får arbetskraftens grad av mo-
tivation anses vara exceptionellt hög genom de fördelar för den enskilde 
som organisationen innebär: studier och meritering ordnas under ekono-
miskt gynnsamma former. Arbetsinsatsen kan till följd av incitamenten 
beräknas bli stor och koncentrerad. Arbetskraftens låga grad av erfaren-
het av och kompetens för arbetet ifråga kompenseras genom den expertis 
som satsas i arbetsledning/handledning. En annan sida av saken är kon-
kurrensfördelar vid rekrytering av talanger till forskarutbildningen i 
ämnet, till subdisciplinen, till avdelningen, till forskargruppen, till rätt 
doxa: rätt klient till rätt patron. 

Ett sådant program kan välja att formulera sina avhandlingsprojekt på 
olika vis. Ett dikotomiserat sätt att beskriva det är att tala om en snäv 
ram och en vid ram. I fråga om den snäva ramen skulle man kunna säga 
att forskningsfrågan visserligen inte är formulerad, medan ämnet mer el-
ler mindre är avgjort. I det andra fallet är inte ämnet formulerat. Undan-
tagsvis kan rent av en doktorand med ett färdigformulerat avhandlings-
projekt, som passar inom programmet, rekryteras. En viss flexibilitet kan 
alltså tillämpas för att lyckas i rekryteringen, som dock vanligen sker 
genom utlysning i konkurrens. Subversiva tänkare skulle sannolikt ut-
göra en fara för projekten och störa produktionen. Deltagarnas habitus 
måste bedömas som viktig i samband med deras rekrytering. Deras 
strategier för legitimering måste kunna antas äga rum i disciplinerade 
former. I dessa sammanhang står finansieringen i fokus och doktoranden 
är befriad från försörjningsproblem även om risken för omprövning 
finns. Den senare förefaller huvudsakligen bygga på förtroende snarare 
än på krav om konkreta prestationer. Expertisutvecklande och nätverks-
byggande resor till konferenser kring projektets teman kan påräknas. In-
om projektens hägn kan också ett betydande ‘lä’ råda. Vid vidmakthållet 
förtroende inom projektet kan doktoranden ta lätt på allmänna regler för 
symboliskt avancemang inom forskarutbildningen. Obligatoriska kurser 
och poäng är man visserligen inte befriad från. 

Vitt skilt från ovanstående förhållanden är en situation, där den egna 
problemformuleringen regerar eller där rent av ett eget forskningsfält har 
skapats och där finansiering inte är i förväg ordnad. Hoppet i sådana fall 
är en doktorandtjänst inrättad med universitetsmedel. 
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4.6 Symboliskt och socialt kapital av akademiskt slag 

Som avslutning på ett kapitel om vägen till ett akademiskt kapital fram-
träder vid sidan av individerna, enskildheterna och variationerna även en 
översiktlig bild av den karriären. Det har visat sig vara möjligt, att sam-
manfattningsvis klassificera de båda kapitaltyperna. För att få en rik och 
varierad illustration har fler individer klassificerats i detta sammanhang 
än i andra. Alla som i något sammanhang har intervjuats, trettioen 
personer, har inbegripits. Därutöver har sju personer, som inte har 
intervjuats, men observerats, tillkommit. Den minnesgode läsaren erinrar 
sig att en skattning av angränsande slag, klassificerade enligt en annan 
skala och summerande de båda kapitaltyperna, redan har redovisats för 
en mindre grupp under benämningen karriärläge. I det här fallet har 
intryck av hithörande art kunnat klassificeras under två huvudkategorier.  

Skattningen av det akademiska, symboliska kapitalet kan i fem steg 
göras nästan mekanisk och den sammanhänger nära med en ursprunglig 
indelning och ett planerat urval av deltagarna. Att sätta den femte klassen 
som slutsteg, skulle dock vid detta tillfälle erbjuda otillräckliga di-
stinktioner. En professor klassificeras i det här sammanhanget med minst 
fem poäng men i vissa fall med sex. En annan senior klassificeras 
normalt med fyra poäng. En person med akademisk grundexamen och 
som alldeles nyligen inträtt på det akademiska fältet klassificeras på nivå 
ett. Med en viss erfarenhet av fältet kan värdet av det akademiska 
kapitalet beräknas ha stigit till nivå två. En avlagd högre examen eller 
annars en betydande forskningserfarenhet, dock fortfarande i junior-
position, kvalificerar till nivå tre. 
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Figur 17  Symboliskt respektive so-
cialt kapital av akademiskt slag 

B: En bibliotekarie 
E: En forskare i juniorposition med 
avsevärd erfarenhet 
J: En forskare i juniorposition med 
liten erfarenhet 
N: En presumtiv forskare i juniorpo-
sition utan någon erfarenhet 
P: En forskare i topposition 
S: En forskare i seniorposition med 
avsevärd erfarenhet 

Med socialt kapital, som här 
klassificeras på ett sammanfat-
tande sätt, avses sådana sociala 
resurser som kan beräknas vara 
gångbara i yrkesmässiga akade-
miska sammanhang och som 
inte tillhör det symboliska (eller 
ekonomiska) kapitalet. För 
klassificeringarna i denna kate-
gori har indelningen i fem 
klasser visat sig otillräcklig, 
enkannerligen i dess övre del. 
Det gäller särskilt så som det 
sociala kapitalet har uppfattats i 
detta sammanhang. Åtta klasser 
har erfordrats i stället för fem 

och det är det tänkta utrymmet över den femte nivån som har krävt en ut-
byggnad. Skattningen i detta fall har sådana konkreta hållpunkter i indi-
vidernas habitus, som har påverkat och väglett mig även vid skattningen 
av till exempel socialt inriktad informationsanskaffning. Det gäller in-
blickar jag kan ha fått i olika typer av nätverksbygge och den uppfattning 
jag kan ha fått om makt och ställning. Även sådana uppgifter, som hör 
till skattningen av akademiskt kapital har haft en viss inverkan. Enstaka 
uppgifter om partner, föräldrar, släktingar och vänner har knappast ut-
nyttjats. Indikationer på genomförd eller pågående klassresa har jag 
uppfattat som en osäker grund att bygga en skattning på, vad gäller ve-
derbörandes sociala kapital i akademiska sammanhang, men de ingår i 
övervägandena. Uppgifter om betydande sociala resurser utanför det aka-
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demiska fältet har påverkat min skattning endast i obetydlig grad. 
Uppgifter om agenternas positioner på det akademiska sociala fältet, det 
som skall avspeglas, har utnyttjats desto mer. Det kan gälla förhållanden 
om mer eller mindre prestigefyllda uppdrag särskilt när det gäller se-
niorer och uppgifter som tyder på om vederbörande har varit efterfrågad 
och på vilken nivå detta har ägt rum. Jag har tagit hänsyn till uppgifter 
om chefskap. Graden av erfarenhet och etablering inom respektive posi-
tion har jag tagit hänsyn till. Utsagor om andra agenter, till exempel om 
kollegor och handledare, har utnyttjats. Min relation till deltagarna har 
varit sådan, att skvaller inte naturligt har förmedlats, men i de fall så har 
skett, har det utnyttjats. Observationen av bruket av symboliskt våld och 
av dess effekter har påverkat min bedömning. Det har anknytning till 
kategorin för hävdelse och visar på individens anspråk. Hur bruket av 
symboliskt våld och andra hävdelsestrategier har utfallit, mottagits, ger 
en fingervisning om vederbörandes position. Vid inplaceringen på skatt-
ningsskalan har dessa uppgifter behövt sammanvägas. Det är frågan om 
en övergripande bedömning. 

Sammanfattningsvis skulle man kanske kunna säga, att jag har gjort 
uppskattningar av akademiskt kapital av symboliskt respektive socialt 
slag. Det är en i förhållande till Bourdieu heterodox terminologi, som 
tränger sig på efter ett flitigt sysslande med hithörande klassifikationer. 
Användningen av den benämningen skall dock ransoneras på grund av 
risken för sammanblandningar. Den i detta sammanhang brukade me-
ningen av socialt kapital överensstämmer inte med Bourdieus använd-
ning av begreppet. De uppgifter, som han räknar in, är bara delvis till-
gängliga. Orienteringen kring deltagarnas habitus blir därmed också an-
norlunda. 

Symboliskt kapital fördelar sig olika mellan individer men med en 
självklart tilltagande ackumulering vid stigande senioritet. Seniorer strax 
under topposition har enligt definitionen behandlats enhetligt utan dis-
tinktioner sinsemellan och är därför föga intressanta på annat vis än 
genom den ganska självklara utmärkelsen av att ha samlat ett större 
symboliskt kapital än juniorerna. Mellan de senare märks klassificerade 
skillnader på tre nivåer. Mellan de topplacerade seniorerna urskiljs skill-
nader på två nivåer bägge nära taket för indelningen. Ett tak har näm-
ligen förefallit urskiljbart. En finare gradering vad gäller alla grupperna 
hade kanske varit möjlig, men har inte varit angelägen. Den symboliska 
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prestigen kan variera, men det finns gränser för variationen, när väl en 
nivå är definierad. 

Ett sakkunnigutlåtande vid en 
professorstillsättning vid tiden för 
materialinsamlingen har kunnat 
hjälpa till vid urskiljningen av nivå-
erna på symboliskt och socialt kapi-
tal.370 Det gäller såväl uttryckligen 
meddelade principer som uppgifter i 
argumentationen och värderingen av 
de sökande. Med tanke på att övrigt 
material i undersökningen i påfal-
lande grad sätter det sociala kapita-
let i förgrunden är det anmärknings-
värt, att argumentationen i den tex-
ten enbart rör sig kring symboliska 
värden, även om ingredienser i so-
cialt kapital tydligt räknas upp. Det 
finns ett undantag: Värdet av inves-
teringen i socialt kapital ifråga om 
att samarbeta med andra forskare 
används i argumentationen med po-
sitiva förtecken i ett fall och negati-

va i ett annat. Det kan konstateras, att sådant socialt kapital är tillgängligt 
för investering redan i en juniorsituation. Den doxakontrollerande, para-
digmsättande delen av kapitalinnehavet ingår i en uppräkning men har 
inte någon betydelse för argumentationen. 

En förklaring till koncentrationen på de symboliska värdena erbjuder 
sig. Normalsituationen vid tillsättningar – även på avancerade positioner 
som professurer – är, att de sökandes symboliska kapital vida överstiger 
det sociala, att besittning av ett stort socialt kapital är ovanligt och att 
sakkunnigrutinerna därför främst är upparbetade längs den symboliska 
rutten och på det viset kan avsaknaden av en jämförelse med det sociala 
kapitalet förstås. En avsevärd del av forskarkarriären, med sina investe-
ringar, kan vara tillryggalagd vid ansökan om en professur. Ändå för-
håller det sig på det viset, att de riktigt tunga investeringarna i socialt 
                                                 
370 Sakkunnigutlåtande 1990-11-08  

Sakkunnigutlåtandets kriterier för 
symboliskt kapital 

Originalitet 
Bredd 
Djup 
Metodförtrogenhet 
Integration 
Tillhörighet till huvudfåran för ämnet 
“Acceleration” i forskningens kvalitet 
och omfattning 

Dito kriterier för socialt kapital 

Samverkansförmåga  
Nätverksbygge 
Universitetsadministration 
Tidskriftsredaktionellt arbete 
Ledamotskap i forskningsfonder 
Pedagogiskt ledningsarbete 
Sakkunniguppdrag vid (professors)till-
sättningar 
Handledningsarbete, som lyckosamt 
leder till högre examina 
Lärljungars akademiska avancemang 
särskilt till professurer 
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kapital fordrar en plattform av typ professur och alltså får äga rum efter 
mottagandet av en sådan position. Även om reella investeringar i socialt 
kapital har ägt rum tidigare, kan avkastningen inte nå sitt fulla värde och 
förmera kapitalet i avsevärd grad förrän i en sådan position. Det förhål-
landet kan illustreras genom att granska vad en summering av de båda 
kapitaltyperna visar. De som besitter ett mycket stort socialt kapital, be-
sitter också i grunden ett stort 
symboliskt kapital. Det omvän-
da gäller inte nödvändigtvis. 

Figur 18  Summering av symboliskt 
och socialt kapital av akademiskt 
slag 

B: En bibliotekarie 
E: En forskare i juniorposition med 
avsevärd erfarenhet 
J: En forskare i juniorposition med 
liten erfarenhet 
N: En presumtiv forskare i juniorpo-
sition utan någon erfarenhet 
P: En forskare i topposition 
S: En forskare i seniorposition med 
avsevärd erfarenhet 
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4.7 På väg mot ett informationssökningskapital 

Sammanhanget mellan forskarutbildningen och informationsanskaff-
ningen har hela tiden funnits i fokus för denna undersökning. Nedan 
följer ett försök att urskilja, göra distinktioner mellan, finna begrepp för, 
bilda kategorier av, förstå de faktorer, som har med informationsanskaff-
ningen att göra, även om de är länkade till forskningen som den huvud-
sakliga sysslan. 
 

4.7.1 Konferenser och publicering 

Den vetenskapliga konferensens informationspotential är väl känd. Den 
kan beskrivas ha både en aktiv och en passiv funktion för deltagarna. 
Aktuell forskning presenteras, ofta före publicering på annat sätt. 
Tidsfaktorn är i sammanhanget tämligen väsentlig. Sådana texter, som 
presenteras på en konferens är visserligen ofta till sin karaktär preliminä-
ra, men de är ändå så pass officiella att det är comme-il-faut i forskar-
samhället att citera eller eljest hänvisa till fynd, som har offentliggjorts 
den vägen. För den som inte har den avancerade seniorens inblickar, till 
exempel via ‘peer-review’-funktioner, är konferensen det tidigast möjli-
ga tillfälle, vid sidan av helt personliga kontakter, att få reda på nya 
forskningsresultat. I sistnämnda avseende är konferensen även informa-
tionsbärande för det tillfälle, att nya resultat inte har tillkommit. Möj-
ligheten att få upp ögonen för nya intressanta aspekter är stor genom den 
personliga kontakten och påverkan. Den sistnämnda kan alltså ha en in-
verkan på förståelsens karaktär och kvalitet. Genom att presentera ett 
‘paper’ drar man blickarna till sig, något som kan framkalla kontakter. 
Social samvaro och personliga sympatier kan framkalla samarbete. Per-
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sonliga nätverk kan utvidgas eller knytas tätare, alternativt i Kadushins 
mening elitistiskt avgränsa sig snävare. En konferens kan följaktligen 
vara en investering i både symboliskt och socialt kapital. Lär man sig 
förena en person, ett namn med ett kunskapsområde, kan det underlätta 
att hålla sig à jour med områdets framtida utveckling – en investering i 
forskningsinformation, men inte bara det. Att lära sig att hålla sig à jour 
är ett steg i informationssökningskarriären och en investering i, ett för-
värv av informationssökningskapital. Det kan gälla både när det gäller att 
uppmärksamma nya skrifter av betydelse och den personliga kontakt 
man kan vara beredd att ta, i samband med att man har en egen upp-
fattning om personen. 

Potentialen av kapital i informationshänseende 
i den vetenskapliga konferensen är ingen hem-
lighet inom det företagsekonomiska ämnet natio-
nellt eller internationellt. Juniorsessioner i sam-
band med årliga internationella möten förefaller att 
vara etablerade och beredskapen att investera även 
i den delen med ekonomiskt kapital för juniorernas 
resor likaså.371 

Figur 19  Deltaga i konferens och arrangera konferens 

E: En forskare i juniorposition med avsevärd erfarenhet 
J: En forskare i juniorposition med liten erfarenhet 

Det som gäller konferensdeltagandet gäller förstås 
även konferensarrangerandet, men i högre grad 
och på ett djupare plan. I arrangörskapet ligger 
stora informationsförmåner. För att planera mötet behövs uppgifter från 
och upprepade kontakter med de medverkande deltagarna så att en nå-
gorlunda logisk eller på annat sätt acceptabel sekvens kan uppnås. Det 
kan behöva bedömas om något bidrag är särskilt intressant och om det 
skall markeras på något särskilt sätt i uppläggningen, till exempel så 
kallad ‘key-note’. Sådana åtgärder kan ligga på doxaplanet och kan bli 
omstridda såväl i planläggningsskede som under sessioner och i efter-
handsrecensioner. Olika deltagares behov av och anspråk på uppmärk-
samhet kan ge inblickar i symboliska hierarkier och andra rangordnings-
                                                 
371 Dagboksanteckning 1992-09-21 15.00-16.00 

Ljudupptagning 1993-06-10 10.15-12.15 
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fenomen. Om en doktorand har deltagit i konferensuppläggningen eller 
rent av har skött den på delegation, ger nämnda förhållanden inblickar i 
konferensämnets aktuella utveckling på en nivå och med en detaljerings-
grad som annars skulle ha varit förbehållet seniorer. Delegationen har i 
så fall inneburit en närkontakt med seniorer vid forskningsfronten, dis-
kussioner om deras forskning i allmänhet och deras konferensbidrag i 
synnerhet och möjligen också om relationen till andras forskning och bi-
drag. Uppdraget har förutsatt förtroende för omdömet men också en form 
av förtrogenhet med konferensämnets innehåll, som har kunnat vinnas på 
juniornivå endast på grund av särskilda förhållanden, nämligen genom 
specifik inläsning, egen förstahandserfarenhet av just den forskningen 
samt särskilt förtrogen seniorhandledning på just det området.372 

Figur 20  Publicering och publicitet 

Konferensen har som nämnts informationsfunk-
tioner i form av att se och av att bli uppmärk-
sammad. Att presentera ett paper på en konferens 
och att få en text publicerad i en tidskrift eller en 
bok har ett likartat värde som marknadsföring av 
individen och av hennes intellektuella gods och 

har en likartad informationsfunktion. Publiceringen är ett symtom på och 
en kommunikation av ett ackumulerat symboliskt, kulturellt, akademiskt 
kapital. Kapitalet har ett bytesvärde, som kan framkalla kontakter. Nivån 
på visibiliteten spelar en roll därvidlag. Auktoritativ marknadsföring från 
seniorhåll kan vara en faktor.373 Publicitet, till exempel i dagspress, fyl-
ler också liknande funktioner, sannolikt med ett högt uppmärksamhets-
värde, även inom akademin. Dessutom innebär det ett PR-värde för den 
organisation, som hyser den omskrivne. Detta i sin tur medför prestige 
för den aktuelle forskaren och en möjlighet för den individen, att 
ytterligare hävda sin linje i forskningen för det fall att egen styrning hör 
till prioriteringarna. Vederbörandes åsikter kan komma att efterfrågas 
aktivt.374 Publicering av texter inom avhandlingens huvudområde är 
kanske viktigast, men sidospår är inte att förakta. De kan rymma ett 

                                                 
372 Text 1992-12-16 (b)  
373 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 
374 Ljudupptagning 1992-06-10 15.00 
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avsevärt uppmärksamhetsvärde, särskilt om profilen på det skrivna inte 
är den som förväntas av en företagsekonom.375 

4.7.2 Läsning och expertis 

Läsning och utveckling av expertis är näraliggande kategorier, dock inte 
identiska. Läsning är en outrotlig ingrediens i forskarkarriären och i in-
formationssökningskarriären i hela deras utsträckning. Den ändrar dock 
karaktär under karriärernas förlopp. Doktorandens läsning för att överhu-
vudtaget sätta sig in i ett fält och därutöver skaffa den bildning och den 
expertis, som går att skaffa den vägen, är tung. Läsning i ett sådant skede 
innebär ofta studier av publicerad text, förlagsartiklar. Nyttan av specifi-
ka forskningsrapporter uppstår ofta i ett senare skede till exempel i sam-
band med att man börjar bevista konferenser. Det betyder inte att junio-
ren står främmande för texter kring forskning som inte är färdig, men hu-
vuddelen av sådan läsning är producerad av juniorer i liknande position 
som man själv. Till yttermera visso är expertis utan egen forskning svår 
att hoppas på, däremot är gradskillnader, även betydande sådana, i belä-
senhet möjliga. Otillräcklighet i beläsenhet är att utsätta sig för risken för 
symboliskt våld.376 Å andra sidan kan ett från början väldefinierat av-
handlingsprojekt anses stå på så fast teoretisk grund, att den inläsning, 
som behövs i det sammanhanget av tidigare rapporter på studieområdet, 
kan betraktas som huvudsakligen instrumentell. I ett sådant sammanhang 
kan biblioteksorienterad informationssökning visa sig vara effektiv, ef-
tersom specifika sökbegrepp går att mobilisera.377 

Formerna för att tillgodogöra sig primärlitteraturen kan variera. En-
ligt en artikulerad auktoritativ utsaga kan man inte alls acceptera “snack” 
kring kaffebordet – det är endast egen läsning som gäller. Samtidigt är 
                                                 
375 Ljudupptagning 1989-11-21 17.00 

Text 1993-06-10  
Ljudupptagning 1993-06-10 10.15-12.15 

376 Dagboksanteckning 1993-05-11  
Dagboksanteckning 1993-03-03 14.00 
Dagboksanteckning 1993-01-15 09.15-12.00 

377 Dagboksanteckning 1992-02-27 15.30[?] 
Text 1992-05-03  
Dagboksanteckning 1992-06-11 13.30-15.45 
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det uppenbart, att ett av en ung forskares största problem är, att hitta 
fram till den viktiga, relevanta litteraturen, att slippa behöva läsa mindre 
värdefulla texter. För att komma därhän måste man lyssna till andras 
bedömningar av texter, för att försöka skapa sig en uppfattning om dem 
utan att själv ha läst dem. Grunden för den förståelsen är en kombination 
av eventuell egen tidigare läsning inom samma område i bästa fall av 
samme författare och den egna bedömningen av interlokutörens hållning 
respektive kompetens att bedöma texten ifråga. Åtminstone provisoriskt 
och kanske för avsevärd tid kan man låta sig nöja med hörsägen vad 
gäller innehåll, betydelse och kvalitet. 

