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Abstract: The aim of this master’s thesis is to examine the information 

access of female Ph. D. students in connection with their 
situation as women and researchers within the academic 
setting. In order to examine this, qualitative interviews with 
ten female Ph. D. students within the field of Natural Science 
have been conducted. Our theoretical perspectives consist of 
two ideas both partly based on the concept formation of 
Pierre Bourdieu. One perspective consists of Lars Seldén’s 
idea of the information seeking career of researchers, in 
which new concepts have been constructed on the basis of 
those of Bourdieu. The other perspective consists of 
Margareta Damm’s research on female Ph. D. students, in 
which she also applies Yvonne Hirdman’s idea of the 
division of the sexes. Regarding our conclusions of the 
information access of the female Ph.D. students, the 
information access is generally not regarded as being 
affected by the situation as women in the academic context. 
However, in those cases where the access seems to be 
affected, it is limited in connection with information seeking 
through interpersonal communication. This is expressed in a 
situation where women constitute a minority at the 
department and with the opinion that women are excluded 
from certain areas. The information access of women may 
also be limited as a consequence of not having a language 
that corresponds to the language of those in leading positions 
within the organization. 
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1 Inledning 
 
Under utbildningens gång har vi kommit att behandla olika användares vägar till 
information. En grupp som tycks hantera en stor mängd information i sitt dagliga arbete 
är forskare. Vi ställde oss frågan hur denna hantering går till, särskilt hos forskare som 
kan betecknas som nybörjare inom akademin, som doktorander. 
 
I och med vår uppfattning om att kvinnors och mäns förutsättningar i samhället skiljer 
sig åt, fanns ett intresse för att undersöka om detta också kunde ses i relation till 
möjligheter att ta del av information. Vidare kom en av oss i kontakt med en kvinnlig 
doktorand i samband med en tidigare kurs, vilket även det resulterade i en önskan om att 
utveckla kunskapen om kvinnors situation i forskarvälden i en 
informationssökningskontext. Då ingen av oss har naturvetenskaplig bakgrund, och 
eftersom vi hade föreställningen att naturvetenskap som område är mansdominerat, fann 
vi att kvinnliga doktorander verksamma inom detta fält vore en intressant grupp att 
undersöka i vår magisteruppsats.  

1.1 Bakgrund 
 
Doktoranders situation i den akademiska världen tycks präglas av en ökad 
effektivisering. Detta behandlas bland annat i en studie, där forskarutbildningen 
beskrivs ha ett högt produktionstempo. När det handlar om att minska utbildningstiden, 
diskuteras frågan om inte kvaliteten på avhandlingarna kommer att försämras. Bland de 
undersökta forskarna finns en tveksamhet beträffande utbildningens längd. De vill inte 
jobba med sin avhandling för länge, men vill ändå göra ett arbete av samma kvalitet 
som tidigare årgångar.1 Förutom tidspress och ekonomisk otrygghet, tycks tillvaron 
delvis präglas av osäkerhet beträffande vad som begärs av dem som doktorander. Man 
måste socialiseras in i universitetsvärlden, och mycket möda går åt till att komma på 
vad andra redan vet istället för att koncentrera sig på sitt arbete.2  
 
Det faktum att doktoranderna inte tycker sig känna till allt som de behöver veta, kan 
även betraktas i förhållande till deras informationstillgång i den bemärkelsen att 
okunskapen torde påverka möjligheterna att ta del av information. I egenskap av 
doktorander har de, som relativa nybörjare inom sitt ämne, dels inte tillräcklig kunskap 
inom ämnesfältet, och dels inte ett etablerat kontaktnät. De är heller inte helt bekanta 
med strukturerna inom den akademiska världen beträffande sättet att förhålla sig till 
andra. Dessa faktorer kan relateras till resonemanget om att oerfarna forskare, i olika 
utsträckning, saknar de kapital som är av värde för informationssökning3. 
  
Vare sig i samhället i stort eller i den akademiska världen finns någonting som anger att 
kvinnor och män ska behandlas olika, trots detta finns olikheter mellan könen. En sådan 
olikhet är att kvinnor inte kommer lika långt i sin akademiska karriär som män.4 Först år 
1873 fick kvinnor, med undantag för vissa ämnen, läsa vid universitet och avlägga 
examen, och för bara drygt hundra år sedan blev lektorstjänster något som även kvinnor 

                                                 
1 Schoug 2004, s. 67-68. 
2 Schoug 2004, s. 77. 
3 Seldén 2004, s. 271. 
4 En ny doktorsutbildning: kraftsamling för excellens och tillväxt 2004, s. 97. 



 2 

fick möjlighet att söka5. Män innehar fortfarande majoriteten av höga befattningar i 
universitetsvärlden, år 2003 fanns totalt 592 kvinnliga professorer och 3401 manliga. 
Inom naturvetenskap var fördelningen 77 kvinnliga professorer och 589 manliga6. 
Hösten 2002 var antalet aktiva kvinnliga doktorander inom naturvetenskap 42 %7.   
 
En jämställd miljö handlar dock inte bara om hur många kvinnor som finns i 
verksamheten, utan också om att såväl kvinnors som mäns erfarenheter och villkor tas 
hänsyn till8. Det så kallade glastaket, som är ett uttryck för att strukturerna i 
organisationen är konstruerade av män, tycks svårt att göra synligt och avlägsna 9. I en 
undersökning framkommer det att kvinnor upplever sin situation som mindre säker än 
vad deras manliga kollegor gör. De anser sig inte fullt ut vara del i forskarvärlden, och 
nästan hälften har upplevt könsdiskriminering. 10 Underrepresentationen av kvinnor och 
kvinnors perspektiv på högre nivå inom den akademiska världen är en aspekt som enligt 
vår mening gör kvinnliga doktoranders situation särskilt viktig och intressant att 
undersöka.  
 
Idén om att inte bara se till antalet kvinnor i forskarvärlden, utan att också se till 
huruvida deras erfarenheter tas hänsyn till, kan relateras till de strukturer som tycks 
finnas inom universitetsvärlden. Kvinnliga doktorander kan enligt vår mening antas ha 
en dubbel problematik vad beträffar situationen som doktorand, och i den även 
möjligheterna att ta del av information. Den ena aspekten av problematiken torde bestå i 
att de, liksom de manliga doktoranderna, är nybörjare och obekanta med strukturerna 
inom den akademiska världen. Den andra aspekten torde bestå i att de, i egenskap av 
kvinnor, inte har samma erfarenheter som män, efter vilka strukturerna är uppbyggda. 
Både kvinnor och män har tillträde till systemet på grund av sina studieprestationer, 
medan män kan sägas ha ytterligare fördelar eftersom de tillhör den manliga normen11.  

1.2  Syfte och frågeställningar 
 
Ämnet för vår magisteruppsats är kvinnliga doktoranders vägar till information i 
anslutning till deras forskning och i relation till deras situation som kvinnlig forskare. I 
egenskap av doktorander befinner de sig i början av sin karriär i forskarvärlden, vilket 
torde kunna inverka på informationstillgången på olika sätt. Vidare anser vi att just 
kvinnors möjligheter att ta del av information kan påverkas, då de är verksamma i den 
akademiska världen där män länge har dominerat och fortfarande tycks besitta en stor 
del av de högre positionerna.  
 
Syftet med vår uppsats är därför att undersöka och skapa en förståelse för kvinnliga 
doktoranders vägar till information i anslutning till deras forskning och i relation till 
deras situation som kvinnor i forskarvärlden. Våra frågeställningar för att besvara detta 
är:   

 

                                                 
5 Damm 1996, s. 5. 
6 Statistiska centralbyrån 2004-06-30a. 
7 Statistiska centralbyrån 2004-06-30b.  
8 En ny doktorsutbildning: kraftsamling för excellens och tillväxt 2004, s. 97. 
9 En ny doktorsutbildning: kraftsamling för excellens och tillväxt 2004, s. 113. 
10 Doktorandspegeln 2003, s. 6. 
11 Damm 1996, s. 51. 
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• Hur kan olika aspekter av doktorandernas informationssökningsprocess 
beskrivas och förstås?  

 
• Hur kan möjligheter och svårigheter att ta del av information förstås i 

relation till situationen som kvinnlig forskare?  
 
De aspekter som vi i den första frågeställningen avser, är informationsbehov, val av 
källor, sätt att få tag i och tillgång till information samt relevansbedömning och urval.  