En seniors självpåtagna läspensum kan även i en utvecklad expertsi-
tuation förvisso vara en dryg börda, i synnerhet om man tillhör dem som 
menar att det inte går att ta utsagor i kafferummet (“snack”) för gott. Det 
finns också exempel på att ansträngningar läggs ner på att följa nyutgiv-
ningen, själva publiceringen av litteratur. Är det ett symptom på att de 
socialt permanentade informationsvägarna inte har fungerat så bra? 
Kollegorna spelar ändå en stor roll: 

Var får man den viktigaste informationen ifrån, den som har störst 
betydelse? Jag får väldigt sällan information genom kollegor. Den 
information jag får har jag fått på andra håll. Den är däremot ofta 
bekräftad och därmed till kunskap genom kontakterna med kolle-
gor. Jag får nog ofta min information, vad fan det är en svår fråga. 
Uppenbarligen får jag den väldigt mycket genom litteraturen, med 
den bakgrund som jag har beskrivit här, så är det ungefär så det ser 
ut. Men jag tror att jag också får väldigt mycket information genom 
massmedia.378 

Det förefaller finnas ett behov av att känna till även publiceringen och 
inte bara olika forskningscentra, deras bemanning, deras projekt och rap-
porteringen av de senare. Kunskaperna om produktionsförhållandena 
kring forskning och omständigheterna kring dess offentliggörande utgör 
dock en socialt orienterad och förhållandevis bekväm väg att hålla sig 
informerad. Just dessa är en ytterst central del av det kombinerade sym-
boliska (akademiska) respektive sociala kapital, som investeringar i in-
formationssökning resulterar i. Decenniers beläsenhet samt associationer 
till en lika lång tids erfarenhet av nämnda förhållanden kring forskning 
och publicering verkar i en sådan riktning, att av det man läser, är allt 
                                                 
378 Citatet härrör från ett sammanhang, som utförligt redovisas på s. 53ff: En senior. 
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mindre någon nyhet och av det som är nytt går det mesta snabbt att 
upptäcka. Den sortens rationaliseringar uppträder i detta sammanhang 
som effekten av ackumulerad nytta av gjorda investeringar. Den artikule-
rade kritiska hållningen från någon senior till att låta andras bedöm-
ningar prägla det egna omdömet skulle på det viset kunna ha en viss 
verklighetsbakgrund. Att tolka den rationaliseringseffekten som ett und-
vikande av litteratur och läsning förefaller långsökt, för att inte säga helt 
felaktigt. Det kan tänkas, att Brittain har rätt så till vida att den hu-
manvetenskaplige forskaren kan förhålla sig avvaktande till att i en viss 
situation läsa ytterligare texter. Det sammanhänger med att det för denne 
inte är möjligt att sätta sig in i all litteratur, all information, som är re-
levant för en viss frågeställning. Det finns helt enkelt för mycket skrivet. 
Konsten är att skaffa sig tillräckligt av det som är viktigt, något som inte 
är alldeles lätt att definiera. Vid något tillfälle i arbetet måste forskaren 
sätta punkt för läsningen, avsluta konsumtionen och övergå till 
produktionen. Att det faktiskt föreligger rationaliseringsmöjligheter för 
senioren är tydligt. I detta sammanhang förefaller den av Lönnqvist 
lanserade kunskapsväskan vara en särdeles välfunnen metafor.379 Det är 
inte rimligt att tänka sig forskaren som icke beläst på sitt expertområ-
de.380 I föreliggande undersökning går det inte att finna stöd för sam-
hällsvetenskapliga forskares motstånd mot litteratur- och biblioteksan-
vändning så som Brittain har framställt det.381 Om Meadows har åsyftat 
några andra än naturvetare och tekniker med beteckningen litteraturfobi 
finns det inget stöd för det heller i detta sammanhang.382 Som framkom-
mit i annan kontext har det varit svårt att hitta stöd för åkomman ens 
bland dem som utgjorde den avsedda måltavlan.383  

Möjligheten att utveckla sin expertis vid sidan om läsning ligger i 
egen forskning. För doktorandernas del är det fråga om hoppet snarare 
än resultatet. Variationer i försöken att utveckla sin expertis existerar. Det 
finns fall där man så högt värderar det associativa, botaniserande be-
teendet, att bredda och eller fördjupa kunskaper, som har att göra med 
projektet, men inte utgör dess fokus, att man gärna låter dessa utflykter 
                                                 
379 Se s. 53 vid not nr 102. 
380 Jämför s. 53: Stephen Stoan. 
381 Se s. 50 vid not nr 84. 
382 Se s. 48 vid not nr 82. 
383 Seldén, L. Images of researcher - librarian interaction. 1999.  
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försena den formella bekräftelsen på att man är forskningskompetent. 
Utflykterna kan bestå i att man antingen engagerar sig i inläsning av 
något fält eller i att man arbetar med forskningsprojekt vid sidan av. Det 
senare beteendet kan även ha försörjningsskäl. Ett annat beteende kan 
vara att man försöker disponera sina poäng i forskarutbildningens läskur-
ser på ett sådant sätt att man blir beläst på ett tungt, svårinhämtat men på 
något vis prestigefyllt område. Ett tredje beteende är att lita på att av-
handlingsprojektet har sådan karaktär att det är värt alla ens ansträng-

ningar både av läsning och forskning för att bli 
expert på just det. Att undvika eller avstå från 
tunga investeringar i läsning för sin expertisut-
veckling är svårt och är att inbjuda till symboliskt 
våld. I lä av etablerad doxa och med sanktioner 
från seniorer kan dock tyngden i investeringarna 
tillåtas variera. Ångest och förvirring har i något 
sammanhang kopplats direkt med läsning, kurs-
läsning i det fallet. Att klassificeringarna visar på 
en del överensstämmelser vill jag inte tolka som 
tillfälligheter: känslomässiga kopplingar till de 
intellektuella, symboliska investeringarnas tyngd 
och anspråk på individen, har även resulterat i 
rapporter om trötthet och slitenhet. Den spontana 
uppgiften om ett kärleksförhållande såsom varan-
de bidragande till välbefinnandet i påfrestningar 
av nämnda slag måste betraktas som sensiterande. 

Figur 21  Läsning, expertisutveckling och ångest 

Redan från den föreliggande studiens första fas 
hade det blivit tydligt att forskare med erfarenhet 

hade skaffat sig ett eget förhållningssätt till informationsanskaffning. Det 
var ingalunda identiskt individerna emellan men byggde huvudsakligen 
på andra källor än dem biblioteken kunde erbjuda och i stor utsträckning 
på personliga sociala nätverk. Så tillvida kan man säga att de fynden 
stöder tidigare forskning med samhälleligt perspektiv.384 Även ur den 
forskande individens perspektiv visade det sig, att det fanns utvecklade 
tankegångar om forskares förhållande till bibliotek och litteratur, som på 
                                                 
384 Jämför Höglund, L. & Persson, O. Information och kunskap. 1985. S. 99ff. 

Läsning 

0 

5 
J 

J 

J 

J 

J 
J J 

J 

J 

J 

E 

Expertis 

0 

5 
J 

J 

J 

J 

J 
J J 

J 

J 

J 

E 

Ångest 

0 

5 
J 

J 

J 

J 

J 
J J 

J 

J 

J 

E 



235 

  

ett avgörande sätt skiljer sig från Meadows’ med flera fobitankar, som 
inte kan sägas ha något stöd i det empiriska underlaget för min avhand-
ling. Undvikande beteenden och en viss antagonism har kunnat urskiljas, 
men det är inte samma sak. Det har i sådana fall handlat om rationella 
överväganden kring vem som skall ha kontrollen över informationen, 
forskaren eller bibliotek(ari)en. Hittills har dessa tankar om individens 
på symboliskt, akademiskt kapital grundade men socialt orienterade in-
formationssökning saknat empirisk underbyggnad i verklig mening men 
i och med denna studie kan man säga att sådan nu föreligger. Några av 
Stephen Stoans artikulerade tankar, som tydligen bygger på yrkesmässi-
ga vardagserfarenheter från forskning och referensarbete, är fyndiga och 
pregnanta och de formuleringarna skall inte bytas ut mot en grynvälling: 

 […] footnotes, personal recommendations from other scholars, 
serendipitous discovery, browsing, personal bibliographic files, and 
other such techniques that involve no formal use of access tools 
account for the great majority of citations obtained by scholars. […] 
The subject literature, after all, forms a vast bibliographic apparatus 
indexed by subject, according to the book or article in which 
footnotes appear, and analyzed in considerable detail, for a footnote 
may cite information contained in a single paragraph or sentence 
from an entire article or book. 

[…] the primary literature indexes itself and does so with 
greater comprehensiveness, better analytics, and greater precision 
than does the secondary literature. […] 

In following the footnotes and often annotated bibliographies 
incorporated into the primary literature, researchers are obtaining 
professional guidance from other experts, who are placing citations 
within an intellectual framework that reveals their relative value 
and interrelates the parts to a whole. Raw facts devoid of inter-
pretation are meaningless. Information, until worked into some kind 
of theory or hypothesis that seeks to make sense of it, is 
meaningless. It is the action of the human mind that converts in-
formation into knowledge, and it is knowledge, not simply infor-
mation, that scholars are seeking. […] 

Undergraduate and graduate students who are unable to operate 
with the broad knowledge and solid bibliographic base of research 
scholars, can find library skills valuable in initiating their first timid 
efforts at “research”.385 

                                                 
385 Stoan, S. Research and library skills. 1984. Citaturval från s. 101-106. 
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The more important scientists in a field have particularly well de-
veloped informal communication networks. They are the people 
who obtain large grants, invite others to share research projects with 
them, serve as officers on important scholarly organizations and as 
editors of leading journals, referee grant proposals and journal 
manuscripts, organize symposia, select students for admission to 
graduate school, write recommendations for other people’s research 
proposals and so on. 

[…] the researcher must somewhere make an informed judg-
ment that he must cease gathering data and commit ideas to paper, 
even though there may still be much unexploited data of whose 
existence he is unaware.386 

Den emfas som kan spåras i Stoans språk vill jag härleda till hans val av 
målgrupp. Valet av tidskrifter att publicera sig i, Library Trends och 
College & Research Libraries, antyder praktiskt verksamma bibliotekari-
er samt biblioteksforskare. Det är att observera att Stoan lämnar en 
brasklapp vad gäller oerfarna forskare. Bland dem kan det finnas anled-
ning att använda bibliotekens hjälpmedel. 

Den syn på informationsanskaffningens trappsteg i forskarlivets olika 
skeden som en karriär utvecklades redan under studiens första skede och 
den idén är originell och det synsättet är också något som har begrepps-
liggjorts under namn av informationssökningskarriär.387 Det är fråga om 
en individutveckling som omspänner decennier. Med tankestöd av Bour-
dieu kan det vidare hävdas, att det finns underlag, om än inte av empi-
riskt slag, för att den karriären, liksom den akademiska, skulle kunna 
omfatta generationer. 

Det är svårt att få Stoans tänkesätt att harmoniera med Meadows’ och 
Brittains uppgifter om litteraturfobi. Inte heller stämmer Brittains vision 
om den letargiske samhällsforskaren, som lamt låter värdefull infor-
mation strömma sig förbi, utan snarare framtonar den humanvetenskap-
lige forskarens existentiella läge, där det faktiskt är omöjligt att tillgo-
dogöra sig all relevant information, om man när ambitionen att själv 
                                                 
386 Stoan, S. Research and information retrieval among academic researchers. 1991. 

S. 242, 251. 
Stoan åberopar i sin tur stöd från s. 12 i: Garvey, W.D. Communication. 1979. 

387 Med hjälp av professor Harald Swedner fick den sitt namn, informationssök-
ningskarriären, den 19 mars 1991. Den är publicerad: 
Seldén, L. The information seeking career. 1992.  
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producera något. Låter man tankarna färdas så långt, närmar man sig det 
kända forskningsproblemet rörande forskares överbelastning med infor-
mation. Spontant artikulerade hänvisningar till fenomen i anslutning till 
‘information overload’ saknas i stort sett i det insamlade materialet.388 
En analys på det temat skulle föra för långt från fokus i denna studie och 
får anstå till en annan undersökning.389 

4.7.3 Botanisera 

Effektivitet är ett begrepp med särskild valör i företagsekonomisk forsk-
ning. Stundom uppfattas begreppet inte bara som något man forskar om 
utan även som effektivitet i forskningen på ett sätt som inte finns i andra 
discipliner. Detta är en myt, som verkar omfattas av forskare även inom 
andra områden än företagsekonomi.390 En annan sorts logik kan leda 
kunskapssökandet ut på andra vägar: beslutsteori kan sökas hos von 
Wright, handlingsteori hos Habermas, tolkningsteori hos Ricœur och dia-
logtänkande hos Buber. Då kan företagsekonomen alternativt “den sam-
hällsvetenskaplige forskaren” hamna på ett teologiskt specialbibliotek. 
Det i ett tidigare sammanhang berörda vetenskapsfilosofiska intresset 
måste anses vara mer eller mindre direkt kopplat till det botaniserande 
beteendet. Kategorien identifierades den vägen. Tankeväckande är även-
ledes samstämmigheter med kategorin rörande den egna styrningen av 
avhandlingens innehåll. 

Ett beteende som har klassificerats högt på skalan över botaniserande 
beteende har en helt annan karaktär än andra. Det måste karakteriseras 
som ett undvikande beteende. Botaniserandet, informationssökandet ut-
fördes istället för det som var huvudavsikten med den aktion som ledde 
fram till beteendet. 

                                                 
388 Jämför dock s. 53 citat vid not nr 336. 
389 Den mest näraliggande referensen skulle kunna vara: 

Wilson, P. Some consequences of information overload and rapid conceptual 
change. 1996. 
Artikeln bygger på ett föredrag vid en konferens i Borås: Information Authority 
and User Knowledge, April 27-28 1993. 

390 Se s. 53 vid not nr 265. 
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Figur 22  Botanisera, vetenskapsfilosofiskt intresse och 
egen styrning 

Bördan av doktorandens läspensum har betonats 
tidigare. Ett sätt att slippa riskera att läsa ‘vid 
sidan av’, när målet är att snabbt sätta sig in i ett 
område, där handledaren kräver att man skall vara 
eller bli expert, är att använda sig av andras ‘fär-
diggjorda’ bedömningar av vilken litteratur, som 
är verkligt viktig och relevant för förståelsen av 
områdets problem. Man kan försöka tillgodogöra 
sig seniorens kognitiva karta av områdets litte-
ratur innan man har utvecklat en egen. Det finns 
åtskilliga reservationer omkring en sådan aktivi-
tet. För det första gäller det att ha utvecklat en 
egen personlig beredskap att acceptera den typen 
av vägledning. Det har inte minst att göra med in-
ställningen till den egna styrningen av avhand-
lingen. För det andra gäller det, att det finns ett in-
tresse från seniorens sida, att överhuvudtaget dela 
med sig av den egna förståelsen. För det tredje 

torde det vara nödvändigt för senioren att kunna sätta sig in i juniorens 
förhandenvarande kunskapsnivå samt kunna och vilja överföra den egna 
förståelsen på ett sätt som är ‘smältbar’ för just den junioren. Det första 
villkoret kan vara svårt att smälta, men ligger åtminstone inom räckhåll 
för varje junior att själv besluta om. Det andra hindret torde inte vara 
svårt att övervinna. Det ligger i den akademiska livsluften att diskutera 
förståelse av olika problem, följaktligen också texter. En intresserad 
junior kan vara en fullt acceptabel diskussionspartner, men en diskussion 
förutsätter gensvar. Om juniorens kunskapsnivå är alltför rudimentär, 
upphör kommunikationen snart. För att en fortsättning skall komma till 
stånd, är det i så fall nödvändigt att det tredje villkoret också gäller. Även 
om både det första och andra villkoret föreligger, blir bristen i det tredje 
avseendet fatal. Problemet därvidlag utgörs av, att det går åt en hel del 
tid att klargöra profilen på juniorens kunskaper respektive luckor. För att 
avsätta den tid, som seniorer ofta har brist på, behövs någon form av 
intresse för saken för att det skall finnas anledning att prioritera. Där-
vidlag finns det ett antal möjligheter. Effekten av personlig sympati par-
terna emellan skall inte underskattas. Handledarens egen känsla av 
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skyldigheter i en reguljär handledningssituation inte heller. En stark driv-
kraft torde det vara, om senioren själv har ett eget intresse av att junioren 
löser problemet med så liten åtgång av tid och kraft som möjligt, till 
exempel på grund av att det föreligger ett personligt samarbete i ett 
projekt, som senioren är beroende av. I så fall kan man karakterisera 
förfarandet som en företeelse inom ett förhållande av typen mästare – 
gesäll, patron – klient, sensei – seito,391 boss – hitman… Den junior, 
som i enbart eget intresse försöker sig på att rationalisera i bördan av de 
egna symboliska investeringarna, kan alltså räkna med att stupa på det 
tredje villkoret. Det finns i materialet exempel på en juniors 
approchering av forskare med världsrykte, vilka villigt har ställt upp 
inom ramen för det andra villkoret, men där kommunikationen, enligt 
min tolkning, har brutits på grund av att det tredje villkoret inte har 
uppfyllts.392 En tolkning av att approcheringen har lagt grunden för ett 
akademiskt nätverk är alltför optimistisk. Ett misslyckat närmande kan 
rent av beräknas vara kontraproduktivt i det avseendet. Även om inte 
symboliskt våld kommer till användning, kan det hänga i luften. 

4.7.4 Kognitiv auktoritet 

En junior kan av en senior begära ett utlåtande ifråga om motstridiga 
eller svårtolkade uppgifter om texters eller agenters besittning av rele-
vant symboliskt kapital. Från ekonomens grundutbildning kan det via till 
exempel kurslitteratur härröra uppgifter om någon akademisk seniors 
otvetydiga expertis på ett av företagsekonomins delområden. Det kan fö-
refalla naturligt att utnyttja sådana kunskaper när man har behov av att 
fördjupa sig på området ifråga. Det föreligger ett erbjudande om sökning 
i databaser i denna situation. Denna kombination av förkunskaper och 
erbjuden teknik gör det naturligt att utnyttja citeringsdatabaser. Det kan 
då bli en uppenbarelse av motstridiga känslor och förvirring när det visar 
sig att den i juniorens ögon konsekrerade experten finns representerad i 
befintliga citeringsdatabaser sparsamt och endast åberopad av svenska 
författare.393 I ljuset av fynden och med ledning av ett seniorutlåtande 

                                                 
391 Swedner, H. Några texter om välfärdsarbete i japan. 1994. S. 108f. 
392 Ljudupptagning 1992-04-13 09.00 
393 Sökning 1993-05-11 09.31 
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från nära håll kan då experten ifråga, sannolikt sig själv ovetande, finna 
sitt symboliska kapital betänkligt urholkat i juniorens ögon.394 Kan ex-
pertens ställningstagande i ett sakkunnigutlåtande ha bidragit till att seni-
orutlåtandet blev oförblommerat och tydligt? Kände junioren till sakkun-
nigutlåtandet? Händelsen rymmer för undersökningens del ett flertal in-
tressanta ingredienser. Det gäller sådana saker som förhållandet mellan 
doxa och reproduktion. Motsättningar i doxa (och därmed sannolikt, men 
mindre intressant, även motsättningar på andra plan) mellan två seniorer 
framträder. Uppgifter grundade på såväl formellt som socialt inriktad in-
formationssökning blir tillgängliga och en samverkan däremellan tillåter 
doktoranden att göra betydelsebärande distinktioner. Samtidigt var det 
den formellt inriktade informationssökningsansatsen som från början 
ledde fram till ifrågasättandet. 

En variant av att utbedja sig utlåtanden från en senior grundad på 
dennes kognitiva auktoritet, symboliska kapital är att en senior oombedd 
ger en junior underrättelser om till exempel nya projekt, nya texter. I ett 
nära samarbete inom samma projekt mellan en doktorand och senior-
forskare kan en annan variant än den nyss nämnda företeelsen av typen 
mästare – gesäll avteckna sig. Seniorens avancerade läge i informations-
sökningskarriären kan i vissa lägen komma junioren tillgodo. Det kan 
gälla uppgifter, som senioren har erhållit i sin kapacitet som funktionär 
inom ‘peer-review’ och vidarebefordrat. I jämförelse med andra juniorer, 
som har varit tvungna att invänta den slutgiltiga nyheten om textens pub-
licering, föreligger här en tidsvinst på kanske ett år. I ett annat fall kan 
senioren fästa så stort avseende vid att en viss text kommer en junior till-
handa, att han beställer en bok åt junioren i dennes namn på biblioteket. 
Närmast tillhands liggande tolkning av företeelserna, är ett starkt intresse 
för juniorens projekt och kanske därutöver en alldeles vanlig omtänk-
samhet. Rapporten från ‘peer-review’-funktionen har alldeles otvetydigt 
varit en favör för junioren. Läsanvisningen däremot är så handfast, att 
den skulle ha kunnat uppfattas som otillbörlig, om inte seniorens bedöm-
ning av relationen till junioren hade varit den rätta. Att seniorens bedöm-
ning var riktig, men att händelsen ändå var remarkabel, vittnar det för-
hållandet att händelsen har kommit till min kännedom. Med en etikett 
skulle kanske företeelsen kunna benämnas socialt dirigerad informa-
tionssökning. 

                                                 
394 Ljudupptagning 1993-05-18 14.00 
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Figur 23  Kognitiv auktoritet och att ta emot information 
från senior 

Att besitta information till utbyte, att ha investerat 
i symboliskt kapital om man så vill, är ett begrepp 
som jag använt redan tidigare i mina tankar om 
informationssökningskarriären, där den hörde 
hemma på ett stadium av ett visst avancemang.395 
När jag nu håller på att formulera begreppen som 
hör hemma i den mycket tidiga informationssök-
ningskarriären finner jag att det gör sig påmint 
även i detta sammanhang. I samband med de unga 
doktorandernas insamling av empiriskt material 
kommer de i kontakt med företrädare för praktisk 
verksamhet. I en sådan relation duger det inte 
med en massiv okunnighet annat än om sådant 
som är naturligt: lokal praxis, lokala förhållanden. 
Även kännedom om sådant har kunnat vara en poäng. Sättet att komma 
åt sådant har varit lokalpress, journalistiska kontakter. Det har gällt att 
vara påläst, i synnerhet ifråga om de senaste teoretiska landvinningar, 
som kan tänkas vara relevanta. Det var i vissa lägen viktigt att kunna slå 
praktikerna på fingrarna om sådant som det gick att vara välinformerad 
om. Det finns exempel på att en datorbaserad informationssökning har 
kunnat vara till hjälp för att övertyga en chefsperson om att en företeelse 
inom dennes eget expertisområde faktiskt existerade, varest denne hade 
varit övertygad om motsatsen. Doktorandens besittning av egen kognitiv 
auktoritet hade visat sig vara otillräcklig som argument.396 

4.7.5 Hantering av information 

I materialet finns ett exempel på att en uppsättning bibliografiska refe-
renser, framtagna ur databaser inom ramen för denna undersökning, om-
kring ett visst problemområde, har kunnat fungera som en del av en in-
trädesbiljett till ett finansierat nystartat forskningsprojekt för en juni-

                                                 
395 Se s. 53.  
396 Se s. 53: kunskapslucka. 
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or.397 En investering i en sorts kapital, som har kunnat bytas mot en an-
nan sort. 

Figur 24  Information till utbyte  

I samband med att deltagare i undersökningen har 
tiggt texter direkt från upphovsmän, har det i vissa 
fall underlättat att ha egna texter att erbjuda som 
utbyte. I olika skeden av denna undersökning har 
det framkommit att upphovsmän som leverantörer 
av texter har varit tämligen säkra källor. Det har 

även varit fallet, när kännedomen om de bibliografiska referenserna varit 
grundade på databassökning. Biblioteksinriktad informationssökning har 
alltså kunnat leda till socialt inriktad dokumentleverans.398 Motsatsen, 
socialt inriktad informationssökning, som har lett till biblioteksinriktad 
dokumentleverans, finns naturligtvis också dokumenterad, även om ir-
ritationen kan bli stor när förväntan kommer på skam.399 Av uppgifter i 
litteraturen att döma har man anledning att tro att dokumentleverans är 
universitetsbibliotekens mest uppskattade starka sida.400 

Figur 25  Information från bibliotek  

Ingen kan påstå att det dräller av hänvisningar till 
biblioteksinriktad informationssökning i det in-
samlade materialet. En mycket ung forskare, som 
intervjuades vid ett enstaka tillfälle, använde en-
ligt egen uppgift CD-ROM-baserad informations-
sökning kontinuerligt varje vecka. Anledningen 

till detta fick ingen tillfredsställande förklaring. Möjligheten var nyintro-
ducerad vid intervjutillfället. Det finns exempel på ett par unga forskare 
som utvecklade intresse för datorbaserad informationssökning med mig 
som mellanhand och de fick så småningom användning för resultaten. På 
de unga forskarnas initiativ eller på mitt eget gjorde jag sökningar åt alla 

                                                 
397 Brev 1992-02-03  
398 Dagboksanteckning 1992-12-09 14.00 
399 Dagboksanteckning 1992-12-16 14.00 
400 Roos, E. Vem? Varför? Vad? Något om användningen av göteborgs 

universitetsbibliotek. 1989. 
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dem jag följde över tid. Den utvecklingsnivå i forskarkarriären de flesta 
av dem då hade nått, tillät emellertid endast vaga beskrivningar av pro-
blemområdet och resulterade därför ofta i antingen inga eller tusentals 
referenser. Ett område upplevdes som mer avgränsat och det levererade 
ur söksynpunkt ett överskådligt antal till synes relevanta referenser. Vid 
granskning visade sig referenserna hänvisa till konsultrapporter av 
obefintligt vetenskapligt värde. 

Sökning på ett senare stadium var i något fall mer framgångsrikt. Pre-
cisionen befann sig på en sådan nivå, att något hundratal referenser 
behövde sållas, vilket var överkomligt för vederbörande i det läget. Det 
kan konstateras att den åtgärden upplevdes stärka personens självstän-
dighet. Biblioteksinriktad informationssökning har alltså kunnat använ-
das i en strategi för att med Tegnérs formulering som en stark ström gå 
med egna vågor genom havet. 

Tidigare forskning, särskilt sådan av typ survey, har redovisat resultat 
om forskares användning av olika publikationstyper, vilka praktiskt taget 
variationslöst har utpekat tidskrifter som den mest frekvent använda 
typen. I praktisk biblioteksförvaltning kan dylika uppgifter ha ett av-
sevärt intresse i samband med prioriteringar vid förvärv. Med erfaren-
heter från branschen, erfarenheter av uppbyggnaden av en referensda-
tabas och likaledes med erfarenheter från den aktionsinriktade delen av 
forskningsprojektet kan realitetsanknutna problem konstateras. System 
för formellt inriktad informationssökning är ofta uppbyggda efter publi-
kationstyp. Ämnesdatabaser utgår vanligen från tidskriftsartikeln som 
normaltyp och kompletterar med analytiska poster ur konferenstryck och 
vissa andra samlingsverk; avhandlingar inkluderas ofta och andra mono-
grafier kan ingå men det är inte en regel. Den bokutgivning, som inte 
återfinns i ämnesdatabasen får i stället eftersökas i nationalbibliografier-
nas, bibliotekens och förlagens databaser.  

När man i en återfinningssituation sysslar med ämnessökning i data-
baser är publikationstyp vanligen utan intresse, men perspektivet tvingar 
sig på, som en följd av den skisserade situationen. Vantro, misstro och 
förvirring mötte, när frågan uppstod om distinktionen mellan böcker och 
artiklar i situationer med behov av att söka på flera ställen med varieran-
de sökformuleringar. Produkten (databasen) avspeglar en produktionslo-
gik, som saknar relevans för kunden. Producenten har i praktiken mono-
pol och distributören (biblioteken) utgör en fasad för denne. 
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En annan sida av saken är, att den databas som inte registrerar publi-
kationstyp kan ge slutanvändaren problem med återanvändning av refe-
renserna. Uppgifterna i det egna registret över referenser kan bli tvetydi-
ga och det kan uppstå svårigheter i kontakten med dokumentleverantörer 
ifråga om identifiering av objektet. 

En tredje sida av saken är, att det i materialet har framkommit en 
situation när forskaren är medveten om publikationstyp och använder sig 
av den kunskapen tillsammans med en bedömning av rang och kvalitet. 
För att få en uppfattning om hur en forskningsfråga behandlats över tid, 
kan en framgångsrik informationssökning åstadkommas genom att 
systematiskt gå igenom ett tillräckligt antal årgångar av en eller even-
tuellt flera kärntidskrifter på spaning efter det eftersökta temat. Fö-
reteelsen är känd från tidigare forskning. 

Som en sammanfattning av erfarenheten av att ha utfört informa-
tionssökningar åt andra forskare finns det några saker att anföra. I rollen 
som förmedlare kan det sägas, att graden av införståddhet med 
forskarnas problem var hög; något mindre i början av bekantskaperna. 
Metanivåkunskaper om företagsekonomi underlättade arbetet. Sådana 
insikter, som är grundade i formell företagsekonomisk utbildning, hade 
jag inte. Omständigheten nämns, därför att somliga agenter, författare 
och praktiker, anser den erforderlig för framgång i sökandet. Särskilt i 
början av bekantskaperna var forskarnas forskningsproblem tämligen 
ofokuserat även om området för deras studie var bestämt. Sökningar 
utfördes på samarbetspersonernas uppdrag men även på mitt eget 
initiativ. Den förstnämnda situationen var den eftersträvade, men även 
när uppdragen inte infann sig var det angeläget att få en uppfattning om 
vad biblioteksorienterad informationssökning skulle kunna ge för resul-
tat. Sökningarna fungerade även för att hålla en beredskap inför even-
tuella uppdrag och som träning. Kommentarer till icke beställda sökning-
ar kunde stundom påräknas. Tekniska problem vid uppkopplingar var 
vanliga. Gemensamma sittningar för att genomföra sökningar efter-
strävades men kunde spolieras av trivialiteter. Långsamma modem var 
påfrestande. 

En självkritisk efterhandsreflektion till förhållningssättet vid sådana 
sökningar, som gjordes gemensamt med samarbetspersonerna, gäller en 
dragkamp som kunde uppstå. Forskaren önskade så många och så ut-
förliga referenser som möjligt, medan jag intog en ransonerande attityd. 
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Denna attityd var inte genomtänkt och reflekterad utan präglad av omed-
veten sparsamhet. (Debiteringssystemen har ändrats sedan materialin-
samlingen ägde rum. Tekniska förutsättningar har också ändrats.) Till det 
kan fogas att sökningar, som utfördes på uppdrag men på egen hand, 
upplevdes som mindre stressande. Fast nätuppkoppling var stabilare och 
snabbare. Bortfall av stress och tidsåtgång vid misslyckade uppkoppling-
ar gynnade bägge parter. De misstag, som uppstod, kunde lättare kor-
rigeras och behövde inte nödvändigtvis redovisas på den nedladdade och 
(i måttlig utsträckning) redigerade fil, som tillställdes uppdragsgivaren. 
Dessa reflektioner har betydelse i det sammanhanget, att det kan be-
traktas som ett fynd i undersökningen, att forskarens egen styrning av in-
formationsanskaffningen är väsentlig. Sparsamhets- och bekvämlighets-
handlingarna står i motsättning till den styrningen. 

Det kan ses som en påfrestning under projektets gång, att inte bara 
åtskilliga intervjuers uppgifter om, att biblioteksorienterade informa-
tionssökningar varit litet betydelsefulla, utan att även den egna empiriska 
erfarenheten pekade på, att en stor andel av utförda bibliografiska sök-
ningar varit av föga värde för dem de varit tänkta för. Detta gäller sök-
ningar som inte har kunnat förses med ett tydligt fokus. Det är ett em-
piriskt resultat, att bredspektrumsökningar bara har lyckats någorlunda i 
ett enda fall och det gäller mitt eget. Den lyckosamma utgången i det 
sammanhanget torde bero på att litteraturen inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskapens delområden är mindre än inom företagsekonomins. 
I tydlig motsättning finns det exempel på några sökningar, som har varit 
deltagarna till avsevärd nytta, men då inom avgränsade områden: något 
avgränsat delproblem tidigt under avhandlingsarbetet eller ett fokuserat 
problem på ett senare stadium. I sådana fall har biblioteksorienterad in-
formationssökning kunnat stärka doktorandens självständighet. 

Det är en paradox, att i en situation, när junioren skulle kunna ha an-
vändning av biblioteksorienterad informationssökning för att självstän-
digt orientera sig i litteraturen inför problemval och fokusering – den för-
förståelsen kan anses bekräftad – så erfordras just fokusering för att bib-
lioteksorienterad informationssökning skall ge önskvärt resultat. Möjlig-
heten att matcha seniorernas kognitiva auktoritet med självständiga litte-
ratursökningar, har inte förelegat förrän på ett avancerat stadium av fors-
karutbildningen: en viktig faktor i styrningen av reproduktionen inom 
forskningen. En parallell är att Kuhlthau i informationssökningsproces-
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sen förlägger informationsinsamlingen (stadium sex) efter ämnesfoku-
seringen (stadium fem).401 

4.7.6 Informationssökningskarriärens huvudvägar 

I huvudsak är det två vägar, strategiska val, som står öppna för forskar-
studerande vad gäller informationssökningskarriären (naturligtvis nära 
kopplad till forskarkarriären som sådan). Valen är i princip fria, men ef-
tersom villkoren för försörjning under forskarutbildningstiden i praktiken 
ingår som en komponent i valet, kan valfriheten ses som illusorisk för 
somliga, medan enstaka kämpar hårt för dess realiserande. Den som trots 
önskemål därom inte blir utvald till försörjning under handledarbe-
roende, hamnar i en situation av ofrivilligt oberoende. 

Tabell 13  Handledarinflytande 
och informationssökningsfor-
mer 

Den ena vägen är en nära 
relation till handledaren el-
ler till någon senior, som, 
särskilt om det är fråga om 
samma eller näraliggande 
projekt, kan leda junioren 
till ett snabbt inträde i ett 

nätverk, som bland annat förmedlar information. Detta är i någon me-
ning kopplat till att handledaren har ett stort inflytande över avhand-
lingens innehåll.  

En stark ambition att styra innehållet i den egna avhandlingen kan le-
da till, att man väljer informationsvägar, som inte är kopplade till hand-
ledaren eller annan senior. Sådana vägar kan innebära att man väljer, 
eller i brist på annat är hänvisad till, biblioteksinriktade former för in-
formationssökning. 

Kombinationsmöjligheter finns. Alternativen kan anges enligt upp-
ställningen. Faktum är, att alla sex kombinationerna finns företrädda i 
materialet. 
                                                 
401 Se s. 53ff: Om informationssökningsprocessen. 
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Tillgång till socialt orienterad informationssökning innebär otvety-
diga fördelar som tidigare påpekats. Tillträdet innebär kontakter med be-
lästa personer i kontakt med forskningsfronten. Ett starkt handledarinfly-
tande är vanligtvis förutsättningen för tillträdet. 

Det finns emellertid exempel på att en junior från en självvald eller 
påtvingad oberoende situation har gjort försök att nalkas den välinforme-
rade internationella seniorkretsen socialt, dock så vitt kunnat utrönas 
utan påtagligt resultat. 

Även i situationer med påtagligt seniorstöd vad gäller socialt oriente-
rad informationsanskaffning finns det exempel på arbete med formellt 
orienterad informationssökning. Detta måste tolkas som ett led i att de-
monstrera att beroendet av seniorstödet inte var totalt. Sådana aktioner 
har inte uppfattats som ovälkomna från seniorsidan. 

Den eftersträvade eller påtvingade rollen av oberoende junior gör 
formellt orienterad informationssökning naturlig och nödvändig. Med 
ringa erfarenhet och beläsenhet för den med sig det omfattande och vad 
resultat anbelangar osäkra arbetet att göra distinktioner mellan det vik-
tiga och det oviktiga i litteraturen. Felaktiga val i det hänseendet korrige-
ras hårdhänt genom symboliskt våld i seminariesituationer och liknande, 
som i så motto blir viktiga informationskällor. Osäkerhet kan kvarstå 
huruvida våldet har gällt avvikande doxa eller kvalitetsnivå. I det förra 
fallet kan en fortsatt kamp vara viktig både för oberoendet och för det 
symboliska kapitalet. 

Tolkningen av innebörden av en totalt sett obetydlig nivå på junio-
rens informationsanskaffning är intressant. Kan man verkligen ‘ostraffat’ 
strunta i både informationsnätverk och formella informationskällor? Vil-
ket lä kan skapas enligt sådana linjer? Hur uppnås förtroende från exa-
minator och handledare? En förklaring skulle kunna vara en väletablerad 
doxa under seniorbeskydd, kombinerat med en oproblematisk metod och 
ett avhandlingsämne på beställning. Erforderlig inläsning kan då definie-
ras av forskningsledaren mer eller mindre ur minnet. Det återstår vissa 
kontroller av de allra senaste tilldragelserna på området. Även en biblio-
teksorienterad informationssökning kan i en sådan situation göras precis 
och avgränsad med kända begrepp. De återfunna referenserna visar sig 
då vara väl kända. 

Hur kan motsvarande beteende tolkas när handledarens inflytande in-
te är starkt? Strategiska avgränsningar i problem- och metodval kan ha 
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betydelse. En stor egen fatabur att ösa ur likaså. Någon form av tolerans, 
förtroende och seniorbeskydd erfordras. Självständigheten måste vara 
accepterad och oberoendet förankrat. Akademiska prestationer av olika 
slag kan åstadkomma det. Symboliska investeringar på något exklusivt 
kunskapsområde är ett sätt. Att åstadkomma (eller oförskyllt bli utsatt 
för?) massmedial uppmärksamhet på det man har arbetat med är ett an-
nat. Att få förfrågningar från andra universitet och särskilt från utlandet 
är ett tredje. Denna tolkning innebär, att även om informationssökningen 
undviks, så gäller det inte att dess normala följd, nämligen ett drygt läs-
pensum, undviks. Hur precision i en symbolisk investering har åstad-
kommits, förklaras genom denna tolkning bara av att den i princip 
oberoende doktoranden i ett påtagligt fall av expertbedömning har accep-
terat examinators definition av innehållet i det exklusiva kunskapsom-
rådet. 

4.7.7 Konsekvenser av kön för informationssökningskarriären 

Konsekvenser av kön för informationssökningskarriären får ses huvud-
sakligen i ljuset av forskarkarriären. Förvärvet av akademiskt kapital är 
en styrande faktor. Valen har utfallit högst olika och fler möjligheter 
existerar. En repetition av de fyra funna strategierna: 

Sätta moderskapet främst 
Se kvinnligt kön som fördel 
Aktivt välja manliga nätverk och konkurrera på dess villkor 
Välja kvinnliga nätverk och en subversiv doxa 

Det sistnämnda valet är det som får nämnvärda konsekvenser för infor-
mationssökning. Som redan påpekats besitter kvinnliga nätverk makt och 
resurser, visserligen inte upp till översta seniornivå. Därav följer, att 
nätet kan fördela informationsprivilegier. Det innebär ändå ett avstånd 
till de utpräglade kognitiva auktoriteterna och den därigenom förmedlade 
socialt orienterade informationsförmedlingen. Biblioteksorienterad infor-
mationssökning blir då ett alternativ som måste utnyttjas med den brist 
på fördelar som följer därav. 

Meningen med att välja manliga nätverk är naturligtvis att kunna dra 
växlar på de fördelar som följer med dem. Det förutsätter att behand-
lingen inom dessa är jämställd. I materialet förekommer uppgifter om att 
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större krav ställs på kvinnliga doktoranders prestationer. Tendenskritiskt 
grundade invändningar kan principiellt resas mot den slutsatsen, men 
den kan inte avfärdas. Att behandlingen inte är jämlik torde stå fullt 
klart. Principen om ackumulerade fördelar kan i stället appliceras. 

Det finns någon indikation på att det förhållningssättet att se kvinn-
ligt kön som fördel, skulle kunna kombineras med att välja en låg nivå 
på informationssökningsansträngningarna. Andra strategival, där andra 
strukturerande strukturer i en habitus med denna ingrediens måste antas 
medverka. För förvärvet av akademiskt kapital syns inga hinder i sam-
manhanget. 

Att sätta moderskapet främst gagnar inte förvärvet av akademiskt ka-
pital tillräckligt mycket för att sätta fart på informationssökningskarri-
ären vad gäller forskningsinformation. 

4.7.8 Informationssökningskapital på akademins sociala fält 

Det kan finnas anledning att diskutera informationssökning i tre olika 
kategorier: formellt orienterad informationssökning, socialt orienterad 
informationssökning och socialt dirigerad informationssökning. 

Informationssökningskapitalets symboliska (inklusive akademiska) 
karaktär kompliceras av dess beroende av socialt kapital. Kombinationen 
av symboliskt och socialt kapital utgör huvudingredienserna i habitus. 
Utvecklingen av individens habitus som agent på det akademiska fältet 
är onekligen avgörande för investeringen i informationssökningskapital i 
det senares sociala inriktning. Sannolikt är både tillägnandet och utnytt-
jandet av den kapitaltypen så förborgad, så internaliserad i en akademisk 
habitus att dess existens behöver påpekas för att bli sedd, så som det ock-
så oftast förhåller sig när det gäller habitus. Informationssökningskapita-
let i dess formella inriktning infinner sig inte omärkligt. 

Mellan formellt och socialt orienterad informationssökning råder det 
stora skillnader. Skillnaderna är så stora att man skulle kunna ifrågasätta 
om det över huvud taget är samma kapital. Det som förenar dem är att 
själva utbytet av en informationssökning med respektive kapitalutnytt-
jande faktiskt kan sammanfalla. Nästan alla de väsentliga delarna av ett 
utbyte av formellt orienterad informationssökning kan även nås via 
socialt orienterad informationssökning. Det omvända gäller inte. Framför 
allt är det bedömningarna inom socialt orienterad informationssökning 
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som saknas inom formellt orienterad informationssökning. Studerar man 
vad som är tillgängligt med hjälp av de båda resurserna med en tidsaxel 
som jämförelse finner man också att jämförelsen utfaller till formellt 
orienterad informationssöknings nackdel. Uppgifter om till exempel nya 
projekt respektive resultat av pågående är tillgängliga mycket tidigare 
via socialt orienterad informationssökning än via formellt orienterad in-
formationssökning. Vad gäller socialt orienterad informationssökning 
domineras fältet av etablerade forskare enligt principen ju större aka-
demiskt och socialt kapital i allmänhet desto större socialt informations-
sökningskapital. Informationssökningskarriären rör sig i princip från sta-
diet att själv behöva söka alla uppgifter till det ‘paradis’ där all in-
formation serveras utan anmaning.402 

När det gäller formellt orienterad informationssökning kan man kan-
ske våga påstå att fältet domineras av bibliotekarier. Dominansen är dock 
inte oomstridd eftersom fältet i stor utsträckning befolkas av innevånare 
aktuella inom den akademiska reproduktionen. Deras inriktning, hållning 
och ideologi önskar innehavarna av det etablerade akademiska kapitalet 
dominera.403 

På detta fält utspelar sig även andra kamper. Innehavare av ett ringa 
akademiskt kapital, som strävar efter mer, sysselsatta med investeringar i 
den vägen, kan här utkämpa en kamp för att uppnå någon grad av 
oberoende från dem som vill dominera reproduktionen. Samtidigt kan 
kampen föras för att inte bli beroende av biblioteket. 

Kampen kan också gå ut på att uppnå en relativ dominans inom 
forskargruppen, att anskaffa mer kapital än de andra inom den jäm-
förbara gruppen. 

På det akademiska fältet kan en kompetens inom formellt orienterad 
informationssökning utvecklas och ett kapital ackumuleras genom till 

                                                 
402 Den nackdel som kan inträffa i ‘paradiset’ är en situation med överbelastning av 

information. Jämför: Wilson, P. Some consequences of information overload 
and rapid conceptual change. 1996. 

403 Bourdieu, P. Homo academicus. 1984. 
Jämför även: Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. La reproduction. 1970. 
Aktualiserad engelsk upplaga: Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. Reproduction in 
education, society and culture. 1990. 
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exempel utbildning och upprepad och fördjupad användning.404 Emel-
lertid kan detta kapital även urholkas och småningom rent av försvinna. 
För en professionellt, kontinuerligt verksam bibliotekarie är det natur-
ligtvis inte fallet, men när det gäller forskare, som lär sig att utnyttja so-
cialt orienterad informationssökning i allt större grad som en ersättning 
för formellt orienterad informationssökning kan detta bli fallet, helt en-
kelt genom glömska och bristande övning men även genom själva fältets 
förvandling. Förändrade rutiner och förändrade tekniska och kommuni-
kativa förutsättningar kan efterlämna ett kraftigt devalverat kapital. För-
söker senioren i handledning eller undervisning överföra det devalverade 
kapitalet till kommande generationer, som blir varse dess bristande köp-
kraft, kan ett trovärdighetsproblem uppstå även vad gäller seniorens öv-
riga akademiska kapital. Försöket att dominera den akademiska repro-
duktionen genom att använda även formellt orienterade informationssök-
ningsmetoder kan bli ett bakslag. Antagligen finns det ett medvetande 
om förhållandet. Som belägg för det vill jag anföra, att det i det empi-
riska materialet inte tycks finnas exempel på att formellt inriktade infor-
mationssökningar kommuniceras från senior till junior men väl i motsatt 
riktning.405 

Devalveringen kan döljas och motverkas genom att formellt orien-
terad informationssökning definieras som mindre viktig för forskare att 
hålla reda på. Därmed kan den uppgiften delegeras till en doktorand.406 
På så vis kan då ändå kampen om detta kapital föras vidare gentemot 
bibliotekarieprofessionen. Dominansen över reproduktionen å andra si-
dan kan dock minska och blir under alla omständigheter mindre direkt. 
Processen med en del yngre forskare, som är relativt välorienterade om-
kring den formellt inriktade informationsanskaffningssprocessen och de 
äldre, som distanserar sig ifrån den, upprepas på detta vis gång på gång. 
                                                 
404 “Vill inte ha sökningar gjorda åt sig för då har han inte kompetensen.” 

(Dagboksanteckning 1992-02-13 09.30) 
Ljudupptagning 1993-03-01 09.00 
Lönnqvist har gjort samma iakttagelse i sitt material. Se s. 50 vid not nr 86. 

405 Ljudupptagning 1990-01-09 13.00 
Text 1992-12-09  

406 Ljudupptagning 1990-01-09 13.00 
Jämför även uttalandet: ”Databaserna producerar listor. Men blandar glass och 
sågspån.” (Dagboksanteckning 1993-01-15 09.15-12.00) Citatet förekommer 
även på s. 53 vid not nr 346. 
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Denna studie lämnar åtskilligt empiriskt stöd åt Stephen Stoans te-
ser.407 Det finns anledning att besinna vad bibliotek(arier) inom det aka-
demiska sociala fältet kan respektive inte kan uträtta ifråga om informa-
tionssökning så som deras kapital är konstruerat i förhållande till forsk-
ning och forskarutbildning. 

Vad som i ljuset av denna studie kan uträttas är inte okomplicerat. 
För det första finns det skäl att konstatera att formellt inriktad informa-
tionssökning kan sägas utgöra ett mindre kapitalbelopp än socialt inrik-
tad informationssökning. Det minskar dessutom i betydelse för forskaren 
allt eftersom forskarkarriären avancerar. Formellt inriktad informations-
sökning utförs inte bara vid bibliotek och inte bara av bibliotekarier, men 
den institutionen och de agenterna är dock de mest betydelsefulla. Det 
finns ett professionellt intresse för bibliotekarier att dominera sina posi-
tioner på fältet och så torde det också förhålla sig i verkligheten. Den till-
hörande symboliska och ekonomiska makten är inte obetydlig. Den sist-
nämnda är dock inte oproblematisk: Det är forskningens företrädare (se-
niorerna), som sitter på universitetsbibliotekens kassakista. Motsvarande 
torde i helt övervägande grad gälla för forskningsorganisationer i andra 
miljöer än universitet. 

Inget i studiens material motsäger den förförståelse, som gick ut på 
att inledningsskedet av forskarutbildningen utgör ett kritiskt skede ur 
informationssökningskarriärens synvinkel. Den socialt orienterade infor-
mationssökningen är inte utvecklad, den formellt orienterade informa-
tionssökningen är enligt ämnesföreträdarna en osäker källa (jämför 
Stoan) att ösa ur. Problemvalsprocessen innebär långa perioder av låg 
precision i förmågan att uttrycka sig, till exempel formulera sökfrågor, 
beroende dels på okunnighet och dels på att problemet helt enkelt inte är 
fokuserat (jämför Kuhlthau). Okunnighet och bristande precision är 
klassiska källor till dåliga sökresultat i databaser mm. Samtidigt är det i 
detta sammanhang som bibliotek(arier) skulle kunna spela en viktig roll, 
eftersom det är just okunnighet och brist på precision som behöver 
kureras. 

Den unge forskaren befinner sig i detta skede i en kamp på många 
fronter på forskarutbildningens positioner på det sociala fältet. Det är 
samma sak som reproduktionens positioner. Dessa vill seniorerna do-
minera. 
                                                 
407 Se s. 53: Stephen Stoan. 
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När det gäller socialt dirigerad informationssökning är sökning knap-
past rätt beskrivning av företeelsen. Informationsspridning är en mer 
adekvat benämning. Därvidlag ligger möjligen också den mer byrå-
kratiskt orienterade termen informationsförsörjning nära till hands. 
Skillnaden mellan knuff och drag (push and pull) är betydande. 

Företeelsen hör hemma inom en relation av mästare-gesäll-karaktär. 
Den skulle kunna tolkas som en extrem form av försök till dominans vid 
akademisk reproduktion. Det ligger ju också i själva mästare-gesäll-mo-
dellen. Å andra sidan rymmer företeelsen drag av mänsklig omtanke som 
gör att den tolkningen inte kan dras fullt ut. 