1.3 Avgränsningar 
 
Med syfte att besvara våra frågeställningar, har vi valt att göra vissa avgränsningar. 
Dessa är att koncentrera vår studie till kvinnliga doktorander inom det 
naturvetenskapliga området som har varit verksamma i minst två år. Vi har valt den 
ämnesmässiga avgränsningen, då vi anser att magisteruppsatsens omfång är för litet för 
en jämförelse av situationen inom olika ämnen. Vidare anser vi tidsaspekten relevant, 
eftersom den torde medföra en viss erfarenhet av vad doktorand tillvaron innebär samt 
en inblick i kvinnors villkor i den akademiska världen.  

1.4 Definitioner 
 
I det här stycket ämnar vi presentera och definiera begrepp som vi använder i vår 
uppsats. 
 

• Information är ett svårdefinierat begrepp som vi använder i den här uppsatsen. 
Ordet information har diskuterats i relation till termer som kunskap och data, 
begreppets betydelse kan dock anses skifta beroende på i vilken kontext det 
används12. I likhet med Block & Lagberg, väljer vi att i den här uppsatsen 
använda begreppet i relation till våra informanter på så sätt att information 
handlar om det vetande som de behöver i sitt arbete13.  

• Termen forskare används som ett övergripande begrepp innefattande inte enbart 
doktorander, utan även övriga forskare inom den akademiska världen.  

1.5 Disposition 
 
I följande kapitel avser vi presentera metoden för vår undersökning. I kapitel tre 
redogörs sedan för den tidigare forskning som vi har valt att använda oss av. Genom 
denna redogörelse vill vi skapa en förståelse för den kontext inom vilken vår uppsats 
skrivs, och därigenom placera vår studie i ett större sammanhang. I kapitel fyra 
introduceras de teoretiska utgångspunkterna, och därefter presenteras vår 
resultatredovisning i kapitel fem. I kapitel sex analyseras och diskuteras dessa resultat 
utifrån våra frågeställningar samt den litteratur som har presenterats i kapitel tre och 
fyra. Våra slutsatser redovisas i kapitel sju, och sedan presenteras några förslag till 
fortsatt forskning. Slutligen följer en sammanfattning av uppsatsen. 

                                                 
12 Wilson 1981, s. 3. 
13 Block & Lagberg 1998, s. 4. 
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2 Metod 
 
Valet av metod baseras på vår undersöknings syfte, som är att söka förståelse för 
kvinnliga doktoranders vägar till information i anslutning till deras forskning och i 
relation till deras situation som kvinnor i forskarvärlden. Vår avsikt är inte att mäta 
förekomsten av vissa uppfattningar, utan att få en djupare insikt i hur det undersökta 
fenomenet kan uppfattas. För detta ändamål lämpar sig en kvalitativ metod, då den 
beskrivs möjliggöra en större förståelse för något samt en mer nyanserad bild av en 
företeelse14. I vår undersökning väljer vi att göra riktade öppna intervjuer, som innebär 
att en bred fråga åskådliggörs genom olika underordnade aspekter av ämnet. Denna typ 
av intervju utgår från informantens egna upplevelser av något. Samtidigt är den dock 
relativt avgränsande, då ämnena som behandlas, i högre utsträckning än i den öppna 
intervjun, är fastställda av den som intervjuar.15  

2.1 Litteratursökning 
 
Vår litteratursökning inleddes med att vi letade efter lämpliga ämnesord och 
klassifikationskoder. Med dessa som hjälp genomfördes sedan sökningar i LIBRIS och 
KVINNSAM16. Med syftet att få och skapa en förståelse för kvinnliga doktoranders 
tillvaro i forskarvärlden, sökte vi efter litteratur som behandlar doktoranders och övriga 
forskares situation i allmänhet samt kvinnliga forskares situation specifikt. Då vi avsåg 
att se på de kvinnliga doktorandernas vägar till information, sökte vi även litteratur som 
behandlar informationssökningsprocessen hos doktorander och övriga forskare. För den 
sistnämnda kategorin användes även databaserna LISA och Nordiskt BDI- index. Vi 
letade också särskilt efter litteratur om kvinnliga doktoranders eller forskares situation i 
relation till deras informationstillgång, dock utan att hitta något. Efterhand sökte vi i allt 
högre utsträckning i litteraturförteckningar och -hänvisningar, där mycket relevant 
material återfanns.  
 