Även i andra sammanhang förekommer socialt dirigerad informa-
tionssökning. Typiskt gäller det nybörjare i forskning som kontrolleras 
med socialt dirigerad informationssökning och som försöker begränsa 
dess effekt med formellt orienterad informationssökning. Nyrekryterad 
arbetskraft till forskningsprojekt torde vara särskilt utsatta. I den mån C- 
och D-uppsatser är av den karaktären påverkas även de. 



 

 

4.8 Symboliskt och socialt kapital av 
informationssökningsslag 

På samma sätt som det symboliska och 
sociala kapitalet av akademiskt slag tidi-
gare har sammanfattats, skall i det föl-
jande en bedömning göras för att, bland 
samma deltagare i undersökningen som i 
det fallet, i sin helhet klassificera sym-
boliskt respektive socialt kapital med 
förtecken av informationssökning. 

Figur 26  Symboliskt respektive socialt kapital 
av informationssökningsslag 

B: En bibliotekarie 
E: En forskare i juniorposition med avsevärd 
erfarenhet 
J: En forskare i juniorposition med liten 
erfarenhet 
N: En presumtiv forskare i juniorposition utan 
någon erfarenhet 
P: En forskare i topposition 
S: En forskare i seniorposition med avsevärd 
erfarenhet 

Med symboliskt kapital avses i detta 
sammanhang sådant ackumulerat kun-
nande som avspeglar sig i en be-
härskning av formell eller biblioteksori-
enterad informationssökning. Med ett 

ackumulerat socialt kapital av informationssökningsslag behärskas i 
stället socialt orienterad informationssökning, anskaffning av informa-
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tion via nätverkskommunikation. Vad gäller det symboliska kapitalet har 
fem klasser ansetts vara tillfyllest. Det är inte rättvisande, när det gäller 
de klassificerade bibliotekarierna, som samtliga har bedömts på maximal 
nivå. En mer finfördelad indelning hade kunnat innebära distinktioner 
dem emellan, men det behövs inte för undersökningens syfte; de står inte 
i fokus, de utgör jämförelse. Vad gäller klassificeringen av de forskande 
deltagarna finns det ingen uttalad anknytning till akademisk nivå vid in-
placeringen i de olika klasserna. I själva verket uppvisar seniorerna ofta, 
men inte alltid, en låg nivå. Det innebär en bedömning av att det sym-
boliska kapital, som de en gång hade förvärvat, har genomgått en deval-
vering. Kunskaper i formellt orienterad informationssökning har inte 
upprätthållits. Reinvesteringar gällande till exempel förändrad teknik har 
inte utförts. Det existerar en alternativ möjlighet: något nämnvärt symbo-
liskt kapital gällande informationssökning har aldrig förvärvats. Sympto-
men på föråldring av kunskaperna är emellertid sensiterande. Det gäller 
även i det fall där investeringarna i symboliskt kapital varit påfallande 
stora. 

För juniorernas del uppvisas en splittrad bild. Somliga uppvisar ett 
förhållandevis stort kapital medan andra inte gör det. I en del fall har 
denna undersökning påverkat och bidragit till investeringen, men det 
finns exempel på helt oberoende investeringar. 

För att klassificera socialt kapital av informationssökningsslag fanns 
ett behov av att utöka antalet klasser till sex. Såsom i andra fall när det 
har funnits behov av att öka möjligheterna till distinktioner gäller det den 
översta nivån. Somliga professorer uppvisar ett särskilt stort kapital, som 
har klassificerats på nivå sex. Andra professorer och seniorforskare vari-
erar mellan klasserna tre, fyra och fem. Juniorernas investeringar upp-
visar en bild som varierar mellan nivå ett och två med ett undantag på 
nivå tre. Forskande nybörjare och bibliotekarier återfinns på lägsta nivå. 
Alla variationer avspeglar en bedömning av individerna. 

Kopplingen mellan forskningen och informationsanskaffningen visar 
sig vid en jämförelse med det symboliska och sociala kapitalet av aka-
demiskt slag. Dessa kapitaltyper är nära kopplade till socialt kapital av 
informationssökningsslag. Själva det kunnande som det akademiska ka-
pitalet ger, är en förutsättning för att kunna ägna sig åt socialt orienterad 
informationssökning. Kunnandet i sig öppnar åtskilliga socialt orientera-
de kontaktvägar. Det sociala kapitalet av akademiskt slag potentierar det 
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symboliska till särdeles avancerade nivåer av socialt orienterad informa-
tionssökning. 

Symboliskt kapital av informationssökningsslag tillhör en helt an-
norlunda kategori utan starka beröringspunkter med de tre nämnda. Till 
yttermera visso måste bibliotekariska nätverk och sociala kapitalformer, 
som naturligtvis existerar, förstås med att de stödjer biblioteksorienterad 
informationssökning snarare än socialt orienterad sökning efter forsk-
ningsinformation. I ett sådant fall är det inte meningsfullt att tala om att 
summera de båda senast klassificerade kapitalformerna. I det enstaka fall 
där en senior besitter relativt stora kapital av bägge slag kan inte slut-
satsen dras att informationsanskaffningen antar dubbel omfattning eller 
blir dubbelt så effektiv. Snarare åstadkoms en omfattande dubblering. 
Däremot kan man säga, att det åstadkoms en självständighet i förhållan-
de till kollegor och nätverk: uppgifter om vad som faktiskt har publice-
rats framgår exakt och otvetydigt. Beroendet av uppgifter från muntliga 
kontaktvägar minskar kanske, men upphör inte för det fall att en tidig 
tidpunkt för informationen spelar roll. 

Juniorernas blygsamma innehav av socialt kapital av såväl akade-
miskt slag som  av informationssökningsslag förstärker knappast det li-
kaså obetydliga symboliska kapital av informationssökningsslag, som de 
besitter. Någon enstaka närmar sig ett seniorläge vad gäller att ha skapat 
ett socialt nätverk med informationsfördelar. Den som besitter ett relativt 
sätt större symboliskt kapital av informationssökningsslag kan utnyttja 
det. Juniorens investeringar har av naturliga skäl en sådan aktualitet att 
de är gångbara. Eventuella samtidiga nätverksbyggen kan utnyttjas som 
alternativ men ger inte totalt sett större informationstillgång. Texter kan 
exempelvis på det viset anskaffas den sociala vägen men skulle naturligt-
vis kunna ha nåtts den formella vägen också. 
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5 Kapitalformerna och karriärerna 

I tidigare kapitel har olika enskildheter i forskandet och informations-
anskaffningen studerats med olika perspektiv, bland annat även kön. Den 
forskande praktiken, dess informationsanskaffande innehåll med dess 
variationer har studerats. Extremerna och ramarna har berörts. I ljuset av 
enskildheterna erbjöd sig sammanfattande perspektiv i termer av symbo-
liskt och socialt kapital av akademiskt slag respektive av informations-
sökningsslag. I det senare fallet erbjöd sig dessutom integrerande per-
spektiv mellan forskandet och informationsanskaffandet. Detta kan ex-
ploateras ytterligare, vilket skall ske i detta avslutande kapitel. Kan en 
utveckling skönjas? Finns det något gemensamt? 

I det insamlade materialet förekommer utsagor från forskare från i 
stort sett alla tänkbara erfarenhetsnivåer. Särskild tid och särskilt intresse 
har ägnats en grupp inte så erfarna forskare, som dock har passerat det 
absoluta nybörjarstadiet, och har börjat arbeta med ett forskningsprojekt 
jämsides med projektet att fullgöra en utbildning till forskare med dess 
kurser och ‘paper’skrivande. Finns det något sätt att skönja en utveck-
ling? Det har redan fastslagits att den longitudinella ansatsen för att di-
rekt följa och förstå en utveckling, innebar andra lärdomar än sådana 
konstateranden. Inriktar man sig på att studera variationer, extremer och 
ramar är det sådana som framträder snarare än gemensamma. Det gäller 
då att utnyttja utsagor om så mycket varierande erfarenhet, som finns 
tillgängliga för att om möjligt urskilja utvecklingslinjer. Redskap tillhan-
dahållna av Bourdieu har redan utnyttjats med intressanta resultat som 
följd. Om man har kännedom om agenters med olika erfarenheter kapi-
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taltyper och därmed kan placera ut dem på sina positioner på det sociala 
fält där de kämpar skulle man kunna se tänkbara förändringar beroende 
på kapitalinnehav. En sådan teknik har Bourdieu mycket riktigt upprepa-
de gånger använt sig av sedan han lärt sig den av statistiker vid universi-
tetet i Alger. Metoden brukar karakteriseras som en form av faktoranalys 
och benämnas korrespondensanalys. När metoden brukas används ett 
stabilt statistiskt underlag. I det exempel från Bourdieus forskning som 
återges kombineras positioner på ett fält med livsstilsvariabler. I här före-
liggande undersökning finns dock inget statistiskt underlag tillgängligt. 
Tankegången som ligger bakom korrespondensanalysen kan kanske ändå 
användas? Resonemanget innebär att en position på ett fält i två dimen-
sioner med avseende på två kapitaltyper framgår  genom att i den lodräta 
dimensionen avspegla summan av kapitaltyperna medan den vågräta i 
stället visar skillnaden mellan dem. Genom utförda klassifikationer finns 
det tillgängligt bedömningar av nivåer på fyra typer av kapitaltillgångar 
som genom tilldelning av siffervärden på en skala kan placeras i ett två-
dimensionellt rum. Någon statistisk bearbetning har förstås inte ägt rum, 
men positioner i ett socialt rum kan illustreras. De gjorda distinktionerna 
som resulterat i indelningar i olika klasser återspeglas på så sätt av ett av-
stånd. Siffrornas precisering av storleken på avstånden är illusorisk och 
åberopas inte som resultat. Avståndens existens som en funktion av 
gjorda kvalitativa bedömningar hävdas som giltiga. 

En korrespondensanalys innebär ett försök att avspegla positionerna 
på ett socialt fält eller i ett socialt rum. Det korrespondensanalysdiagram, 
som följer, är ett förenklat och förnorskat diagram som grundar sig på 
Bourdieus material från undersökningen av distinktionen.408 Inplace-
ringen i diagrammen grundar sig på dels en summering av de båda kapi-
talkategorierna, kulturellt och ekonomiskt kapital, på en vertikal skala, 
och dels på en jämförelse där man kan se, om kulturellt eller ekonomiskt 
kapital överväger på en horisontell skala. Jämvikt i kapitalkategorierna 
resulterar i en placering på centrumlinjen. Arrangemanget ger ett kraft-
fullt instrument att visa på skiljemärken mellan folk.  

                                                 
408 Bourdieu, P. Distinksjonen. 1995. S. 35. 

En mer komplicerad version av diagrammet återfinns i Bourdieus original: 
Bourdieu, P. La distinction. 1979. 
Den senare finns också i svensk översättning: 
Bourdieu, P. Kultursociologiska texter. 1986. S. 282f. 
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Figur 27  Rommet for sosiale posisjoner og rommet for livsstiler 
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En analog tillämpning av Bourdieus bild av samhället, skulle med mitt 
tillgängliga material beskriva ett akademiskt fält på följande vis. 

Figur 28  Rummet av akademiska positioner 
© Lars Seldén: Kapital och karriär. Borås: Valfrid, 1999. ISBN 91-89416-00-7 
 

B: En bibliotekarie 
E: En forskare i juniorposition med avsevärd erfarenhet 
J: En forskare i juniorposition med liten erfarenhet 
N: En presumtiv forskare i juniorposition utan någon erfarenhet 
P: En forskare i topposition 
S: En forskare i seniorposition med avsevärd erfarenhet 

Placeringen av forskare på ett socialt fält, i ett rum av akademiska po-
sitioner grundar sig på redan redovisade klassifikationer av innehavarnas 
symboliska och sociala kapital av akademiskt slag. Användningen av nu-
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meriska beteckningar ger en önskvärd manipulerbarhet av materialet, 
men varje intryck av precision är falskt. Indelningen i klasser är precis så 
tillförlitlig som en kvalitativ bedömning kan bli. Skillnaden mellan klas-
serna symboliseras i detta sammanhang av ett fysiskt avstånd. Den relati-
va storleken på avståndet får betraktas som godtycklig. Överväganden 
om antal klasser för att tillgodose erforderliga distinktioner innehöll be-
dömningar som kan liknas vid avstånd men utan precision. Placeringarna 
i rummet är det kombinerade resultatet av klassifikationer och sifferma-
nipulationer. Av nämnda skäl redovisas inte nivåer och avstånd med 
några numeriska uppgifter. Den markerade utvecklingslinjen mot senior 
preeminens är ditsatt med ögonmått. 

Föga förvånande ökar det samlade kapitalet med ökande senioritet 
och jag skulle vilja påstå, att skillnaden är stor även seniorer sinsemellan. 
Placeringen i förhållande till mittlinjen rymmer individuella variationer 
särskilt påtagliga i min uppfattning av seniorerna. Det är intressant att 
somliga har hamnat till höger om mittlinjen, det vill säga i en position 
med ett förhållandevis större socialt än symboliskt kapital. Riktningen i 
driften mot en sådan position förutsätter dock tillskansandet av ett 
mycket stort symboliskt kapital. Med all sannolikhet försiggår i ett 
samspel mellan processerna. När det gäller juniorerna har de haft lättare 
att bygga på sitt symboliska än sitt sociala kapital så som jag har upp-
fattat situationen. Meningen är att återkomma till tankarna om det sam-
lade symboliska och sociala kapitalet av akademiskt slag, när infor-
mationssökningskapitalet skall behandlas. Det förstnämnda kapitalet bil-
dar på det viset en grund för jämförelse i linje med hela studiens inten-
tioner. 

I forskarkarriären möts seniorernas och juniorernas ambitioner och 
strategier. Reproduktion är ett centralt område i alla sociala fält. Preten-
denter på det sociala fältet möts av strategier för rekrytering. Seniorernas 
ambitioner handlar om att se till att reproduktionen kommer till stånd 
samt att kontrollera den. Talanger måste identifieras, rekryteras, väg-
ledas, handledas, övervakas samt stundom avrådas. Förenklat kan man 
säga att ortodoxi och bekräftelse av rådande doxa eftersträvas. Eko-
nomisk makt är det förnämsta instrumentet att behärska reproduktionen, 
även om symbolisk makt och intellektuell karisma kan bidraga. En egen-
domlighet är, att den ekonomiska makten inte nödvändigtvis tillkommer 
den huvudansvarige professorn. När det gäller statligt finansierade dok-
torandtjänster är så sannolikt fallet, visserligen efter upprättande av kri-
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terier i förväg, men när det gäller externfinansierade forskarutbildnings-
kontrakt ligger verksamhetsledning och ekonomiskt ansvar på någon 
annan person och det kan även gälla den vetenskapliga ledningen. Där-
emot bibehåller professorn förstås sin makt över examinationen av ve-
derbörande kandidat och kan möjligen påverka inom vilken grupp av 
kandidater, som valet skall falla. Vad gäller kontroll av renlärighet under 
pågående forskarutbildning kan professorn genom användning av sym-
boliskt våld mot doktoranderna utsträcka sitt inflytande. En doxastrid 
mellan så ojämbördiga parter leder till apologier och sökande av stöd hos 
de närmaste banerförarna från doktorandernas sida. Idealet för övervak-
ning ligger inom ramen för förhållandet mellan en mästare och en gesäll. 
Det idealet synes ha kunnat verkställas i somliga fall. När det inte har in-
träffat, kan handledningsbördan ha varit en bakomliggande orsak men 
även intresset kan ha sviktat. Det har funnits doktorander, som har ma-
növrerat för att inte hamna i en dylik relation. Juniorernas ambitioner 
skulle kunna beskrivas i termer av identitet och legitimitet. Identitet som 
forskare inom ett visst ämne måste vinnas genom anpassning. Man måste 
såsom ett minimum dela värderingarna om vilka företeelser på det 
gemensamma sociala fältet, som det är värt att kämpa om. Legitimiteten 
däremot måste vinnas genom en tillräcklig grad av självständighet. Den 
kan inte vinnas bara genom att bekräfta. Denna motsättning inbjuder 
naturligt till olika strategival på skalan anpassning – oberoende. På vilka 
villkor kan man tänka sig att bli rekryterad? Cynikern och idealisten, 
samt schatteringarna däremellan, har inte behövt ge samma svar på 
frågan. 

Redovisningen av rummet av informationssökningspositioner är upp-
byggt av klassifikationer av symboliskt och socialt kapital av informa-
tionssökningsslag som tidigare har redovisats. Konstruktionen är jäm-
förbar med det ovan redovisade rummet av akademiska positioner. 

I en jämförelse av konstruktionen av de båda diagrammen mellan 
akademiska positioner och informationssökningspositioner uppstod det 
aldrig något problem i det sistnämnda fallet med att få den ursprungliga 
femgradiga skalan att räcka till så som fallet var med de samlade akade-
miska kapitalformerna där det visade sig nödvändigt med en utökning av 
de översta nivåerna för båda dess former men mest när det gäller den so-
ciala delen av kapitalet. I fallet med de akademiska positionerna skulle 
man kunna säga att ackumuleringen av och det sammanlagda värdet av 
de båda kapitaltyperna är särskilt intressant. Ackumuleringen av de båda 
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kapitaltyperna följs visserligen åt men inte med någon jämnhet. Någon 
enstaka ‘lyckligt lottad’ junior kan börja ackumulera socialt kapital på ett 
tidigt stadium utan att knappt vara medveten om det medan en annan 
med ett skärpt sinne för värdet av sociala kontakter skändligen kan gå på 
pumpen trots investeringar i den vägen.  

Figur 29  Rummet av informationssökningspositioner 
© Lars Seldén: Kapital och karriär. Borås: Valfrid, 1999. ISBN 91-89416-00-7 
 

B: En bibliotekarie 
E: En forskare i juniorposition med avsevärd erfarenhet 
J: En forskare i juniorposition med liten erfarenhet 
N: En presumtiv forskare i juniorposition utan någon erfarenhet 
P: En forskare i topposition 
S: En forskare i seniorposition med avsevärd erfarenhet 

Förklaringen torde vara tvåfaldig. Socialt kapital kan i sin akademiska 
mening knappast förvärvas utan att ett symboliskt kapital, hur litet eller 
specialiserat det än kan vara, finns tillgängligt. Juniorens sociala kapital 
kan dessutom förmeras genom nära association till ett befintligt stort 
socialt kapital i den omedelbara närheten, det vill säga hos en senior, om 
förtroendet från det hållet poängteras. Den naturliga utvägen för en 
forskarstuderande torde därför vara att ihärdigt investera i symboliskt 
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kapital. Det kan inte under några omständigheter vara fel och när det 
symboliska blir tillräckligt stort kan det börja bytas mot socialt. De aka-
demiska positionerna kan skilja sig åtskilligt från varandra ‘på bredden’ 
medan de avancerar ‘uppåt’. Det förefaller finnas ett visst underlag för 
att de successiva investeringarna först görs symboliskt för att senare 
kunna växlas mot socialt kapital. Detta markeras genom en streckad pil i 
diagrammet som där tillåts ta en vid böj åt det symboliska hållet innan 
den korsar över åt den sociala sidan när toppnivåerna nalkas. Värdet av 
symboliska investeringar kanske kan sägas ha en visserligen diffus men 
dock gräns uppåt. Det är kanske över huvud taget tveksamt om det 
existerar någon sådan gräns på det sociala kapitalets sida – i varje fall 
befinner sig det taket betydligt högre upp.  

De befolkade delarna av diagrammet med informationssökningsposi-
tioner visar sig ha större utsträckning på bredden än i höjdled och som 
redan nämnts visade sig den femgradiga skalan nästan tillfyllest för att 
representera nivåerna av de båda slagen av symboliskt och socialt 
kapital. Det behövdes dock en sjätte klass för det sociala kapitalet.  

Vid en Bourdieuinspirerad analys av de båda kapitalslagen visar sig 
något vara fel. Utbytbarheten mellan de båda kapitalslagen verkar vara 
utomordentligt begränsad. Man lär visserligen kunna åstadkomma en hel 
del likvärdiga saker ur informationssökningssynpunkt med de båda kapi-
talbeloppen. Innehavarna av socialt kapital har inte bytt till sig det 
genom att den symboliska investeringen har varit så stor. Det omvända 
gäller också: innehavarna av ett stort symboliskt kapital kan inte byta det 
mot ett socialt. Grunden för ett stort socialt kapital inom informations-
sökning är ett motsvarande stort socialt och symboliskt kapital på den 
akademiska sidan. Det sistnämnda är däremot inte grunden för ett sym-
boliskt kapital inom informationssökning. Är det då tillämpligt att tala 
om ett samlat symboliskt och socialt kapital av informationssöknings-
slag? En summering av de båda kapitaltyperna på låga nivåer kan 
möjligen te sig meningsfull. Ett praktiskt uttryck för det skulle kunna 
vara en formellt orienterad informationssökningsaktivitet som resulterar i 
en socialt orienterad dokumentleverans eller vice versa. En skenbart hög 
position nära mittlinjen visar mest av allt på om inte låga så dock i 
grunden och i längden otillräckliga nivåer av kapital av såväl symbolisk 
som social art. Jämförelsen mellan de akademiska positionerna och in-
formationssökningspositionerna uppvisar ingen kongruens annat än yt-
ligt sett. De streckade pilarna har allmänt sett samma form; en vid böj åt 
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det symboliska hållet inleder karriären innan riktningen alltmer domi-
neras av det sociala kapitalet. Deras avslutande del pekar dock helt olika: 
fyrtiofem grader i ena fallet och nittio grader i det andra. Det blir kon-
sekvensen av att symboliskt och socialt kapital meningsfullt kan adderas 
i det ena fallet men inte i det andra. 

Informationsutbytet i mer eller mindre nära samband med en karriär 
kan kortfattat beskrivas sålunda: Läsning leder till en förståelse av äm-
nesområdet. När man ser de band som går mellan dokumenten med hjälp 
av den vetenskapliga apparaten konstruerar man en karta över området, 
hur det ser ut, vilka kunskapsbyggen där finns och vad bidragsgivarna 
har kommit överens om skall vara kunskap. Läsningen ger en behärsk-
ning av det som är publicerat, något som aldrig kan åstadkommas med 
bibliografier eller klassifikationshjälpmedel. Vidgade personliga kontak-
ter ger tankemässiga genvägar. En person som man känner till, kan få 
representera till exempel begreppskategorier. När man får sin forskarut-
bildning betald representerar man en investering och utgör också arbets-
kraft. Beroende på vad som är bestämt kan exempelvis en handledare 
vara intresserad av att fungera som ‘gatekeeper’ åt junioren. Sådana 
tjänster bemöter man med att läsa flitigt det som föreslagits. När man har 
investerat i ett eget symboliskt kapital så har man något att byta med. En 
del sådant utbyte kan äga rum strax på stunden medan man i andra fall 
kan bli skyldig för framtiden. Det som byts måste inte nödvändigtvis ha 
lika värde. Utbytet kan anta många former. Sådant som införlivas med 
den egna dokumentsamlingen är ju mycket påtagligt. Önskemål om att 
erhålla andras rapporter måste inte alltid betalas vare sig med eko-
nomiskt eller symboliskt kapital. Man kan räkna med snabb leverans om 
man har kommit överens med upphovsmannen själv. Sådana närmanden 
kan också eventuellt visa sig vara investeringar i ett socialt kapital i form 
av ett akademiskt nätverk. Att visa ett intresse för en text producerad av 
en annan forskare kan leda till fortsatta kontakter. Att söka och erhålla 
forskningsanslag innehåller väsentliga ingredienser ur informationsan-
skaffningsperspektiv. När man ansöker aktiverar man sitt nätverk. För att 
få en god utgångspunkt i den kommande förhandligen om tilldelning för-
söker man få etablerade akademiska forskare med en positiv uppfattning 
om projektet att uttala sig för dess stöd. Att erhålla ett forskningsanslag 
kan raskt placera forskaren i en position där vederbörande snart kan 
komma att få bedöma andras ansökningar. Ironiskt nog kan dessa mycket 
väl nyligen ha varit konkurrenter. En senior i forskarsamhället har oftast 
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en sådan position att det är naturligt att hålla ögonen öppna för nya 
talanger på det omstridda fältet. Den utsikten sparar möda jämfört med 
att enbart leta efter nya projekt. Genom aktiviteter som peer review, 
bedömningar av ansökningar, handledning och de kontakter med andra 
seniorer, som dessa ger upphov till, gör att information tillhandahålls på 
ett tidigt stadium. En professur innebär odiskutabla fördelar. Landets och 
universitetets överväganden gällande politik för forskning och högre 
utbildning läggs automatiskt framför ögonen och man inbjuds eller 
uppmanas komma med kommentarer eller delta i frågans framtida 
handläggning. För en företagsekonom kan en plats i ett företags styrelse 
vara av ämnesmässigt intresse samtidigt som man kan vara i besittning 
av en expertis som företaget efterfrågar. Förhållandet är visserligen inte 
unikt för företagsekonomi. Discipliner inom biomedicin och teknik är 
tydliga andra exempel. Det ämnesmässiga intressets giltighet är ändå 
uppenbar. Styrelseplatsen kan vara en plattform för förslag till forskning, 
implementering av forskning eller för idéer till forskning. Företags-
ledarnas vardagliga erfarenhet kan ge indikationer på tendenser inom det 
praxisområde, som ämnet motsvarar och dessa kan ha betydelse för äm-
nets orientering på kort och lång sikt. Även andra mindre prestigefyllda 
samarbetsformer än säte i styrelsen kan erbjuda en del av de fördelar 
som ingår i detsamma. Även vissa nackdelar ingår: ifrågasättanden från 
akademiska kollegors håll i ljuset av fri och obunden forskning. När det 
gäller funktioner som peer review kommer informationen serverad på 
silverbricka och betydligt tidigare än till andra. En person kan vara enga-
gerad i sådan verksamhet för fler än en tidskrift, varvid effekten förstås 
ökar. Bedömningarna av artiklarna gör att man känner till ämnets starka 
och svaga sidor. Genom att välja artiklar bestämmer man ämnets para-
digmatiska utveckling och man får och man behåller ett informationspri-
vilegium vid sidan av att bevara renlärigheten. Kvintessensen av denna 
sorts maktposition ligger hos den som har ansvar för fördelningen av 
granskningsuppdragen. Uppgifter om och av alla inblandade samlas där. 
Den anonymitet som idealiter borde råda mellan granskare och bidrags-
givare gäller inte alls för den positionen. Dessa slutsatser bygger på ma-
terial dels från yngre forskare som såg tillbaka på uppemot tio år av 
forskning och forskarutbildning samt dels på uppgifter från forskningens 
seniorer som såg tillbaka på kanske tjugo eller trettio års egen forskning 
och på ett eller annat decennium av utbildning av yngre forskare. Det var 
tydligt att forskare med erfarenhet hade skaffat sig ett förhållningssätt till 
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informationsanskaffning. Det var ingalunda identiskt individerna emel-
lan men byggde i stor utsträckning på andra källor än dem biblioteken 
kunde erbjuda och i stor utsträckning på personliga sociala nätverk. Det-
ta är ingen nyhet i den biblioteks- och informationsvetenskapliga forsk-
ningen. Synen på informationsanskaffningens trappsteg i forskarlivets 
olika skeden som en ‘karriär’ är mera originell. Mina anspråk därvidlag 
har jag redan framfört.409 Det är frågan om en individutveckling som 
omspänner decennier. Vad som inte blev så klart under samtalen med de 
mer erfarna forskarna var hur informationssökningskarriären inleddes. 
Jag har spekulerat över olika alternativ till att så var förhållandet. Var det 
så att erfarenheterna av informationssökning i inledningsskedet inte upp-
levdes som viktiga och att minnesbilderna därför blev svaga? Eller var 
det så att erfarenheterna av biblioteksinriktade metoder saknade aktua-
litet vid vårt möte, eftersom andra metoder spelade större roll i den ak-
tuella situationen? Fanns det kanske en insikt om att juniortidens biblio-
teksinriktade metoder hade efterträtts av andra modernare, så att det inte 
var någon idé att bry sig om de gamla längre? Den biblioteksinriktade in-
formationssökningen i ungdomen kanske präglades av så uppenbar brist 
på effektivitet, att pinsamheterna blockerade minnet? En variant på det 
alternativet skulle kunna vara att man av prestigeskäl inte ville berätta 
om de pinsamma minnena av valhänta eller misslyckade bibliotekssök-
ningar. Var det kanske rent av så att biblioteksinriktad informationssök-
ning knappast förekom? Hur som helst verkar inledningsskedet av fors-
karkarriären och informationssökningskarriären ha varit en känslig pe-
riod och väl värt en undersökning och de nämnda spekulationerna har 
medverkat till att så har blivit fallet. 

 

                                                 
409 Se s. 53: informationssökningskarriär. 
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6 Tillbakablick 

Undersökningens centrala tema har varit förvärv av kapital och val av 
karriär. De studerade karriärerna var forskarens och informationssöka-
rens. De viktigaste kapitaltyperna visade sig vara de symboliska och de 
sociala, men det ekonomiska kapitalets betydelse för bland annat styr-
ning har inte varit försumbar. Vad kan vara lämpligt att ytterligare lyfta 
fram och kommentera? Det ena är forskningsprocessen och det andra är 
problemlösningen.  

I processen finns de klassiska ingredienserna analys, syntes och inte-
gration med teori. Det analytiska problemet har varit att skåda informa-
tionssökning i sitt vardagspraktiska sammanhang med forskningsarbete. 
Genom de brukade datainsamlingsmetoderna har sammanhanget beva-
rats men informationssökningens framträdande däri visade sig inte vara 
imponerande. Urval och kondensering av forskarnas egna samman-
hängande narrationer förändrade det läget. Konfidentialitetshänsyn satte 
dock gränser för framfarten enligt den metoden. Man kan se informa-
tionssökning som inbäddad i forskningens vardagspraktik, men för att 
skåda informationssökningen har det fordrats åtgärder. Distinktioner, se-
parationer av ingredienser i vardagens praktik har praktiserats för att 
informationssökningen skall framträda i sitt sammanhang. De separerade 
delarna av forskning och informationssökning kunde senare ställas mot 
varandra. När distinktionerna fyllt sitt syfte att bereda möjlighet för ur-
skiljningar behövdes dess motsats, en förenande åtgärd, ett samman-
hangsskapande scenario. Utsagor med sensiterande innehåll gav under-
lag för distinktioner, analytiska kategorier i det empiriska materialet. Vä-
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sentliga delar av den forskande praktiken respektive av den informa-
tionssökande kunde urskiljas. Juxtaponering av sådana fynd pekade ome-
delbart ut några vägar att förstå forskares existentiella och strategiska val 
mellan formellt orienterad eller socialt orienterad informationssökning. 
Sådan primitiv syntes avlöstes av att min tolkning av Bourdieus teorier 
med dess relationella begrepp tillsammans med mina nyskapelser 
anlades som ett raster över de empiriska fynden. Med den teorin kan man 
uppnå en reflexiv förståelse som skrider över gränsen för vardagens 
kunnande. I den mån så har skett, är tacksamheten mot deltagarna lika 
stor som beroendet av Bourdieu. 

Undersökningens problemlösning innebär att utifrån ett eget empi-
riskt material söka förstå forskares yrkesmässiga utveckling i ljuset av 
Bourdieus teori. I förhållande till föregångaren har visserligen också här 
en elit studerats, men inte så påfallande den yppersta eliten. Tidiga stadi-
er av forskarkarriären har beaktats. Med teorins hjälp har det gått att 
urskilja, att den likhet med forskningens utveckling som informations-
sökningens utveckling uppvisar, endast är skenbar. Till yttermera visso 
har, enligt min mening en ny förståelse skapats för den inspiration för 
undersökningen, som inledningsvis formulerades: Varför använder sig 
inte forskarna av det stora utbud av informationssökningshjälpmedel av 
formell art som bland annat biblioteken erbjuder? Några viktiga punkter 
i processen och problemlösningen kan formuleras sålunda: 

Det har utkristalliserats ett urval av forskares egna deskriptiva fram-
ställningar av forskning och informationssökning. 

Distinktioner av den akademiska vardagspraktiken gör att infor-
mationssökning kan skådas som den framträder i ett sammanhang. 

Innehållet i dessa distinktioner separerar väsentliga delar av 
forskningens praktik i förhållande till distinktionerna av informa-
tionssökningens delar. 

Infogandet av forskningens och informationssökningens distink-
ta delar i en teoretisk ram erbjuder en förståelseskapande kraft av 
överskridande innebörd för sammanhangen. 

Informationssökningskarriärens inriktning förstås till en början 
bygga på symboliskt kapital för att småningom ersättas av ett so-
cialt. I motsättning därtill ses forskarkarriärens summativa symbo-
liska och sociala utveckling. 

Det erbjuds möjligheter att förstå problem kring utbud och ut-
nyttjande av informationssökningstjänster av formellt inriktad art. 
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Det finns en potential av oberoende och emancipation i formellt 
inriktad informationssökning för både juniorer och seniorer. 

Det ligger en betydelse i arbetet med såväl separerande som förenande 
ansatser. De separerande behövs för att skåda informationssökningen i 
sin väl inbäddade kontext av forskningsaktiviteter. De förenande behövs 
för att se sammanhang och utveckling i stort. 

Det finns anledning att påpeka, att i den anslutning till Bourdieus teo-
rier, som är påtaglig i avhandlingen, det inte har funnits någon strävan 
efter en renlärig uttolkning av dessa, något försök att finna ‘den rätta 
läran’. Ett sådant förhållningssätt förefaller å andra sidan vara i högsta 
grad kongenialt med den mannens sätt att tänka. Kanske är jag i själva 
verket mer renlärig genom detta tillvägagångssätt, än om jag hade be-
drivit verklig exeges. 

Den tillämpbarhet av teori och begrepp som hägrade på ett tidigt sta-
dium kan naturligtvis i slutändan bekräftas. Försöket skulle annars ha av-
brutits. Framför allt har begreppens förmåga till distinktioner med bibe-
hållande av relationella samband varit produktiva. Det gäller även ny-
bildade begrepp i analogi. Dessa fördelar har inneburit att det har blivit 
nödvändigt att acceptera vissa långrandiga och otympliga formuleringar 
av typ ‘symboliskt eller socialt kapital av informationssökningsslag’. 

Avhandlingens tillämpning av kapitalbegreppen har kraftfullt kunnat 
påvisa distinktioner mellan de kapitaltyper, som gäller för det akademis-
ka fältet i allmänhet och de som gäller för informationssökning, något 
som bidrar till förståelse för förhållandet mellan de båda. Synen på del-
tagarna som agenter på ett fält, där de intar positioner, varifrån de agerar, 
har underlättat analysen. Aktionerna har i inte ringa utsträckning rört 
kampen om doxa, bland annat med användning av symboliskt våld. Den 
hållning samarbetspersonerna har visat, de vanor de har skaffat sig, de 
motiv gällande sina existentiella villkor, tidiga och dåvarande, förhållan-
den som de medverkande spontant och eftertryckligt har artikulerat, har 
under analysen kunnat hanteras i term av habitus. Bourdieus perspektiv 
med en kritisk granskning av en etablerad elit inom universitet och forsk-
ning har i avhandlingen kunnat kompletteras med ett perspektiv på en 
grupp individer på gräsrotsnivå relativt sett, låt vara inom en utbildning 
av en elit. Kunskapandets villkor, hanterandet av subjektivism och ob-
jektivism har i långa stycken kunnat repliera på Bourdieus tänkande. Mot 
bakgrund av att det är lätt att uppfatta empiritillväxten som stor men 
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teoritillväxten som liten vad gäller användarstudier i samband med 
forskning, utgör användningen av Bourdieu som tolkningsram ett bidrag 
till teoribyggande inom ämnet. 

Konsekvenser av kön för informationssökning på akademins fält får 
ses mot bakgrunden av det fåtal kvinnor som finns i forskande toppo-
sitioner. I den mån kvinnliga forskare söker sig till kvinnliga nätverk och 
därmed till subversiva positioner torde det leda till ett vidare bruk av 
formellt inriktad informationssökning, eftersom socialt inriktad informa-
tionssökning som metod inte är tillgänglig i samma utsträckning i den 
positionen. Det har kunnat observeras att leverans av litteratursöknings-
information har kunnat fungera som del av en inträdesbiljett till ett 
kvinnligt närverk. Det är av intresse att en grupp av detta slag förvärvar 
ett större symboliskt kapital av informationssökningsslag än som annars 
skulle ha varit fallet. Det gör att man kan tala om konsekvenser av kön 
för en grupp. Resonemanget är tillämpligt för subversiva positioner i 
allmänhet, men andra observerade subversiva positioner har snarast varit 
av individuell karaktär. 

Det metodiska valet att söka åstadkomma en avgränsad, homogen 
deltagargrupp av forskare från ett bestämt samhällsvetenskapligt ämne 
kan sägas ha haft avsevärd betydelse för min förmåga, i min roll som det 
undersökande subjektet, att sätta mig in i och förstå deltagarnas förhål-
landen. Att detta inskränker undersökningens räckvidd vad gäller fyn-
dens giltighet inom skilda humanvetenskapliga discipliner och forsk-
ningsområden är naturligtvis i strikt empirisk mening självklart, men är 
ändå på ett teoretiskt plan mindre sannolikt. Till den bedömningen bidrar 
den avsevärda nytta som har kunnat dras från Lönnqvists empiri, som 
bygger på humanistiskt verksamma. Analogier till förhållanden inom 
teknik och naturvetenskap bör däremot göras med försiktighet.  

De fåtaliga hävdanden i litteraturen av synen på informationssökning 
som en utdragen process med såväl affektiva som kognitiva inslag, 
främst propagerade av Carol Kuhlthau och i viss mån av Tom Wilson, 
kan sägas till sin betydelse ha utvidgats. Det som har tillförts ligger i ter-
mer av ackumulering av kapital. Sådant kapital är i viss utsträckning 
akademiskt kapital, det vill säga av symboliskt slag. Däremot är det inte 
ett symboliskt kapital av informationssökningsslag, i varje fall inte i 
någon betydande utsträckning. I stället är det ett socialt kapital av in-
formationssökningsslag. Forskarens informationssökning bildar en del av 
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dennes habitus som forskare och människa. Informationssökningspro-
cesser är sällan medvetna handlingar efter ett fattat beslut av typen: ‘nu 
skall jag söka efter information’. Det är mer av typen ‘finna utan att sö-
ka’. “Mötet med den litauiske skoputsaren” eller begrepp som sinkadus, 
intuition och tyst kunskap i samband med informationssökning får be-
traktas som en förkroppsligad vana hos forskaren, till exempel “en fort-
löpande, rytmisk biblioteksanvändning”. Det finns strukturerade struktu-
rer som fungerar som strukturerande strukturer i den symboliska rygg-
säck, som forskaren bär med sig, “tieto- ja kykykassi – kunskapsväs-
kan”.410 

Det gör att forskarens informationssökning, åtminstone från en syn-
punkt, får ses som en process över decennier, kanske ännu längre. Det 
‘sociala arv’ som Bourdieu talar om i samband med den akademiska 
människans rekrytering till positioner på det akademiska fältet bör prö-
vas även vad gäller informationssökning. Det är på samma fält som in-
formationssökningen utförs.411 

När de ställda forskningsfrågorna har behandlats kan det ha sitt in-
tresse att återvända till den ursprungliga inspirationen för undersökning-
ens problemformuleringar. Varför använder sig inte forskarna av det 
stora utbud av informationssökningshjälpmedel av formell art som bland 
annat biblioteken erbjuder? Kring den frågeställningen har för mig och 
förhoppningsvis för läsaren ett slags förståelse skapats med denna studie. 
De erfarna forskarnas informationsanskaffning är inte obetydlig, men 
den färdas inte den formella vägen, i varje fall inte som vardaglig praxis. 
I jämförelse med socialt inriktad informationssökning saknas vanligen 
fördelar. Den formella vägen kan dock i vissa situationer och för särskil-
da individer vara ett sätt att förhålla sig oberoende av kollegor och kan 
också innebära mer exakta uppgifter. 

De oerfarna forskarnas brist på alla sorters kapital gör dem paradox-
alt oemottagliga för de fördelar, som formellt inriktad informationssök-
ning faktiskt erbjuder. Det är den enda tjänst i den vägen, som är enkelt 
tillgänglig. Kan man inte sätta ord på sin brist eller endast ange den i 
allmänna ordalag, förblir tjänsten utan värde, en investering utan avkast-
ning. En senior skulle genom sin beläsenhet framgångsrikt kunna sortera 
                                                 
410 Lönnqvist, H. Humanister söker information. 1988. S. 54 och s 64. 

Ross, C.S. Finding without seeking. 1999. 
411 Se s. 52: l’hérédité sociale. 
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det omfattande resultatet av en opreciserad sökning och sålla kornen från 
agnarna, men för junioren blir det en hopplös uppgift. Hon skulle behöva 
ha läst en del av den litteratur, som hon söker, för att kunna ringa in den 
del som är relevant. Men om och när hon har nått därhän, finns ked-
jesökningsmetoden tillgänglig och databassökningar blir mindre nödvän-
diga. Avgränsade delproblem kan dock många gånger lösas framgångs-
rikt med formellt inriktade informationssökningsmetoder även på tidiga 
stadier av en forskarutbildning. Svårigheterna med formellt inriktad ofo-
kuserad informationssökning skall inte underskattas.412 Det som för en 
junior skulle vara eftertraktat med att lyckas övervinna svårigheterna, 
skulle vara den självständighet och frigörelse från beroendet av seniorer, 
som tillvägagångssättet kunde medföra. Den sortens strävanden observe-
rades och frågan är om inte grupperingar i subversiva kvinnliga nätverk 
hade viss framgång i sin informationsanskaffning den vägen. Det är min 
uppfattning, att en av bibliotekens viktigaste insatser i förhållande till 
forskning är att – i kamp med de hinder som har framkommit i denna 
studie och vid sidan av självklarheter som dokumentleverans et cetera – 
bidra till forskares emancipation – oavsett kön. 

 

                                                 
412 Jämför s. 53: Belkin. 

0 

o o o o o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 

o 
o o o o o o o o o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o o o o 



 

275 

7 Summary 

As a doctoral dissertation in Library and Information Studies at Göteborg 
University in Sweden, this book has been published with the purpose of 
being defended at a public event. It deals with information seeking in the 
everyday life of research. Such an area of inquiry within Library and 
Information Studies is known as user studies. The overall objective has 
been to study the development of information seeking by researchers 
during their formation. The link between the research content and the ac-
quisition of information has been considered meaningful. A label for a 
combination of this sort is a study of information seeking in context. 

The book is organised in the fol-
lowing way. The research objectives in-
clude the research problem, the ter-
minology and the presentation of the 
empirical area of study, that is business 
administration. The study of the re-
search literature deals with user studies, 
research on research and Bourdieu’s 
theories. The theoretical issues on 
method are a topic for reflection. The 
implications of a change of understand-
ing lead to a change of method. Object-
ivation of the objectifying subject as well as my own information 
seeking efforts are included. The data collecting process and the analysis 
procedure are described. Research results are presented in three ways. 

Chapter headings 

1 Research objectives 
2 Research literature 
3 Method 
4 Research and information 

seeking 
5 Capital forms and careers 
6 A backward glance 
7 Summary 
8 Appendices 
9 Sources and literature 
10 Indexes 
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Three researchers at different levels tell their stories of information 
seeking in their work. Analytical categories in research and information 
seeking are presented along two paths together with pertinent estimates 
on levels and intensities. At the end of both paths syntheses of intellec-
tual and social assets are carried out. These syntheses are compared in 
the light of Bourdieu’s embracing theory. The appendices include ab-
breviations, term list, check lists and introductory letters. There are two 
indices: an illustration index and an index of persons and subjects. The 
summary reflects the given sequence of chapters. 

7.1 The problem area 

The overall objective of this piece of research is to study, that is to find 
out, understand and consider, social science researchers’ relation to the 
acquisition of information for the daily practice of their profession.  That 
acquisition will not be studied as a separate item but in its natural setting 
of research and scholarly training. To put it another way: the practice of 
research is studied in regard to its information seeking content. What are 
the variations? What are the extremes? What are the confines? Can one 
distinguish the variations in acquisition of information in relation to how 
research and scholarly training is carried out? Can one discern a develop-
ment? Do they have anything in common? 

7.1.1 The research questions 

How is the research and information seeking context articulated if it is 
spontaneously put forward by researchers of different standing? 

What is the disciplinary context of the participants in the investiga-
tion like? 

Which aspects of a research career, particularly in its early stages, 
can be interpreted as important for information seeking? 

Which aspects of gender are essential as context for information 
seeking? 

Which forms characterise and which frames enclose the research 
career as a context? 
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In an embracing theory, how does one understand the gradual devel-
opment of information seeking during a research career? What are its’ 
characteristics? 

Do the consequences of gender have an effect on information 
seeking? 

How does one make distinctions between those characteristic human 
resources, intellectual and social, that are used in information seeking? 
What is the return on investments of different kinds? 

What is the result of a comparison between research and information 
seeking concerning intellectual and social assets? 

7.2 The research literature and the theoretic framework 

There is in Library and Information Studies an extremely rich literature 
of reviews of user studies, a circumstance that is characteristic of the 
discipline in my opinion.413 The presumption is that they will be of great 
help at the start of an investigation. That is however not the case. 
Reneker puts it this way: “While they further our understanding of ele-
ments of the information seeking process, they leave us without an over-
all sense of what constitutes information seeking or a feeling that we 
know and understand an individual’s behavior.”414 What meta level 
studies have helped to distinguish, is a change of focus over time from 
anonymous statistical data towards ethnographic and psychological 
methods, a move from systems towards users.415 There are a few studies 
of a synthetic kind not sensitive to the sort of criticism mentioned.416 

The user studies literature concerning the context of research, 
especially in the social sciences has been reviewed in some detail. For 
that purpose the texts were divided into different groups including the 
literature and the networks, the information use categorisations, the 

                                                 
413 Citations are on p. 41f in notes no. 61-67. 
414 There is a full quotation on p. 42 at note no. 68. 
415 Nahl, D. The user centered revolution. 1997. 
416 Citations on p. 44f notes no. 70-72, 77-78. 
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information seeking process, the information needs, the mediation, and 
the information provision.417 

Of special interest in the research literature were areas of the 
information seeking process, socially oriented information seeking, the 
invisible colleges and ensuing implications and ‘the bag of knowledge’. 

In particular two aspects of the information search process, put for-
ward by Carol Kuhlthau, have been found to be of importance. By 
thinking in terms of an information search process, one may realise the 
presence of a time factor. That very process in its different steps does 
occupy a considerable extension of time. The alternative way is to look 
at an iteration of short processes – queries put to a system, which is not 
nearly as productive an understanding as Kuhlthau’s. The second im-
portant insight concerns the fact that not only cognitive but also affective 
processes are involved in information seeking.418 To my knowledge this 
is the first time there is a substantial empirically founded underpinning 
of this part of Tom Wilson’s theoretical model.419 

Following the literature study of earlier research, it was decided that 
there was a need for qualitative fieldwork with, if possible, no previous 
assumptions attached. 

The theoretical framework was sought for outside the Library and In-
formation Studies field. The choice could have fallen on Robert Merton 
and other North American specialists in the sociology of knowledge of 
whose influence on my own and others’ way of thinking I am aware. 
However, concepts, empirical findings and distinctions developed by 
Pierre Bourdieu were found more appropriate, relational, reflexive, and 
generative for new concepts. A generous portion of the main text has 
been dedicated to the concepts, and their backgrounds, for Homo acade-
micus.420 The capital metaphor is central. Other important concepts in-
clude field, agent, doxa, habitus and symbolic violence. Concepts de-
rived from a combination of empirical findings and Bourdieuan theory 
                                                 
417 See pp. 46-53 sections 3.1.2-3.1.7. 
418 See citations on p. 53 in note no. 115 and quotation on p. 53 at note no. 118. 
419 Wilson, T.D. Information needs and uses. 1994. P. 33. 
420 The general references for section 3.3 on academic man are found on p. 53 in 

note no. 178. 
A likely preliminary to the English version of Homo academicus would be 
Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. An invitation to reflexive sociology. 1992a. 
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are especially symbolic capital of an information seeking kind and social 
capital of an information seeking kind. Other concepts of Bourdieu ori-
gin like academic capital and social capital are not quite used in con-
formity with their origin, but bent to suit the present context. There is no 
intended heresy in the constructions, but there is no promise of ortho-
doxy either. 