Det grundläggande urvalskriteriet bestod i att den aktuella litteraturen skulle anses 
relevant på så sätt att den tillförde något till det område som vi ämnade behandla. 
Beroende på den mängd relevant litteratur som återfanns, ingick även dokumentets ålder 
som ett kriterium. I bedömningen av det enskilda dokumentet såg vi också till dess 
ursprung, såsom författare, och syftet med det skrivna. Vidare baserades valet av 
dokument på den roll som vi avsåg att det aktuella materialet skulle fylla i vår uppsats. 
Rapporter och utredningar ansågs exempelvis vara lämpliga för att ge en beskrivning av 
ett visst förhållande, som till exempel kvinnors representation i den akademiska världen. 
De magisteruppsatser som har valts som tidigare forskning, har främst valts med tanke 
på deras empiriska resultat.    

                                                 
14 Lantz 1993, s. 31. 
15 Lantz 1993, s. 21. 
16 KVINNSAM är en tvärvetenskaplig databas med genusvetenskapliga referenser och produceras av 
Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. KVINNSAM är sökbar genom 
LIBRIS.  
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2.2 Urval och kontakttagande  
 
Inför kontakttagandet började vi med att leta efter möjliga informanter via olika 
institutioners webbplatser. För att därefter kunna välja informanter som svarade mot 
avgränsningen att doktoranderna skulle ha varit aktiva i minst två år, kontaktade vi 
institutionssekreterare på ett par institutioner för att få dessa uppgifter. Detta visade sig 
vara problematiskt, då man i ett fall ville veta vad informationen skulle användas till. 
Eftersom vi ansåg att detta kunde skada informanternas konfidentialitet, valde vi att inte 
gå vidare med den institutionens doktorander. Istället gick vi via administrativa 
funktioner, och fick då ut listor över samtliga doktorander inom aktuella ämnen. 
Därefter kunde vi göra vårt urval, som innebar att vi, i den utsträckning det var möjligt, 
försökte få en spridning bland de ämnen som informanterna är verksamma inom. 
Samtidigt som alla informanter befinner sig inom det naturvetenskapliga området, finns 
även skillnader dem emellan. Dessa skillnader kan vara deras ålder, men även storlek 
och könsfördelning på institutionerna. Detta ser vi som positivt, då det ger möjlighet till 
en större variation i utsagorna.  
 
Vi kontaktade 22 personer via e-post. I brevet beskrevs vad vår undersökning skulle 
handla om och att den skulle ligga till grund för vår magisteruppsats. Vidare talade vi 
om att intervjun skulle ta ungefär en timme. Vi poängterade att medverkan skulle vara 
konfidentiell och erbjöd dem också en intervjuutskrift. Efter ett par dagar kontaktades 
personerna per telefon, varvid ett antal av dem föll bort som potentiella informanter. 
Bortfallet berodde främst på att de inte var aktiva som doktorander, var föräldralediga 
eller befann sig på annan ort än den angivna. Bortfallet påverkade vår studie på så sätt 
att spridningen bland ämnen och institutioner blev något begränsad. I och med att 
könsfördelningen kan se olika ut mellan olika institutioner, är det möjligt att en annan 
sammansättning av ämnen hade kunnat visa ytterligare eller andra aspekter av och 
uppfattningar om situationen som kvinnlig doktorand. Med anledning av bortfallet 
kontaktades successivt ytterligare 12 personer via e-post. Med dem totalt tio som ville 
medverka bokades tid för intervju. 

2.3 Intervjuerna  
 
Samtliga intervjuer utom en genomfördes i doktorandernas arbetsrum eller i ett annat 
lugnt rum. En intervju genomfördes i ett allmänt utrymme på institutionen, om än 
tämligen lugnt. Då denna plats medförde att kollegor lättare kunde höra vad som sades, 
finns en risk att informanten i det här fallet kan ha hämmats att tala öppet. Vi kan 
givetvis inte utesluta att så är fallet, men vi försökte att vara uppmärksamma på det.  
 