 

7.3 The method 

The production of my dissertation has gone through three distinct stages. 
There have been two separate stages of data collection and there has 
been one of analysis. The first phase of data collection was very much 
inspired by readings in grounded theory and there was an ambition 
nourished by action research. By the second stage grounded theory and 
action research were phased out and a fair description of what was 
carried out, is a case study with a longitudinal design. The analysis, the 
category-building part of it, has been helped by a sensitising concepts 
approach. For further analysis, a grand theory by Pierre Bourdieu has 
been adopted. 

7.3.1 The data collection 

To obtain empirical data to suit the purpose, it was considered essential 
to have a spontaneous and unprovoked link between statements on 
research and on seeking or rather statements dealing with research and 
seeking at the same time. Thematic interviews with a minimum of 
interviewer control seemed to fit the requirements. The anticipated cost 
of redundancy had to be met. Observation of academic daily work also 
seemed to be a favourable data collecting measure. In order to check 
redundancy, observations were confined to observations of seminars. 
They also held the advantage of being open in principle to all members 
of the academic community. Involvement in regular information acquir-
ing activities seemed attractive. An early plan for action research was 
turned into an offer of executing library-oriented information seeking in 
favour of certain patrons, a number of PhD students, on demand. While 
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services to participants in the investigation were performed, data were 
collected at the same time, conveniently and attractively, with mutual 
gains. Texts produced by participants could be expected to provide some 
data. Course papers are the main elements in the collection.  

Table 1  Collected data 

In short, four methods were used for data 
collection: interviews, observations, inter-
ventions and texts. They are given in a 
sequence of diminishing priority. 

There were essentially three groups of 
participant researchers to be recruited: 
juniors, advanced juniors, and seniors. A 

few newcomers in research and a few librarians were added. The 
different levels of participants were addressed at different phases of the 
data collection period. With a few exceptions, the participants belonged 
to the sub-discipline of organisation and administration of business 
administration, the latter being seen in Sweden as a mother discipline. 
Företagsekonomi in Swedish and Betriebswirtschaft in German are ana-
logous instances. 

Table 2  Participant 
experience 

Data were collected 
during two periods. 
The first period com-
prised the year 1990 
augmented in both 
ends. It was planned 

as a pilot study. The collected material has been considered valuable and 
has been retained in its entirety for the project as a whole. The main 
activity carried out during the period was interviews; interviews with 
experienced juniors, seniors, and eventually newcomers. One seminar 
meeting was observed and two texts were collected. 

The second period 1992-1993 was planned as the main study. It had a 
longitudinal design. The same group of ten doctoral students were in-

No. of Phase 1 Phase 2 
Interviews 24 88 
Participants 24 10 
Observations 1 14 
Observed 5 41 
Interventions  43 
Participants  9 
Texts 2 52 
Authors 2 12 

 New-
comers 

Juniors Experienced 
juniors 

Seniors 

Phase 1 1990 
1st half 

  in focus  

Phase 1 1990 
2nd half 

in focus   in focus 

Phase 2 
1992-1993 

 in focus   
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terviewed continually for a period of one and a half years. The intention 
was to follow their development in information seeking. Observations 
and interventions in the form of library-oriented searches, almost ex-
clusively database searches, were performed. Texts by the interviewed 
and other observed people were collected. 

7.3.2 The interview practices 

The form of interviewing that was carried out owes its original in-
spiration to Friedrich Schiller.421 Sigmund Freud has given a name to a 
listening technique inspired by Schiller’s words: „gleichschwebende 
Aufmerksamkeit“.422 You give your attention a free float. You do not 
concentrate on any particular concepts. You expect the flow of speech 
from your interlocutor to touch your mind at some point. From a spon-
taneous utterance, you may intervene with clarifying questions, but not 
until the story telling is over. During interviews, there has been a mini-
mum control of participant speech. There has however, been a theme set 
for the conversation. The interpretation of that theme has been with the 
partner in the conversation. 

In preparing yourself for data collection, you have a pre-under-
standing of the kind of data you will receive. To prepare checklists in 
order to prevent accidental omissions is a natural training of the inter-
viewer. To present them to an interviewee is to curb spontaneity. If the 
list is not learnt by heart, measures could be taken to scan it when the 
interview is running towards its end. 

During the second phase of data collection, the first interview with 
each person was common in nature, as the case had generally been 
during the first phase. The purpose was to establish a state of the art 
concerning that particular individual’s relation to information seeking in 
regard to her or his scholarly training and (early steps in) research. For 
the continuing interviews there was no set theme except for the 
following two questions: What important business have you dealt with 
during the last few weeks? What do you plan to do during the next few 
weeks? From the story that followed I, as the investigating subject, could 

                                                 
421 See quotation on p. 53 at note no. 249. 
422 See citations on p. 53 in note no. 250. 
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explore the information seeking details implied, by putting direct 
questions or by checking my interpretation. 

The interview design has been bound to yield an excellent context of 
research to information seeking activities. It is equally true that redun-
dancy has been a consequence. The ratio of information seeking detail to 
research detail is small. For investigation purposes, research detail has 
been vital, but not in the relative quantity that it has been available. 

7.3.3 The analysis 

Some analysis, during the first phase of the project, took place under the 
influence of a grounded theory approach and lifted to the fore the 
information seeking career concept. 

The main bulk of the analysis was carried out during the second 
phase. Hints from sensitising concepts suggested preliminary concepts in 
the empirical material. Persistent prompting from junior quarters re-
garding existential values could not produce one category. Those values 
have been found to exhibit themselves in the meeting points of finan-
cing, senior influence, junior independence and assertive strategies. 
These exemplify the formation of definitive categories. Theoretical con-
cepts like symbolic violence, cognitive authority and anxiety, from 
sources such as Pierre Bourdieu, Patrick Wilson and Carol Kuhlthau, 
matched empirical findings and have been used. 

In order to disclose additional returns from the categories, estimates 
of levels or of intensities have been performed when appropriate. This 
procedure has been graphically illustrated. Beside the illustrative pur-
pose, there has been an ambition to unveil tacit, embodied knowledge re-
calcitrant to words and there has been an objectifying element as well.
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7.4 The research context 

Early results suggested the existence of an information seeking career as 
a companion to the research career.423 The understanding of such a 
career is a process over decades. With thinking help from Bourdieu, it 
might be a question of generations. 

Some descriptive aspects in the collected material seemed promising 
and they have been reported in the form of narrations. Confidentiality 
aspects have prevented a wider use of that form. While listening to the 
fluent speech of a senior researcher you can understand the importance 
of being in control of information seeking activities even when they are 
of a formal information seeking kind. There is also the concern for the 
information seeking activities of the younger researchers and the men-
aces presented to them by the librarians. The librarians often maintained 
the absence of literature during searches, instead of pointing out the in-
tellectual improbability of the failure to find literature. 

While listening to junior researchers the more experienced try to 
demonstrate their relative independence from their seniors in research as 
well as in information seeking. You can also hear, especially from the 
less experienced, that they need a cognitive authority not to spend 
endless time reading unimportant texts. The findings have first been 
presented from the angle of the narrations. The second has been the 
categories that have been extracted from the material. 

To say that high levels of financing for a scholar in training and sen-
ior influence on her or his dissertation project often go together is true, 
but also an oversimplification. For the headstrong, financing may come 
late but be of a kind that brings relative independence. The brilliant may 
invent a project of her or his own, place it in a well financed program 
and retain considerable independence. In the latter case vigilance is 
required. Continued proof of brilliance may be needed: get some pub-
licity, engage in highbrow academia and prove your expertise in litera-
ture of that sort. Senior aptitude to engage in reproductive control may 
vary with institutional practice and culture. Even the power of the juniors 
collectively may vary to the degree that financing is in sight. Without 
                                                 
423 Seldén, L. The information seeking career. 1992.  
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senior backing of some sort, it is hardly 
possible. Some financing is of a kind to render 
the recipient not only economic capital but also 
social capital of an academic kind. Powers to 
review the proposals of others, may be bestowed 
on you, as a result of your admission to a 
financed program. In another environment, 
competition between juniors has replaced good 
fellowship. Horizontal contacts are then not 
nearly as important as vertical ones. There is the 
case of low independence and low senior influ-
ence. That paradox was the result of fading 
senior interest and devious use of symbolic vio-
lence including change of supervisor. 

Another aspect of the research context is the 
gender issue. There was little unprompted talk 
on gender during the second phase of the in-
vestigation. This was the rare moment, when I 
asked questions. Adhering to my principle of 
spontaneity, I did not, however, probe con-
tinually. The importance of gender in academia 
was not much acknowledged. There was a vague 
appreciation of hindrances for women. The op-
posite view that female sex was to be seen as an 

advantage was advocated from other sources. 
Male researchers would have to compete harder in 
the future. Opportunities were favourable. One 
strategy was to approach women’s networks and 
probably at the same time adhere to a subversive 
doxa. Another strategy was to avoid feminist pe-
culiarities and approach men’s networks, if there 
were any. Still another strategy, was to put 
motherhood as the first priority. 

As a junior in the academic field, you may 
find yourself in a variety of positions. Some of them are distinguished 
here. Long-term well financed research programs may well organise 
part of their research as dissertation projects. They can do so by virtue of 
well-merited scholarly and administrative competence. Production rate 

Categories relating to 
the research context 

 
career situation 
financing 
senior influence on dis-

sertation project 
independence in dis-

sertation project 
assertiveness 
run your own race 
vigilance 
good fellowship 
competition 
anxiety 
symbolic violence 
philosophical interests 
identity as a researcher 
identity in business 

administration 
value of alternative 

careers 
the importance of a 

formal plan for the 
dissertation project 

Gender categories 
 

gender cognisance 
women’s networks 
men’s networks 
gender as hindrance 
children as hindrance 
gender as advantage 
homosocial relations 
oppression 
invisibility 
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will be high. Motivation will 
be high, as training and 
merits will be paid for. The 
low degree of competence 
and experience on the part of 
the workforce can be com-
pensated by the management. 
The projects may have wide 
or narrow definitions. Short-
term projects may also use 
student labour but their 
suitability for dissertation 
use is unsure. The time span 
may prevent that. There are still some favours to glean: research 
experience and supervision. Supervision of unqualified research work 
would be a necessity in the project. Subversive thinkers in a workforce 
of such projects are a menace to the timetable. In line with Bourdieu 
thinking, habitus will be of the utmost importance in the recruitment 
procedure. 

Symbolic capital of an academic kind tends to grow with seniority 
but not quite evenly. The growth of social capital in comparison varies 
more between individuals. Those with a great social capital also have a 
great symbolic capital, but those with a great symbolic capital do not 
necessarily have a great social one. These capital types easily add to each 
other and do in certain cases form an overwhelming total capital.424 It is 
typical that the great returns on investments in social capital require a 
chair for a platform. To be given a chair, great symbolic capital is 
needed. The social capital controls doxa, sets the paradigm. Peer review 
in its different forms is the vehicle. Refereeing articles for journals or 
applications for funding agencies or giving expert opinions on applicants 
for positions are a few examples.425 

                                                 
424 There are illustrations on p. 53 in Figur 17 and on p. 53 in Figur 18. 
425 Compare the quotation of Stephen Stoan on p. 53 at note no. 386. 

Seven positions 
 

An appointment within a larger project 
An in advance well defined dissertation 

project to carry out 
A dissertation project within a narrowly 

defined research program 
A dissertation project within a research 

program with wide definitions 
A research area created by you yourself 

with a possibility to harbour it within 
a larger project 

A research area created by you yourself 
with no attachments or guarantees 
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7.5 Information seeking 

In Library and Information Studies, conferences 
are well known for their information capacity. 
Their functions are both active and passive. The 
time factor in relation to publishing is important. 
The elite in its scholarly and information 
aspects, mingle in invisible colleges and may 
concentrate their social circles. Those who are 
not normally privileged vis-à-vis information 
may during conferences gain insights in research 
projects with a level of detail otherwise 
restricted to referee capacities. The presentation 
of a paper may draw attention to the author and 
help build her or his network. By observing and 
connecting a person in flesh and blood to re-
search and theory, one may simplify one’s 
knowledge structure. A conference is an invest-
ment in both symbolic and social capital. In the 

studied environments, the potentials are recognised and junior 
researchers are sent out to participate in pertinent arrangements. 
Sometimes there have been secluded junior arrangements. 

If one is involved in the arrangement of a conference, or if one as a 
junior is an organiser by delegation from the senior in charge, one is 
privileged in the same way as a conference participant, but to a greater 
extent. One will conduct discussions with researchers in the frontline of 
knowledge about their research in general and their papers in particular. 
One will explore the relation of the contents of one to another. 

Publishing is a phenomenon symbolically close to a conference 
paper. It is the communication of accumulated symbolic, academic capi-
tal. It has a trading value. Contacts may follow. Newspaper publicity is 
equally marketable also in an academic context. Your symbolic capital is 
stated, your social capital may grow. Your views may as a consequence 
be actively asked for. 

Reading and expertise development are inherent ingredients in a 
researcher’s life. From the viewpoint of the present investigation, 

Categories relating to 
information seeking 
 
participate in a 

conference 
arrange a conference 
publishing and 

publicity 
reading 
expertise 
browsing 
cognitive authority 
receive information 

from seniors 
information as 

exchange 
receive information 

from libraries 
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statements like literature-phobia and non-use of literature seem totally 
irrelevant.426 The important issues are: What is worthwhile? How can 
one avoid the unimportant? One has to listen to other people’s views, 
consider them and make a choice. One listens carefully to those whom 
one deems knowledgeable. One recognises their cognitive authority. 
One’s capacity to make one’s own judgements grows. One will not have 
the time to read all the literature one browses. One will have to satisfice. 

In comparing categories from the research context with those con-
cerning information seeking, there are similarities. Independence in the 
dissertation project, anxiety, philosophical interests and identity as a 
researcher seems to relate to reading, expertise and browsing. 

The two main roads of information seeking are related to the choices 
between senior influence and independence for your doctoral work. The 
choice is in practice, in most cases, attached to the question of finance. 
The choice may seem an il-
lusion to many a candidate, 
but a few will fight hard for 
the realisation of a certain 
level of independence and 
face the eventual cost. At the 
heart of the matter there are 
existential questions, valued 
highly by several sources. 

Table 3 Senior influence and 
forms for information seeking 

To all the six possible variations, one could find empirical examples. If 
one chose or accepted senior influence, a corresponding link to help 
socially oriented information seeking could materialise. If one was on 
the independent side, formal methods could be chosen or could be the 
only available ones. Independence and social orientation were judged to 
be a combination without success. Occasional formal orientation in a 
normally dependent condition had no negative effects on relations to 
seniors. The low intensity options relate to the choice of research pro-
blem and to senior backing. An in advance well defined, focused, re-
                                                 
426 See lengthy quotations of Meadows and Brittain on pp. 48-50 at notes no. 82 

and no. 84. 

 
 

Senior 
influence 

Independ-
ence 

Socially ori-
ented informa-
tion seeking 

  

Formally ori-
ented informa-
tion seeking 

  

Low intensity 
information 
seeking 
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search problem and a widely accepted methodology for problem solving 
with a senior ‘guarantee’ of low need for information seeking fits a situ-
ation with empirical examples. To perform the same trick in an inde-
pendent situation is a question of acquiring senior trust and backing by 
other forms of investment to earn this shelter. It is not labour-free, and it 
is not necessarily of an information seeking kind. One can boost one’s 
excellence and expertise by investing in a rare area of symbolic heavy 
weight, philosophy or ethics for instance. 

The consequences of gender for information seeking were seen in 
connection with the choice to approach women’s networks. Women’s 
networks do possess powers and resources even of an information 
seeking kind. As they lack the supreme level, that is the very low rate of 
female full professors, cognitive authorities in that connection are 
scarcely available. Formally oriented information seeking ranks relative-
ly high in such circumstances and information is traded in an exchange 
process. The strategy to approach men’s networks is with the intention to 
take advantage of their privileges. The premise for success is equal op-
portunities for women in that context and that issue remains dubious. 

Central themes of the investigation have been accumulation of capital 
and choice of careers. The careers studied have been that of the re-
searcher and that of the information seeker. The most important capital 
types turned out to be the symbolic and the social capital. Economic 
capital was important in steering the reproduction. Being a qualitative 
study much attention in the main text has been given to the investigative 
process: analysis, synthesis and integration with theory. It is not given 
here however. A short rendering of problem solving follows. 

As may have been understood, investments in information seeking 
will result in a capital. Its composition of symbolic and social ingredients 
is complicated and volatile, changing over time. If professionals like 
librarians are considered, their form of capital is almost exclusively of a 
symbolic kind. Other agents in the academic field will seldom or never 
attain that level of symbolic capital of an information seeking kind. In 
want of capital of all sorts, scholars in training will resort to symbolic in-
vestments. It is the only kind available. Investments in social capital in 
an academic field are under the premise that some symbolic capital is 
available. Juniors own capital regarding information seeking will have to 
be of a symbolic kind. Sometimes senior social capital may be available 
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to juniors, if their relation allows it. Due to technical and organisational 
changes in information seeking procedures, symbolic capital of an infor-
mation seeking kind is bound to devaluate if there are no regular rein-
vestments. Those reinvestments will fail to appear when the returns on 
the investments in social capital arrive. They will be superfluous. Senior 
ambitions to teach information seeking of a symbolic capital kind will 
therefore fail. Socially oriented information seeking will probably only 
be taught by example. 

Figure 1  The space of academic positions 
© Lars Seldén: Kapital och karriär. Borås: Valfrid, 1999. ISBN 91-89416-00-7. 

B: librarians 
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The information seeking capital owned by library professionals differs 
totally from that of senior researchers. The two kinds can often be used 
towards the same end. There is a fundamental difference between the 
two pairs of symbolic and social capital of an academic kind on the one 
hand and symbolic and social capital of an information seeking kind on 
the other. In the first case, the capital types are easily added to each 
other. In the information seeking instance, there is no real advantage in 
the summation of the two types. There is no strengthening or underpin-
ning of the social from the symbolic side. The social capital of the infor-
mation seeking kind derives its spending power from its formation under 
the build up of symbolic and social capital of an academic kind. The aca-
demic progression in information seeking is only by the way of aug-
menting the social capital. The difference is illustrated in two figures by 
following a Bourdieu example. 

Figure 2  The space of information seeking positions 
© Lars Seldén: Kapital och karriär. Borås: Valfrid, 1999. ISBN 91-89416-00-7. 

B: librarians 
E: experienced junior scholars 
J: inexperienced junior scholars 

N: newcomers in research 
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An insight of the mentioned sort conveys a potential for understanding 
some reasons behind the complaint from library quarters of low level of 
use of formally oriented information seeking means. The capacity for 
independence and emancipation attached to the formally oriented in-
formation seeking means is a finding of a paradoxical kind well worth to 
be explored in practice and in research. Another paradox is that the low 
level of capital of all sorts, makes it largely unlikely for a person in the 
beginning of scholarly training to function as a recipient of the affluence 
coming from formally oriented information seeking means. Queries are 
hard to compose when one’s focus is not decided. Search results from 
such queries will lack of precision and tend to return large quantities of 
references. (Null is another possibility.) Long lists are hard to scan for 
valuable texts when one is not an expert on the contents and not familiar 
with the authors. 
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8 Bilagor 

I kapitlet bilagor återfinns avsnitt om förkortningar, terminologi, check-
listor upprättade som förberedelser för intervjuer, introduktionsbrev samt 
en tidig undersökningsmodell. 

8.1 Förkortningar 
 

ABI ABI inform 
ASK Anomalous states of knowledge 
B En bibliotekarie eller dokumentalist (förkortningen före-

kommer i illustrerande diagram) 
BIBSAM Sekretariatet för nationell planering och samordning 

(Kungl. biblioteket) 
BIDOK Biblioteks- och dokumentationssamverkanskommittén 
BLRD British Library Research and Development Department 
CRUS Centre for Research on User Studies (vid universitetet i 

Sheffield i Storbritannien) 
DFI Delegationen för vetenskaplig och teknisk informations-

försörjning 
DISISS Design of Information Systems in the Social Sciences 

(vid universitetet i Bath i Storbritannien) 
E En forskare i juniorposition med avsevärd erfarenhet (för-

kortningen förekommer i illustrerande diagram) 
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EISISS Experimental Information Service in the Social Sciences 
(vid universitetet i Bath i Storbritannien) 

ENA École normale d’administration (i Paris) 
ENS École normale supérieur, rue d’Ulm (lettres – humanistisk 

avdelning, i Paris) 
EPHE École pratique des hautes études (i Paris) 
ERIC Educational Resources Information Center 
FRN Forskningsrådsnämnden 
INFORSK Informationsforskningsgruppen, Sociologiska institutio-

nen, Umeå universitet 
INFROSS Information Requirements of the Social Sciences (vid 

universitetet i Bath i Storbritannien) 
INISS Information Needs and Information Services in Local 

Authority Social Services Departments (vid universitetet i 
Sheffield i Storbritannien) 

INSPEC inspec 
IR information retrieval 
ISA Information Science Abstracts 
ISI Institute for Scientific Information 
J En forskare i juniorposition med liten erfarenhet (förkort-

ningen förekommer i illustrerande diagram) 
LIBLAB Laboratoriet i biblioteks- och informationsvetenskap vid 

institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet 
LIBRIS Library Information System (Kungl. biblioteket) 
LISA Library and Information Science Abstracts 
N En presumtiv forskare i juniorposition utan någon erfa-

renhet (förkortningen förekommer i illustrerande dia-
gram) 

OSTI Office for Scientific and Technical Information (i Stor-
britannien) 

P En seniorforskare i topposition (förkortningen förekom-
mer i illustrerande diagram) 

S En forskare i seniorposition med avsevärd erfarenhet (för-
kortningen förekommer i illustrerande diagram) 

SDI selective dissemination of information 



294 

 

SDI selektiv delgivning av information 
SINFDOK Statens råd för vetenskaplig information och dokumenta-

tion 
SSCI social sciences citation index 

8.2 Termer 

Här nedan listas några viktiga använda termer med angivande av var ut-
tolkande text kan återfinnas. En mer fullständig redovisning av begrep-
pens förekomst i texten finns i person- och sakregistret. 

Agent  90 
Akademiskt kapital 94 
Aktör – används inte, se agent 90 
Biblioteksorienterad informationssökning 25 
Citens – kortfattad referens 29 
Doxa – (den rätta) läran 87f 
Ekonomiskt kapital 92 
Formellt orienterad informationssökning 94 
Forskarkarriär 27, 218 
Fält – socialt fält 90 
Gleichschwebende Aufmerksamkeit 120 
Heterodox – irrlärig, hör till doxa 87 
Habitus  95 
Illusio – ett mänskligt intresse 87 
Information overload 37 
Informationsanskaffning 25 
Informationssökning 24 
Informationssökningskapital 94 
Informationssökningskarriär 27, 246 
Informationsåterfinning – ‘information retrieval’ 27, 67 
Informationsåtervinning – används ej, se Informationsåterfin-

ning 27 
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Informell kommunikation – hör till Socialt orienterad informa-
tionssökning 26, 51 

Invisible college – hör till Symbolisk akademi 26, 51 
Kapital – se akademiskt, ekonomiskt, informationssöknings-, 

kulturellt, socialt och symboliskt dito 
Karriär – forskarkarriär, informationssökningskarriär 27, 218, 246 
Klassifikation 27 
Kognitiv auktoritet 29 
Konsekration 91 
Kooptation  88, 103, 53 
Kulturellt kapital 93 
Kunskapsväska 28 
Ortodox – renlärig, hör till doxa 87 
Paper  29 
Peer review  29 
Referens – fullständig bibliografisk uppgift 29 
Reflexivitet  99 
Satisfice  36 
Socialt fält  90 
Socialt kapital 94 
Socialt orienterad informationssökning 26 
Symbolisk akademi 26, 51 
Symboliskt kapital 92 
Symboliskt våld 99, 203 
Sökning  25 
Återfinning – se Informationsåterfinning 27 
Återvinning – används ej se Informationsåterfinning 27 

8.3 Checklistor 

Checklistorna nedan har fungerat just som checklistor, vilket innebär att 
frågorna i batterierna aldrig har ställts på detta sätt. I stället användes 
listorna mot slutet av intervjun av intervjuaren för att kontrollera att inte 
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något väsentligt tema hade blivit förbigånget vid intervjun. Detta gäller 
vid intervjuerna under den första fasen. 

Den första checklistan modifierades för den inledande intervjun un-
der den andra fasen och användes på ett ännu friare sätt. Intervjuaren 
undvek i princip att propsa på att penetrera teman som samarbetsperso-
nen inte uppfattade som viktiga. Se vidare under metodkapitlet. 

Den andra checklistan användes som komplettering till checklista för 
forskarstuderande vid intervju med seniorer. 

Checklista för forskarstuderande – fas ett 
Checklista 890920 

Intervjupersonen 
Grundutbildning - andra tidigare erfarenheter 
Varför forskar du 
Vänner - forskare i andra ämnen - make 

Institutionellt 
Institution - avdelning 
Handledare 
Områdets nätverk 
Ledande resurspersoner 
Andra experter än handledare 
Kollegor 

Avhandlingen 
Vilket grundproblem vill du lösa? 
Hur har avhandlingsarbetet framskridit? 
Vilka har kriserna varit? 
Vad har varit avgörande för goda idéer? 
Har litteratur spelat någon roll? 

Har bibliotek  spelat någon roll? 

Forskningstradition 
Hur avgränsar du ditt område? 
Olika stadier i arbetet 
Delproblem eller problem som dyker upp 
Vad har varit avgörande för att lösa problem 
Tidsbrist - prioriteringar 
Läsning 
Läsning - fältarbete 
Kostnader 
Kollegor 
Känner du dem som sysslar med forskning på detta område 
I landet? 
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I utlandet? 
Gör någon annan samma jobb? 
Hur följer du med i vad som händer på ditt område? 
Din dokumentation - vad krävs av dig 
Vilken roll spelar litteraturen för de uppgifter du söker? 
Litteraturens omfattning 

Informationsbehov mm 
Vilka uppgifter / vilken information behöver du ha tillgång till för att lösa din 
uppgift? 
Kan du dela upp uppgifterna du behöver i olika sorter? 
Delproblem eller problem som dyker upp 
Vilken träning/utbildning har du för att söka efter uppgifter? 
Tidsbrist - prioriteringar 
Läsning - fältarbete 
Värde att diskutera med typ konsult om informationssökningar 
Hur följer du med i vad som händer på ditt område? 
Din dokumentation - vad krävs av dig 

Informationstillgång 
Handledare 
Kollegor 
Undersökta företaget 
Bibliotek 
Litteratur 

Bibliotek 
Vad använder du biblioteket till? Vilket material i biblioteket använder du? 
Söker du andra uppgifter än litteratur från biblioteket? 
Får du annan information än litteratur från biblioteket? 
Vilken roll spelar litteraturen för de uppgifter du söker? 
Litteraturens omfattning 
Vilken roll spelar biblioteket för anskaffning av litteratur? 
Bibliotekets service 
Bibliotekets samlingars omfattning 
Bibliografier och databaser 
Scanp 
Scimp, Business periodicals index 
Förväntad lång tidsåtgång för t ex fjärrlån 
Har du diskuterat problem med bibliotekarie - dokumentalist 
Har en bibliotekarie förutsättning att förstå 
Kostnader 

Litteratur 
Vilken roll spelar litteraturen för de uppgifter du söker? 
Litteraturens omfattning 
Bibliotekets samlingars omfattning 
Inköp / annan anskaffning av litteratur (lån av kollegor) 
Avgränsning av forskningsfältet - vilka ingår - vilken struktur - hur kom du fram till 
det? 
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Dokumentera det. 
Rapporter och preprints 

Intervjun 
Relevanta frågor 
 

Checklista för handledare – fas ett 

Inledning 
Jag är inte ekonom men har metakunskaper om företagsekonomi. 
Definitioner427 
Det är skillnad på data respektive information 
Själv håller jag för närvarande på med datainsamling för en pilotstudie 
Information är i princip ett enkelt okomplicerat budskap 
När går tåget till Linköping - kvart över sju 
Jan Bärmark har skrivit om forskning om forskning 
Information blir inte kunskap förrän den kopplats och bearbetats 

Informanten 
Finns det någon bibliotekarie bland dina nära vänner och bekanta 
Vad betyder den personen för dig i så fall vad gäller informationsanskaffning 

Handledarens syn på information 
Hur uppträder en mogen forskare som söker information 

Nätverk - litteratur - bibliotek 

Hurdan är den information som skapar eller som behövs för kreativa processer 
Hur får man "rätt" information 
Vad finns det för hinder för "rätt" information 
Finns det information som kväver, hindrar kreativitet 
Kan beskäftiga informationsförmedlare skada forskningsprocessen 

Forskningens organisation mm 
Teknisk högskola 
Tema 
                                                 
427 Efterhand byttes budskapet om definition av begreppet information ut mot en 

begäran om hur den intervjuade senioren såg på begreppet: ‘Hur definierar du 
information (i förhållande till data respektive kunskaper).’ Om jag skall vara 
mycket självkritisk skulle man kunna karakterisera mitt ursprungliga försök att 
pådyvla intervjupersonen min dåvarande definition som ett utslag av symboliskt 
våld. Min egen hållning hade förskjutits. En av seniorerna hade en mycket ge-
nomtänkt hållning till informationsbegreppet, något som så småningom påver-
kade förskjutningen i min egen förståelse. (Ljudupptagning 1990-11-23 09.00, 
Föreläsningsanteckningar från forskarutbildningskurs 1993-09-15[?] 16.00-
18.00) 
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Litet - stort universitet - Stockholms handelshögskola - Umeå - Borlänge - Karlstad 
Forskningstraditionernas betydelse 
Disciplinens delområden marknadsföring - redovisning et cetera 
Den forskarstuderande 
Hur uppträder en forskarstuderande 
Hur borde den forskarstuderande uppträda 

Biblioteket 
Bibliotekets kompetens 
Värdet att tala med informationsspecialist vid informationsproblem 
Biblioteksservicens nivå 
Samlingarnas omfattning 
Bibliografier och databaser 
Bibliotekets utbildning i informationssökning för studerande och personal 
Informationsanskaffningens kostnader 

Intervjun 
Har jag ställt frågor som har verkat relevanta i förhållande till dina upplevelser av 
vad som är informationsproblem 
Återstår det något du vill ta upp 
 

Checklista för forskarstuderande – fas två 
Checklista 1991-12-02 

Intervjupersonen 
Grundutbildning - andra tidigare erfarenheter 
Intresset för företagsekonomi 
Intresset för forskning 
Intresset för administration - distribution - kostnads- och intäktsanalys - redovisning 
Intresset för något problemområde 
Vänner - forskare i andra ämnen - make med anknytning till informationsvetenskap 

Institutionen - avdelningen 
Handledare 
Resurspersoner - andra experter än handledare 
Kollegor bland forskarstuderande - äldre och yngre 

Avhandlingen 
Problemområdet 
Goda uppslag - kriser - problemlösning 
Arbetets framåtskridande - olika stadier 
Litteraturanvändning 
Biblioteksanvändning 
Läsning 
Handledning 
Forskningstradition 
Avgränsning 
Tidsbrist - prioriteringar 
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Kostnader 
Kollegor 
Känner du dem som sysslar med forskning på detta område i landet - I utlandet 
Gör någon annan samma jobb 
Hur följer du med i vad som händer på ditt område 
Vilken roll spelar litteraturen för de uppgifter du söker 
Litteraturens omfattning 

Handledningen 
Doktorandens faktiska uppträdande, handledarens råd och skillnaden däremellan 
Informationsbehov mm 
Vilka uppgifter / vilken information behöver du ha tillgång till för att lösa din uppgift 
Kan du dela upp uppgifterna du behöver i olika sorter 
Delproblem eller problem som dyker upp 
Vilken träning/utbildning har du för att söka efter uppgifter 
Tidsbrist - prioriteringar 
Läsning - fältarbete 
Hur följer du med i vad som händer på ditt område 
Din dokumentation - vad krävs av dig 
Värdet av att tala med informationsspecialist vid informationsproblem 

Informationstillgång 
Handledare 
Kollegor 
Undersökta företaget 
Bibliotek 
Litteratur 

Bibliotek 
Biblioteksutbildning - grundskola, gymnasium, högskola, forskarstudier 
Biblioteksanvändning (annat än litteratur-) 
Biblioteksmaterial 
Vilken roll spelar litteraturen för de uppgifter du söker 
Litteraturens omfattning 
Vilken roll spelar biblioteket för anskaffning av litteratur 
Bibliotekets service 
Kompetens 
Samlingarnas omfattning 
Bibliografier och databaser 
Scanp, Scimp, Business periodicals index 
Förväntad lång tidsåtgång för t ex fjärrlån 
Har du diskuterat problem med bibliotekarie - dokumentalist 
Har en bibliotekarie förutsättning att förstå 
Kostnader 

Litteratur 
Vilken roll spelar litteraturen för de uppgifter du söker 
Litteraturens omfattning 
Inköp / annan anskaffning av litteratur (lån av kollegor) 
Rapporter och preprints 
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Deltagarens tidsplanering 

Formell skriftlig avhandlingsplan 

När skall avhandlingsevenemang inträffa 

Intervjun 
Relevanta frågor 
Återstår det något du vill ta upp 

8.4 Introduktionsbrev mm 

Text införd i en företagsekonomisk institutions doktorandmeddelanden 

Biblioteks- och informationsvetare intresserad av forskande företagseko-
nomer 
Under 1990 och 1991 har jag ägnat tid åt att fråga forskande företagsekonomer från 
juniorer till seniorer om deras informationssökning, litteraturanvändning, 
biblioteksanvändning, problemlösning, goda idéer osv. Jag har skaffat mig en 
uppfattning om seniorernas behov och hur de tillfredsställer det. När det gäller 
juniorerna, särskilt nybörjarna som forskare, går det till på ett annat sätt och jag 
skulle vilja studera närmare hur. 

Karriärstege 
På mig verkar det tydligt att beteendet ändras allteftersom forskningserfarenheterna 
ökar och etableringen inom forskarsamhället blir fastare. Vissa beteenden belönas 
och en del positioner innebär automatiska fördelar. Detta är en mångårig process. 

Stadier i informationssökningen 
Det visar sig att medan man håller på att orientera sig om ett projekt uppträder det 
normalt förhållanden som skapar förvirring, osäkerhet, tvivel och även ångest. 
Kännedom om förhållandena kan vara till hjälp när det gäller att "stå ut" på ett 
konstruktivt sätt. 

Nybörjare 
Jag önskar komma i kontakt med forskarstuderande i företagsekonomi på olika 
avdelningar som är i färd med eller alldeles skall till att börja med att orientera sig 
inom sitt avhandlingsämne. Jag skulle vilja följa den processen i första hand under 
vårterminen. 

Belöning 
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För den som ställer upp på att låta mig följa inledningsskedet till avhandlingsarbetet 
kommer jag att ställa upp med allt det som informationsvetare vet och som kan vara 
relevant i sammanhanget. 

Lars Seldén 

Jag är lärare vid bibliotekshögskolan i Borås och undervisar sedan många år om in-
formationssökning och referensarbete i bl a ekonomiska ämnen. Jag har även varit 
bibliotekarie. I mitt forskningsarbete är jag knuten till Centrum för biblioteks- och 
informationsvetenskap, Brogatan 4, 413 01 Göteborg. Projektet är understött av 
forskningsrådsnämnden. 

 

Introduktionsbrev (fas två) 
 
1992-01-08 
Hej NN! 

Jag är en biblioteks- och informationsvetare, som är intresserad av forskande 
företagsekonomer och om deras informationssökning, litteraturanvändning, bib-
lioteksanvändning, problemlösning, goda forskningsidéers uppkomst osv. Jag hoppas 
på Din hjälp att få studera detta samtidigt som jag tror att jag kan lämna något i 
utbyte. Kontakta gärna mig, annars söker jag Dig. 

I Aktuellt/Doktorandmeddelanden strax före jul skrev jag en blänkare om saken. Där 
tog jag upp att jag under 1990 och 1991 har ägnat tid åt att intervjua forskande före-
tagsekonomer både juniorer och seniorer. Jag har skaffat mig en uppfattning om 
seniorernas informationsbehov och om hur de tillfredsställer det. När det gäller 
juniorerna, särskilt nybörjarna som forskare, går det till på ett annat sätt och jag 
skulle vilja studera närmare hur. 

Jag har tagit reda på att Du blev antagen till forskarutbildning i företagsekonomi 
något av de senaste åren och att Du för närvarande antagligen arbetar med att 
orientera Dig om ett avhandlingsämne. 

På mig verkar det tydligt att äldre forskare har tillskansat sig en del värdefulla 
beteenden för informationsanskaffning, som även Du troligen kommer att tillägna 
Dig på sikt. Mycket handlar det om att odla vetenskapliga kontakter. Informationen 
rinner till på informella vägar. 

Vi som är biblioteks- och informationsvetare (liksom förstås fackfolket på 
biblioteken) har särskilt studerat omständigheterna kring den vetenskapliga kun-
skapens mer eller mindre formella publicering. Formella vägar till information står 
öppna. För en forskare i början av karriären är detta viktigt föreställer jag mig. 

Det tycks normalt tillhöra processen när man håller på att orientera sig om ett projekt 
att det uppträder förhållanden som skapar förvirring, osäkerhet, tvivel och t o m 
ångest. Kännedom om förhållandena kan vara till hjälp när det gäller att "stå ut" på 
ett konstruktivt sätt. 
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Jag är mycket intresserad av att komma till tals med Dig och hoppas att Du är 
intresserad av ett samarbete. För min del vill jag närmare studera och följa hur det 
faktiskt går till när särskilt yngre, inte så erfarna forskare går till väga när de 
orienterar sig och skaffar sig uppgifter kring sitt avhandlingsämne. För det syftet 
skulle jag behöva intervjua Dig fyra till fem gånger under vårterminens lopp. 

Samtidigt vill jag bedriva "aktionsforskning" och gärna ställa upp för Dig med allt 
det som informationsvetare vet och som kan vara relevant. Formerna för det 
föreställer jag mig kan vara något lektionspass inledningsvis och i övrigt råd och 
handledning i obegränsad utsträckning. 

Själv är jag lärare vid bibliotekshögskolan i Borås och undervisar sedan många år om 
informationssökning och referensarbete i bl a ekonomiska ämnen. Jag har även varit 
bibliotekarie. I mitt forskningsarbete är jag knuten till Centrum för biblioteks- och 
informationsvetenskap, Brogatan 4, 41301 Göteborg. Projektet är understött av 
forskningsrådsnämnden. 

Ett brev med ungefär denna lydelse skickar jag till Dig och till ungefär femton andra 
forskarstuderande i företagsekonomi. Jag blir glad om Du kontaktar mig, men annars 
försöker jag nå Dig per telefon. 

Med vänlig hälsning 

Lars Seldén 
Tel 031-634931 Centrum för biblioteks- och informationsvetenskap. 
Tel hem 031-113428. 
Tel 033-16 40 56 Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås. 

Figur 30  En tidig undersökningsmodell 

(For the idea of the drawing I am indebted to professor Mariam Ginman at an interview.)

Stage 1 Stage 2 Stage 3

Information dissemination Action Information dissemination
status status

TEACHERS TEACHERS TEACHERS
SUPER- SUPER- SUPER-
VISORS VISORS VISORS

RESEARCH RESEARCH RESEARCH RESEARCH RESEARCH
STUDENTS STUDENTS STUDENTS STUDENTS STUDENTS
EARLIER ACTION ACTION ACTION PARALLEL
GROUP PANEL PANEL PANEL GROUP

 
Modellen fanns med i en ansökan om forskningsmedel och publicerades 1990 men 
övergavs sedan av olika skäl.428 

                                                 
428 Seldén, L. Business researchers. 1990. 
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9 Källor och litteratur 

Förteckningen skiljer på källor och använd litteratur. 

9.1 Förteckning över det otryckta källmaterialet 

Förteckningen redovisar i en enda kronologisk följd olika grupper av 
material: brev, dagboksanteckningar, ljudupptagningar, minnesanteck-
ningar, sökningar och texter. Förteckningen är fullständig i den mening-
en att allt insamlat material redovisas, även det till vilket jag inte gör di-
rekta hänvisningar. Den grundar sig på kontinuerligt förda anteckningar 
på elektroniska blanketter förvarade i en bärbar apparat. 

Ljudupptagningarnas kronologi innefattar vanligen inte bara ett da-
tum utan även ett klockslag. Kasettbanden, som upptagningarna är inspe-
lade på, är numrerade. Förekommande noteringar i sifferform av plats på 
banden hänför sig till en indelning av ett fyrtiofemminutersband i ca 700 
delar per sida. 

Dagboksanteckningar är nedtecknade i direkt eller nära samband med 
beskriven händelse. Anteckningar från observationer såsom bevistade se-
minarier är utförda under själva observationen. Anteckningar som hänför 
sig till intervjutillfällen är däremot nedtecknade efter sittningen, i vissa 
fall så sent som en dag eller två efter mötet. Dagboksanteckningarna 
identifieras med ett datum och vanligen också ett klockslag för den om-
talade händelsen eller reflektionen. I några fall har samtida uppgift om 
tidpunkt saknats i materialet och varit svår att rekonstruera i efterhand.  
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Minnesanteckningar är till sin natur inte samtida. Månader och år kan 
ha förflutit mellan tilldragelse och nedteckning, dock inte mer än fem år. 
Datum för minnesanteckningar hänför sig till tiden för inträffad händel-
se, i den mån den är känd, i annat fall så nära tidsangivelse som möjligt 
är. Tidpunkten för upptecknandet är inte registrerad. 

Texterna är daterade i första hand efter deras egen uppgift om sig 
själva, i andra hand efter den tidpunkt, när jag fått dem i min hand. 

Sökningarna anges efter datum. Befintliga klockslag hänför sig ofta 
till lokal tid på andra platser på jorden. Överföringen av dessa tider till 
svensk tid har inte blivit helt pålitlig. I några fall har samtida uppgift om 
tidpunkt saknats i materialet och varit svår att rekonstruera i efterhand. 

 
Text 1988-09-15. 
Ljudupptagning 1989-09-21 kl 09.00. 

Band nr P01. 
Ljudupptagning 1989-11-21 kl 17.00. 

Band nr P02. 
Ljudupptagning 1989-11-22 kl 08.30. 

Band nr P03. 
Ljudupptagning 1990-01-08 kl 10.00. 

Band nr P04. 
Ljudupptagning 1990-01-09 kl 13.00. 

Band nr P05. 
Ljudupptagning 1990-01-09 kl 15.00. 

Band nr P06 A. 
Ljudupptagning 1990-01-25 kl 11.00. 

Band nr P06 B, nr P07 -A162. 
Ljudupptagning 1990-01-25 kl 13.00. 

Band nr P07 A163-B. 
Ljudupptagning 1990-01-25 kl 17.00. 

Band nr P08 A-B. 
Ljudupptagning 1990-01-26 kl 10.00. 

Band nr P09 A-B. 
Ljudupptagning 1990-01-26 kl 13.00. 

Band nr P09 B-, nr P10 -A. 
Personligt samtal med Tom Wilson på 

Eklundshof 1990-04-26--27. 
Ljudupptagning 1990-06-07 kl 13.00. 

Band nr P11. 
Ljudupptagning 1990-10-05 kl 14.30. 

Band nr P12 A. 
Ljudupptagning 1990-10-09 kl 09.00. 

Band nr P12 B. 

Sakkunnigutlåtande 1990-11-08. De äm-
nesförtrogna ledamöternas utlåtande 
över de sökande till professur i före-
tagsekonomi, särskilt organisation 
och administration, vid Göteborgs 
universitet. Dnr E 311 136/89. 

Ljudupptagning 1990-11-22 kl 13.00. 
Band nr P13 A-B. 

Ljudupptagning 1990-11-23 kl 09.00. 
Band nr P10 A-B. 

Ljudupptagning 1990-12-11 kl 09.00. 
Band nr P14 A-B63. 

Ljudupptagning 1990-12-11 kl 10.00. 
Band nr P14 B63-, nr P15 -A48. 

Ljudupptagning 1990-12-11 kl 11.00. 
Band nr P15 A48-471. 

Text 1991[?]. 
Minnesanteckning 1991-01-14 kl 11.00. 
Minnesanteckning 1991-09-?? 
Text 1991-10-31. 
Minnesanteckning 1991-12-19 kl 14.00. 
Text 1991-12-20. 
Text 1991-12-?? 
Minnesanteckning 1992[?]. 
Text 1992-01-06. 
Brev 1992-01-08. 
Text 1992-01-12. 
Text 1992-01-15. 
Ljudupptagning 1992-01-15 kl 14.00. 

Band nr 8 A-B250. 
Dagboksanteckning 1992-01-16 kl 

09.30. 
Ljudupptagning 1992-01-16 kl 09.30. 

Band nr 9 A-B493. 
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Dagboksanteckning 1992-01-16 kl 
13.00. 

Ljudupptagning 1992-01-16 kl 13.00. 
Band nr 1 A-B218. 

Text 1992-01-21. 
Dagboksanteckning 1992-01-24 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-01-24 kl 09.00. 

Band nr 10. 
Dagboksanteckning 1992-01-27 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1992-01-27 kl 14.00. 

Band nr 5 A-B192. 
Dagboksanteckning 1992-01-27 kl 

16.00. 
Ljudupptagning 1992-01-27 kl 16.00. 

Band nr 5 B192-, nr 6 A-B194. 
Ljudupptagning 1992-01-29 kl 10.00. 

Band nr 11. 
Dagboksanteckning 1992-01-29 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1992-01-29 kl 14.00. 

Band nr 12. 
Text 1992-01-?? 
Brev 1992-02-03. 
Sökning 1992-02-03. 
Dagboksanteckning 1992-02-03 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-02-03 kl 09.00. 

Band nr 13, nr 14. 
Sökning 1992-02-04. 
Ljudupptagning 1992-02-04 kl 09.00. 

Band nr 15. 
Sökning 1992-02-04 kl 15.34. 
Ljudupptagning 1992-02-05 kl 10.30. 

Band nr 27. 
Dagboksanteckning 1992-02-07 kl 

09.00. 
Brev - e-post 1992-02-09 kl 09.32. 
Brev 1992-02-11. 
Dagboksanteckning 1992-02-12 kl 

08.00. 
Ljudupptagning 1992-02-12 kl 08.00. 

Band nr 14. 
Ljudupptagning 1992-02-12 kl 10.00. 

Band nr 16 A-B372. 
Dagboksanteckning 1992-02-13 kl 

09.30. 
Ljudupptagning 1992-02-17 kl 09.00. 

Band nr 10. 

Dagboksanteckning 1992-02-26 kl 
13.00. 

Sökning 1992-02-26 kl 16.00[?]. 
Sökning 1992-02-27. 
Dagboksanteckning 1992-02-27 kl 

09.30[?]. 
Sökning 1992-02-27 kl 10.00[?]. 
Dagboksanteckning 1992-02-27 kl 

13.50[?]. 
Dagboksanteckning 1992-02-27 kl 

14.00. 
Dagboksanteckning 1992-02-27 kl 

15.30[?]. 
Ljudupptagning 1992-02-27 kl 16.00. 

Band nr 7 -A390. 
Ljudupptagning 1992-02-28 kl 09.00. 

Band nr 19 A. 
Dagboksanteckning 1992-03-02--03. 
Text 1992-03-05. 
Dagboksanteckning 1992-03-05 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-03-05 kl 09.00. 

Band nr 20 A-B263. 
Ljudupptagning 1992-03-06 kl 14.00. 