Före intervjun tillfrågade vi våra informanter ännu en gång om vi fick göra en 
ljudupptagning, vilket alla samtyckte till. Vidare betonades ytterligare att deras 
medverkan var konfidentiell. Intervjuerna inleddes med att vi berättade om vår 
undersökning och om oss själva. Intervjumallen följdes inte ordagrant, utan användes 
som ett stöd för att inte glömma några aspekter. Vad beträffar de frågor som ingick i 
intervjumallen, utgick de från det vi avsåg undersöka. De behandlade dels 
informanternas informationsbehov, källanvändning, informationssökning, 
informationstillgång, relevansbedömning och urval, och dels situationen som kvinnlig 
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doktorand överlag och i relation till informationstillgång. 17 Frågorna modifierades 
efterhand, bland annat valdes en fråga bort efter hälften av intervjuerna. Frågan 
handlade om vad begreppet information innebar för våra informanter. Eftersom vi 
uppfattade att ett par av dem tycktes uppleva svårigheter med att definiera ordet, eller 
antog att vi hade en definition klar för oss, beslutade vi att inte använda frågan i de 
resterande intervjuerna. 
 
Den första intervjun såg vi som en provintervju, men då den var givande använder vi 
oss även av den. På grund av ett tekniskt missöde finns den dock inte inspelad i sin 
helhet. Vi medverkade båda vid intervjuerna, vilket vi ser som positivt eftersom det 
torde ge en större möjlighet att uppmärksamma fler aspekter i utsagorna. Vi valde att 
alternera rollerna från intervju till intervju på så sätt att en av oss hade huvudansvaret 
för frågorna och för att föra samtalet framåt med informanten, medan den andra kunde 
anteckna och följa upp med ytterligare frågor som uppkom i samtalet. En negativ aspekt 
av att vara två som intervjuar, kan vara att informanten, som är ensam, kan känna sig i 
underläge. 
 
Vi reflekterade över vår position som intervjuare, och bestämde efterhand att använda 
mer tid i början av intervjun till att berätta om oss själva och vår utbildning, för att på så 
sätt också ge mer tillbaka till våra informanter. Vi hoppades att detta skulle göra att 
intervjun kändes mer trygg för deras del, och upplevde att det hade en viss positiv 
inverkan på stämningen. Den positiva förändringen kan också ha haft att göra med att vi 
blev mer vana i rollen som intervjuare. Vi reflekterade även över vår position som 
kvinnor i intervjusituationen, och huruvida det kunde påverka informanternas 
inställning till att uttala sig om sin tillvaro som kvinnlig doktorand. Vi tror att vi kan ha 
en fördel i egenskap av kvinnor, eftersom vi kan ha liknande upplevelser om det 
aktuella fenomenet, vilket inte en man kan. Med det är dock inte sagt, att inte en man 
kan ha liknande erfarenheter från andra sammanhang. Vidare tror vi att vi har en fördel, 
eftersom den kritik som eventuellt finns mot ”manssamhället” kanske hade varit svårare 
att yppa för en man. Sådan kritik hade kanske känts som kritik riktad mot den 
intervjuande mannen, vilket hade kunnat upplevas som obehagligt.  

2.4 Databearbetning 
 
För vägledning i hur bearbetningen av vårt material kunde gå till, konsulterade vi Lantz 
beskrivning av databearbetning18. Vad beträffar datareduktionen, började den i samband 
med utskrifterna av intervjuerna och pågick fortlöpande under arbetets gång. Vi tog 
bland annat bort ord som ”liksom”, där vi upplevde att det inte hade någon funktion i 
meningen samt redigerade vissa ord, som exempelvis ”sånt” till ”sådant”. Vidare uteslöt 
vi det som vi klart uppfattade inte skulle komma till användning, som till exempel en 
beskrivning av allmän resursbrist. Efter upprepad läsning av intervjuutskrifterna gick vi 
vidare med att bilda teman som vi såg i materialet, både i den enskilda intervjun och i 
intervjuerna överlag. Dessa teman utformades i huvudsak efter de ämnen som 
behandlades i intervjufrågorna. Beroende på de svar vi fick under intervjuerna, 
utvecklades ytterligare aspekter på vissa teman. Då vi efterhand upptäckte att en del 
teman blev för vida och andra för smala, fick vi modifiera deras omfattning och 

                                                 
17 För utförligare beskrivning av intervjufrågorna, se Bilaga. 
18 Lantz 1993. 
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innehåll. När tematiseringen var färdig, analyserades innehållet utifrån våra teoretiska 
utgångspunkter och jämfördes med tidigare forskning.     
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3 Tidigare forskning 
 
I kapitel tre avser vi presentera litteratur som vi av olika anledningar anser relevant för 
vårt uppsatsämne. Med syftet att ge en bild av forskares informationssökning och den 
forskning som har bedrivits runt densamma, presenterar vi i kapitel 3.1 ett antal 
användarstudier som rör just forskares informationssökning. I kapitel 3.2-3.8 behandlas 
begrepp och modeller som vi anser relevanta för de olika aspekter av 
informationssökningsprocessen som vi avser undersöka. I kapitel 3.9 och 3.10 
presenteras studier av forskares och kvinnliga forskares situation. Dessa kapitel är 
ämnade att skapa en förståelse och ett sammanhang för den kontext som våra 
informanter befinner sig i i egenskap av doktorander och kvinnor. Kapitel 3.11 är även 
det avsett att ge en förståelse för kvinnors situation genom att det behandlar hur denna 
situation kan hanteras. 

3.1 Tidigare användarstudier  
 
Då vi inte har funnit några användarstudier behandlande den specifika gruppen 
kvinnliga doktorander, har vi här valt att presentera litteratur som behandlar forskare i 
allmänhet och deras informationssökning. I vissa undersökningar förekommer särskilda 
avsnitt behandlande just kvinnor, och dessa har vi valt att lägga större vikt vid. Somliga 
undersökningar är något ålderstigna, vilket medför att de förutsättningar som beskrivs 
vad gäller tillgång till information inte är fullt överensstämmande med dagens situation. 
Vi tänker då främst på den tekniska utvecklingen som har ägt rum under de senaste 
decennierna.  
 
För att klargöra vilka informationstjänster forskare använder och anser sig behöva, har 
Harriet Lönnqvist i en studie för NORDINFO19 undersökt forskares 
informationssökningsbeteende20. Undersökningen bygger på 64 forskare inom 
humanistiska ämnen från de fem nordiska länderna. Deltagarna har varierande 
erfarenhet av forskarvärlden. 21  
 
I anslutning till de humanistiska forskarnas informationssökningsbeteende, presenterar 
Lönnqvist begreppet kunskapsväskan. Kunskapsväskan är en term för den kunskap och 
de referenser som en person har tillägnat sig under hela sitt tidigare arbete, och som 
denna sedan kan använda i sin informationssökning. Informationssökningen hos de 
humanistiska forskarna beskrivs pågå fortlöpande under lång tid, och beroende på 
förkunskap och erfarenhet, framkommer att informationssökningen kan se olika ut hos 
olika forskare. Enligt Lönnqvist ses två typer informationssökare bland de undersökta 
forskarna, de med förkunskap och de utan. De med förkunskap behöver inte börja från 
början när de söker information, utan använder sin kunskapsväska. Hos båda kategorier 
är kedjesökning en vanlig metod.22 Lönnqvist konstaterar att kunskapsväskan, som 
ständigt tillförs nytt innehåll och som forskaren har med sig under hela sin tid som 
verksam forskare, är mycket viktig för de humanistiska forskarna 23.  

                                                 
19 Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information. 
20 Lönnqvist 1988, s. 28-29. 
21 Lönnqvist 1988, s. 5. 
22 Lönnqvist 1988, s. 64-65. 
23 Lönnqvist 1988, s. 78. 
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Vad beträffar källanvändning, framkommer att tidskrifter och monografier tycks fylla 
olika funktion för forskarna. Medan monografier oftare citeras, tycks tidskrifterna 
användas för att få reda på vad som är aktuellt inom forskningen. Eftersom tidskrifterna 
ofta innehåller exempelvis recensioner, kan forskarna genom dem hitta ytterligare 
litteratur i form av monografier.24 Det framkommer att deltagarna i studien inte 
förväntar sig att bibliotekarien ska kunna bidra med något till deras 
informationssökning, eftersom denna inte kan tillräckligt mycket om ämnet ifråga25. 
Specialbiblioteken anses mycket bra, medan universitets- och forskningsbiblioteken 
främst är en kanal för fjärrlån och tidskrifter26. Det personliga nätverket tycks vara 
viktigt för dem som behöver få tag på information snabbt. Särskilt viktigt är detta om 
ämnet har en internationell prägel. 27  
 
Lönnqvist konstaterar att humanistiska forskares informationsbehov och –beteende 
överlag skiljer sig mycket åt från ämne till ämne, och att informationssökningsbeteendet 
i stor utsträckning även skiftar enskilda forskare emellan28.  
 