Band nr 21 A-B485. 
Text 1992-03-10. 
Ljudupptagning 1992-03-11 kl 14.00. 

Band nr 12, nr 23. 
Ljudupptagning 1992-03-13 kl 09.00. 

Band nr 22. 
Ljudupptagning 1992-03-13 kl 13.00. 

Band nr 24 A. 
Text 1992-03-15[?]. 
Text 1992-03-29. 
Dagboksanteckning 1992-03-30 kl 

13.00. 
Brev 1992-04-01[?]. 
Dagboksanteckning 1992-04-02 kl 

13.00. 
Ljudupptagning 1992-04-02 kl 13.00. 

Band nr 1 B218-, nr 3 -A381. 
Dagboksanteckning 1992-04-02 kl 

14.30. 
Ljudupptagning 1992-04-02 kl 14.30. 

Band nr 4 A-B178. 
Brev 1992-04-03. 
Dagboksanteckning 1992-04-03 kl 

10.00. 
Ljudupptagning 1992-04-03 kl 10.00. 

Band nr 24 B, nr 25 -A??? 
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Dagboksanteckning 1992-04-13 kl 
09.00. 

Ljudupptagning 1992-04-13 kl 09.00. 
Band nr 26 A-B171. 

Dagboksanteckning 1992-04-27 kl 
09.00. 

Brev 1992-04-28. 
Text 1992-05-03. 
Text 1992-05-04. 
Ljudupptagning 1992-05-04 kl 15.00. 

Band nr 28 A. 
Dagboksanteckning 1992-05-06 kl 

13.00. 
Dagboksanteckning 1992-05-11 kl 

10.00. 
Ljudupptagning 1992-05-11 kl 10.00. 

Band nr 29 A-B. 
Dagboksanteckning 1992-05-14 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-05-14 kl 09.00. 

Band nr 30 A-B. 
Dagboksanteckning 1992-05-20 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-05-20 kl 09.00. 

Band nr 3 A382-B, nr 31 -A34. 
Ljudupptagning 1992-05-27 kl 10.00. 

Band nr 32 A-B226. 
Dagboksanteckning 1992-05-27 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1992-05-27 kl 14.00. 

Band nr 33 A-B418. 
Dagboksanteckning 1992-06-02 kl 

15.15. 
Ljudupptagning 1992-06-02 kl 15.15. 

Band nr 34 A-B259. 
Dagboksanteckning 1992-06-10 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-06-10 kl 09.00. 

Band nr 36 A. 
Dagboksanteckning 1992-06-10 kl 

15.00. 
Ljudupptagning 1992-06-10 kl 15.00. 

Band nr 28 B, nr 35 -A166. 
Dagboksanteckning 1992-06-11 kl 

13.30-15.45. 
Sökning 1992-06-11 kl 13.30-15.45. 
Dagboksanteckning 1992-06-12. 
Dagboksanteckning 1992-06-12 kl 

09.00. 

Ljudupptagning 1992-06-12 kl 09.00. 
Band nr 37 A. 

Dagboksanteckning 1992-06-15 kl 
09.00. 

Ljudupptagning 1992-06-15 kl 09.00. 
Band nr 38 A-B124. 

Sökning 1992-06-15 kl 10.15-10.25[?]. 
Sökning 1992-06-15[?] kl 10.25[?]. 
Dagboksanteckning 1992-06-18 kl 

10.00. 
Dagboksanteckning 1992-06-24 kl 

08.00. 
Ljudupptagning 1992-06-24 kl 08.00. 

Band nr 20 B265-, nr 39 -B357. 
Dagboksanteckning 1992-06-25 kl 

10.00. 
Ljudupptagning 1992-06-25 kl 10.00. 

Band nr 16 B377-, nr 40 -A315. 
Dagboksanteckning 1992-06-29 kl 

11.00[?]. 
Dagboksanteckning 1992-06-29 kl 

13.00. 
Brev 1992-07-06. 
Sökning 1992-07-06[?]. 
Text 1992-08-12. 
Dagboksanteckning 1992-08-19 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-08-19 kl 09.00. 

Band nr 38 B124-. 
Text 1992-08-26. 
Text 1992-08-26. 
Dagboksanteckning 1992-08-26 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1992-08-26 kl 14.00. 

Band nr 41 A-B205. 
Text 1992-08-27. 
Dagboksanteckning 1992-08-27 kl 

15.00. 
Ljudupptagning 1992-08-27 kl 15.00. 

Band nr 35 A166-B160. 
Text 1992-08-29. 
Dagboksanteckning 1992-09-08 kl 

09.10-10.30. 
Ljudupptagning 1992-09-08 kl 09.10-

10.30. Band nr 36 B, nr 42 -A250. 
Dagboksanteckning 1992-09-08 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1992-09-08 kl 14.00. 

Band nr 32 B226-, nr 43 -A280. 
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Dagboksanteckning 1992-09-14--1992-
09-16. 

Text 1992-09-16. 
Dagboksanteckning 1992-09-16 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-09-16 kl 09.00. 

Band nr 37 B. 
Dagboksanteckning 1992-09-18 kl 

10.00-12.00. 
Text 1992-09-21. 
Dagboksanteckning 1992-09-21 kl 

15.00-16.00. 
Ljudupptagning 1992-09-21 kl 15.00-

16.00. Band nr 31 A34-B89. 
Dagboksanteckning 1992-09-23 kl 

16.00. 
Ljudupptagning 1992-09-23 kl 16.00. 

Band nr 39 B360-, nr 44 A-B400. 
Text 1992-09-25. 
Dagboksanteckning 1992-09-28 kl 

11.20. 
Dagboksanteckning 1992-09-29 kl 13.30 

(a). 
Dagboksanteckning 1992-09-29 kl 13.30 

(b). 
Dagboksanteckning 1992-09-29 kl 13.30 

(c). 
Dagboksanteckning 1992-09-29 kl 13.30 

(d). 
Dagboksanteckning 1992-09-30 kl 

09.00. 
Dagboksanteckning 1992-09-30 kl 

09.15. 
Dagboksanteckning 1992-09-30 kl 

11.00. 
Dagboksanteckning 1992-09-30 kl 

12.00. 
Text 1992-09-?? 
Dagboksanteckning 1992-10-12 kl 

09.30-11.15. 
Ljudupptagning 1992-10-12 kl 09.30-

11.15. Band nr 42 A255-A695, nr 45 
A-B257. 

Dagboksanteckning 1992-10-14. 
Dagboksanteckning 1992-10-14 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-10-14 kl 09.00. 

Band nr 46 A-B473. 
Dagboksanteckning 1992-10-14 kl 

14.00-15.15. 

Ljudupptagning 1992-10-14 kl 14.00-
15.15. Band nr 41 B205-, nr 47 -
A450. 

Sökning 1992-10-15. 
Text 1992-10-15. 
Ljudupptagning 1992-10-20 kl 08.00. 

Band nr 48 A-B349. 
Dagboksanteckning 1992-10-20 kl 

09.00[?]. 
Brev - telefax 1992-10-23. 
Sökning 1992-10-26. 
Dagboksanteckning 1992-10-26 kl 

14.10-15.50. 
Ljudupptagning 1992-10-26 kl 14.10-

15.50. Band nr 43 A281-, nr 49 -
A397. 

Sökning 1992-10-26 kl ??.??-13.46. 
Sökning 1992-10-26 kl ??.??-15.29. 
Brev 1992-10-28. 
Dagboksanteckning 1992-10-28 kl 

15.00. 
Ljudupptagning 1992-10-28 kl 15.00. 

Band nr 35 B162-, nr 50 -A215. 
Text 1992-11-01. 
Dagboksanteckning 1992-11-02 kl 

08.30. 
Ljudupptagning 1992-11-02 kl 08.30. 

Band nr 44 B401-, nr 51 -A505. 
Dagboksanteckning 1992-11-02 kl 

11.30. 
Text 1992-11-04. 
Dagboksanteckning 1992-11-06 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1992-11-06 kl 09.00. 

Band nr 34 B260-, nr 52 A-B095. 
Dagboksanteckning 1992-11-12 kl 

14.15. 
Dagboksanteckning 1992-11-13. 
Ljudupptagning 1992-11-13 kl 09.00. 

Band nr 53 A-B166. 
Text 1992-11-17. 
Dagboksanteckning 1992-11-18 kl 

10.00. 
Dagboksanteckning 1992-11-19. 
Dagboksanteckning 1992-11-23 kl 

14.00-16.00. 
Text 1992-11-23 (a). 
Text 1992-11-23 (b). 
Dagboksanteckning 1992-11-26 kl 

16.30. 
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Text 1992-12-01. 
Dagboksanteckning 1992-12-01 kl 

16.00[?]. 
Dagboksanteckning 1992-12-02 kl 

15.00. 
Ljudupptagning 1992-12-02 kl 15.00. 

Band nr 50 A215-B225. 
Dagboksanteckning 1992-12-03 kl 

12.00[?]. 
Ljudupptagning 1992-12-04 kl 09.30-

10.55. Band nr 45 B260-695, nr 42 
B1-695. 

Text 1992-12-09. 
Dagboksanteckning 1992-12-09 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1992-12-09 kl 14.00. 

Band nr 49 A400-B362. 
Ljudupptagning 1992-12-10 kl 13.00. 

Band nr 48 B350-, nr 54 -A475. 
Ljudupptagning 1992-12-10 kl 15.00. 

Band nr 46 B473-, nr 55. 
Text 1992-12-10 (a). 
Text 1992-12-10 (b). 
Text 1992-12-10 (c). 
Dagboksanteckning 1992-12-14 kl 

14.00-16.00. 
Dagboksanteckning 1992-12-15 kl 

15.15. 
Ljudupptagning 1992-12-15 kl 15.15. 

Band nr 40 A320-670. 
Dagboksanteckning 1992-12-16 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1992-12-16 kl 14.00. 

Band nr 47 A450-B700, nr 56 -A115. 
Text 1992-12-16 (a). 
Text 1992-12-16 (b). 
Ljudupptagning 1992-12-17 kl 09.00. 

Band nr 52 B095-, nr 60 -A476. 
Brev 1992-12-18. 
Sökning 1992-12-18. 
Sökning 1992-12-18. 
Ljudupptagning 1992-12-18 kl 08.00-

09.10. Band nr 57 A-B177. 
Sökning 1992-12-21. 
Dagboksanteckning 1992-12-21 kl 

09.00. 
Dagboksanteckning 1992-12-23. 
Text 1992-12-?? 
Minnesanteckning 1993[?]. 
Text 1993-01-11. 

Dagboksanteckning 1993-01-12 kl 
15.00. 

Dagboksanteckning 1993-01-13. 
Text 1993-01-13. 
Dagboksanteckning 1993-01-15 kl 

09.15-12.00. 
Dagboksanteckning 1993-01-15 kl 

15.00. 
Dagboksanteckning 1993-01-21 kl 

10.25. 
Brev - diskett 1993-01-26. 

Brev - e-post 1993-01-26. 
Sökning 1993-01-26. 
Dagboksanteckning 1993-01-26 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1993-01-26 kl 14.00. 

Band nr 49 B365-. 
Sökning 1993-01-27 kl 00.26. 
Dagboksanteckning 1993-01-27 kl 

09.00. 
Sökning 1993-01-27 kl 09.36. 
Sökning 1993-01-27 kl 10.09. 
Sökning 1993-01-27 kl 10.21. 
Sökning 1993-01-27 kl 14.11. 
Brev - e-post 1993-01-27 kl 14.26. 
Dagboksanteckning 1993-01-28. 
Sökning 1993-01-28 kl 08.46. 
Dagboksanteckning 1993-01-28 kl 

09.00. 
Sökning 1993-01-28 kl 15.05. 
Sökning 1993-01-28 kl 17.47. 
Sökning 1993-02-01. 
Dagboksanteckning 1993-02-04 kl 

11.00[?]. 
Sökning 1993-02-05. 
Dagboksanteckning 1993-02-05 kl 

09.00. 
Dagboksanteckning 1993-02-08 kl 

09.00. 
Dagboksanteckning 1993-02-08 kl 

09.12-10.50. 
Ljudupptagning 1993-02-08 kl 09.12-

10.50. Band nr 58 A-B. 
Brev - e-post 1993-02-09 kl 15.57. 
Dagboksanteckning 1993-02-10 kl 

15.00. 
Brev - e-post 1993-02-12 kl 13.57. 
Brev - e-post - telefax 1993-02-18 kl 

15.05. 
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Brev - e-post - telefax 1993-02-18 kl 
18.20. 

Dagboksanteckning 1993-02-24 kl 
13.00-15.00. 

Dagboksanteckning 1993-03-01 kl 
09.00. 

Ljudupptagning 1993-03-01 kl 09.00. 
Band nr 55 A550-, nr 59 -A225. 

Dagboksanteckning 1993-03-03 kl 
14.00. 

Ljudupptagning 1993-03-03 kl 14.00. 
Band nr 56 A115-B. 

Brev 1993-03-15. 
Sökning 1993-03-23 kl 12.19. 
Text 1993-03-23 (a). 
Text 1993-03-23 (b). 
Text 1993-03-23 (c). 
Text 1993-03-24. 
Brev - e-post - telefax 1993-03-24 kl 

13.31. 
Dagboksanteckning 1993-03-25 kl 

10.30. 
Dagboksanteckning 1993-03-25 kl 

14.00. 
Ljudupptagning 1993-03-25 kl 14.00. 

Band nr 61 A-B718. 
Dagboksanteckning 1993-03-25 kl 

15.20. 
Brev - e-post - telefax 1993-03-27 kl 

21.43. 
Dagboksanteckning 1993-03-30. 
Text 1993-03-30. 
Dagboksanteckning 1993-03-30 kl 

09.25. 
Dagboksanteckning 1993-03-30 kl 

09.35. 
Dagboksanteckning 1993-03-30 kl 

11.05. 
Dagboksanteckning 1993-03-30 kl 

11.25. 
Dagboksanteckning 1993-03-30 kl 

13.50. 
Dagboksanteckning 1993-03-30 kl 

15.35. 
Text 1993-03-31. 
Dagboksanteckning 1993-03-31 kl 

09.25. 
Dagboksanteckning 1993-03-31 kl 

09.50. 
Dagboksanteckning 1993-03-31 (a). 

Dagboksanteckning 1993-03-31 (b). 
Dagboksanteckning 1993-04-01 kl 

09.00-11.30. 
Ljudupptagning 1993-04-01 kl 09.00-

11.30. Band nr 62 A-B, nr 63 -B035. 
Dagboksanteckning 1993-04-07. 
Dagboksanteckning 1993-04-13. 
Text 1993-04-13. 
Dagboksanteckning 1993-04-20 kl 

09.00. 
Ljudupptagning 1993-04-20 kl 09.00. 

Band nr 54 A476-B. 
Text 1993-04-26. 
Dagboksanteckning 1993-04-26 kl 

13.10-14.50. 
Ljudupptagning 1993-04-26 kl 13.10-

14.50. Band nr 64 A-B, nr 65 -A122. 
Text 1993-05-03. 
Dagboksanteckning 1993-05-11. 
Sökning 1993-05-11 kl 09.00[?]. 
Sökning 1993-05-11 kl 09.11-09.19. 
Sökning 1993-05-11 kl 09.20-09.30. 
Sökning 1993-05-11 kl 09.31. 
Ljudupptagning 1993-05-11 kl 14.45-

15.45. Band nr 66 A-B225. 
Text 1993-05-14. 
Ljudupptagning 1993-05-18 kl 14.00. 

Band nr 67 A-B, nr 68 -A195. 
Ljudupptagning 1993-05-19 kl 09.00. 

Band nr 69 A-B, nr 70 -A450. 
Text 1993-05-25. 
Dagboksanteckning 1993-05-25--1993-

05-28. 
Dagboksanteckning 1993-05-26. 
Dagboksanteckning 1993-06-01. 
Ljudupptagning 1993-06-01 kl 09.00. 

Band nr 71 A-B, nr 72 -A365. 
Dagboksanteckning 1993-06-07 kl 

10.45. 
Text 1993-06-10. 
Ljudupptagning 1993-06-10 kl 10.15-

12.15. Band nr 59 A227-, nr 73 -
A615. 

Ljudupptagning 1993-06-15 kl 08.30. 
Band nr 57 B177-, nr 51 A505-. 

Text 1993-06-16. 
Ljudupptagning 1993-06-16 kl 15.30. 

Band nr 60 A477-, nr 74 A. 
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Föreläsningsanteckningar från 
forskarutbildningskurs 1993-09-15[?] 
kl 16.00-18.00. 

Dagboksanteckning 1993-10-11. 
Brev - e-post 1993-10-11 kl 09.47. 
Dagboksanteckning 1993-10-11 kl 

10.00[?]. 
Brev - e-post 1993-10-11 kl 10.28. 
Brev - e-post 1993-10-13 kl 09.28. 
Brev - e-post 1993-10-14 kl 14.42. 
Dagboksanteckning 1993-10-21 kl 

16.00. 
Ljudupptagning 1993-10-21 kl 16.00. 

Band nr 63 B37-, nr 70 A450-. 
Brev - e-post 1993-10-27 kl 09.34. 
Brev - e-post 1993-10-27 kl 12.07. 
Dagboksanteckning 1994-02-21 kl 

16.00. 
Dagboksanteckning 1994-03-14 kl 

14.30. 
Brev - e-post 1994-03-14 kl 14.32. 
Brev - e-post 1994-03-17 kl 08.51. 
Sökning 1994-03-17 kl 12.01. 
Dagboksanteckning 1994-03-17 kl 

14.00-16.00. 
Sökning 1994-03-17 kl 15.39. 
Sökning 1994-03-17 kl 16.54. 
Sökning 1994-03-18 kl 12.17. 
Sökning 1994-03-18 kl 14.18. 
Sökning 1994-03-18 kl 14.51. 
Dagboksanteckning 1994-04-05. 
Dagboksanteckning 1994-05-11. 
Dagboksanteckning 1994-05-25 kl 

09.00-11.30. 
Brev - e-post 1994-06-10 kl 15.10. 
Brev - e-post 1994-06-10 kl 16.27. 
Dagboksanteckning 1994-06-10 kl 

16.30. 
Sökning 1994-06-10 kl 16.39. 
Brev - e-post 1994-06-10 kl 16.47. 
Brev - e-post 1994-06-10 kl 16.53. 

Sökning 1994-06-10 kl 17.24. 
Sökning 1994-06-10 kl 17.33. 
Brev - e-post 1994-06-10 kl 17.41 (a). 
Brev - e-post 1994-06-10 kl 17.41 (b). 
Brev - e-post 1994-06-13 kl 11.39. 
Brev - e-post 1994-06-13 kl 13.28. 
Dagboksanteckning 1994-06-15 kl 

16.30. 
Brev - e-post 1994-06-15 kl 17.03. 
Brev - e-post 1994-06-15 kl 20.15. 
Brev - e-post 1994-06-20 kl 15.08. 
Dagboksanteckning 1994-06-20 kl 

22.00. 
Brev - e-post 1994-10-10 kl 14.02. 
Brev - e-post 1994-10-10 kl 14.31. 
Brev - e-post 1994-10-10 kl 16.24. 
Brev - e-post 1994-10-10 kl 18.04. 
Brev - e-post 1994-10-11 kl 11.44. 
Brev - e-post 1994-10-12 kl 10.19 (a). 
Brev - e-post 1994-10-12 kl 10.19 (b). 
Brev - e-post 1994-10-12 kl 14.28. 
Brev - e-post 1994-10-16 kl 20.57. 
Brev - e-post 1994-10-17 kl 11.33. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 09.45. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 11.29. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 14.00 (a). 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 14.00 (b). 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 14.12. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 14.42. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 14.49. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 14.53. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 14.55. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 15.05. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 15.53. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 16.04. 
Brev - e-post 1995-03-03 kl 16.29. 
Telefonsamtal med Aant Elzinga 1996-

11-?? 
Föredrag av Bam Björling 1997-05-15. 

“Snåla skator stoppar starka systrar”. 
Brev från Göran Widebäck 1999-06-21.
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9.2 Använda publicerade verk 

I litteraturförteckningen redovisas använd litteratur. I vilket sammanhang 
de olika alstren har utnyttjats framgår av registret. Där skall personnamn 
användas som sökord, eftersom endast enstaka titlar ingår i registret. 

Litteraturen redovisas i enlighet med Chicago Manual of Style, 14. 
upplagan, så som denna tolkas i referenshanteringsprogrammet EndNote 
med vissa egna modifieringar: Bibliografiska termer har restriktivt och 
varsamt försvenskats. Vissa uppgifter, som till exempel dissertation och 
originaltitel, har lagts till. Sidantal redovisas även för monografier. Mo-
nografiserier redovisas inom parentes. Verk som har samma upphovsman 
redovisas i kronologisk ordning. 

Fotnoternas redovisning av författare, titel och år räcker ofta inte till 
för att fullständigt identifiera ett verk, utan förteckningen nedan kan be-
höva konsulteras. 
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s. 
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10 Register 

Det finns två register: en illustrationsförteckning och ett kombinerat per-
son- och sakregister. 

10.1 Förteckning över illustrationer 

Isaac Fanous heter den egyptiske ikonografen till Jakobs stege på om-
slagets framsida. Copyrighten tillhör Holy Virgin Mary Coptic Orthodox 
Church in Los Angeles, vars web site är http://www.theotokos.org. Foto-
grafiet på omslagets baksida har fångat en del av Sivert Lindbloms 
skulptur i Göteborgs universitetsbiblioteks centralhall. Fotografiet är ta-
get av Andras Banovits. 
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10.2 Person- och sakregister 

Registret, som hänvisar till sidor, är ett kombinerat personregister och 
sakregister. Det är uppbyggt av i förväg valda sökbegrepp. Den automa-
tiserade matchningen av dessa redovisas utan viktning av förekomsterna. 
Användningen av den litteratur, som redovisas i litteraturlistan, framgår 
av registret genom att söka på författarnamn. Författarnamn i såväl lö-
pande text som i fotnoter och i litteraturlista är sökbara. Redovisningen 
av redaktörer är inte helt fullständig. Titlar på enskilda verk är inte sök-
bara annat än i undantagsfall. När de förekommer är de kursiverade. 
Förekommande projektnamn redovisas såväl med fullständigt namn som 
med sina akronymer.  
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Informationssökning i forskningens vardagspraktik har bå-
de med kapital och karriär att göra. Tillgången på ekono-
miskt kapital reglerar forskning och forskarutbildning. 
Den som disponerar över sådant kapital påverkar repro-
duktionen av den akademiska människan, homo academi-
cus. Den som investerar grundligt i symboliskt kapital, 
och mer specifikt i akademiskt kapital, lägger grunden för 
en forskarkarriär. Den som redan har ett visst symboliskt 
kapital kan börja investera i socialt kapital. De olika kapi-
taltyperna kan adderas och de kan i viss utsträckning bytas 
mot varandra. 

Informationssökning är ett inslag i forskningens var-
dagspraktik. Den som funderar över informationssökning 
från en biblioteks- och informationsvetares perspektiv vill 
kunna göra distinktioner, så att den framträder synlig som 
en egen företeelse i sitt samband med forskningen. De 
som har gjort övervägningar kring forskningens effek-

tivitet, sektorsorgan med flera, har önskat sig och har också ordnat fram 
statistiska uppgifter om användning av olika materialtyper och liknande 
för att kunna ordna forskningens försörjning med information. Det som 
har saknats har varit underlag för att förstå en forskares informations-
sökningssituation på gräsrotsnivå. Då behövs det inte statistik utan 
grundliga intervjuer av de berörda i olika situationer och på olika nivåer 

samt observationer av motsvarande aktiviteter, vilka kan ge underlag 
för en reflexiv förståelse. 

För forskningens spjutspetsar är tillgång till ett socialt kapital av 
informationssökningsslag karakteristisk. För personer i ett tidigt sta-
dium av forskarutbildning är bristen på allt slags kapital inklusive det 
av informationssökningsslag utmärkande. För att komma till rätta med 
denna brist, utvecklas strategier. Strategierna resulterar i informations-
sökningskarriärer. 
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