Lönnqvist fortsätter fokuseringen på humanistiska forskares 
informationssökningsbeteende i sin avhandling vid Tammerfors universitet. 
Avhandlingen behandlar humanistiska forskares forskningsprocesser och 
informationssökning. Totalt har 32 intervjuer genomförts, varav 24 har använts i 
analysen. De intervjuade forskarna befinner sig på olika nivåer inom olika ämnen inom 
humaniora.29 Syftet med studien är att hitta olika slags forskningsprocesser samt olika 
slags informationssökare. Utifrån detta studeras förhållandet mellan 
forskningsprocessen och informationssökningen.30 Forskningsprocessen undersöks 
genom att se till dess olika stadier, och typologiseras sedan efter vissa kriterier.31 Vad 
gäller de forskningsprocesstyper som framträder, är dessa inte specifika för något ämne. 
Detta kan enligt Lönnqvist bland annat bero på personliga egenskaper hos forskaren. 
Informationssökningstyperna kan inte heller de placeras inom ett visst ämne, utan 
forskare inom samma ämne kan placeras i olika typer. Även här menar Lönnqvist att 
personliga faktorer kan spela in.32 Gemensamt för de flesta typerna är att kedjesökning 
ses som ett bra sätt att nå information. Även ämnessökning, som innebär sökning på ett 
visst ämne, används av flera typer.33 Biblioteket, och då i synnerhet 
institutionsbiblioteket, spelar en stor roll för vissa av typerna, medan det hos en inte är 
viktigt på grund av ett eget, väl utbyggt, privat bibliotek. Genomgående för samtliga är 
att personliga kontakter värderas högt. 34 
 
Med syftet att se på forskares informationssökningsbeteende35, har Johan Leif Olaisen i 
sin avhandling undersökt forskare inom olika ämnen inom humaniora, naturvetenskap 

                                                 
24 Lönnqvist 1988, s. 106-107. 
25 Lönnqvist 1988, s. 80-81. 
26 Lönnqvist 1988, s. 86. 
27 Lönnqvist 1988, s. 57. 
28 Lönnqvist 1988, s. 123. 
29 Lönnqvist 2003, s. 19. 
30 Lönnqvist 2003, s. 17. 
31 Lönnqvist 2003, s. 72-73. 
32 Lönnqvist 2003, s. 270-273. 
33 Lönnqvist 2003, s. 246-247. 
34 Lönnqvist 2003, s. 249-251. 
35 Olaisen 1984, s. 1. 
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och samhällsvetenskap.  I studien ingår bland annat en enkät, och som komplement till 
den, intervjuer med 24 forskare.36 Av dem totalt 324 personer som deltar i enkätstudien, 
är 24 kvinnor, och fyra av dessa har intervjua ts.37 Av undersökningen framkommer att 
forskare ser tidskrifter som en viktig källa i anslutning till sin forskning, särskilt viktiga 
är de för samhällsvetare och naturvetare, medan humanister i större utsträckning 
använder sig av böcker. Förutom att källanvändningen tycks beroende av 
ämnestillhörighet, skiljer den sig dessutom i hur länge man har varit aktiv forskare. 
Litteratur blir mindre viktig ju längre man har kommit i forskarkarriären. Författaren 
beskriver att detta bland annat kan bero på att man i ett senare stadium av sin karriär har 
hunnit skaffa sig informella kontakter i en helt annan utsträckning, samt att man är mer 
insatt i litteraturen. 38  
 
Liksom i Lönnqvists studie Humanister söker information eller "Mötet med den 
litauiske skoputsaren”, tycks forskarna inte ha särskilt stor tilltro till biblioteket. Man 
ser det som något som ska hitta och leverera dokument, och vänder sig till biblioteket 
för att det där finns hjälpmedel för åtkomst av information. Bibliotekspersonalens 
rekommendationer anses inte särskilt användbara, framförallt inte bland naturvetare. 
När det gäller informella källor, använder de flesta sina kollegor, i första hand de vid 
samma högskola.39 Man har även kontakt med utländska institutioner.40 När det handlar 
om att få ta del av ny information, är kollegorna på den egna institutionen viktigast, 
även om de med kontakter utanför institutionen utnyttjar även dessa. Den stora fördelen 
med att få hjälp av kollegor beskrivs vara att man får en trovärdig och professionell 
bedömning av informationen. 41  
 
Olaisen konstaterar att just kvinnors informationssökningsbeteende och huruvida det 
skiljer sig från mäns inte har studerats särskilt mycket, och att detta kan bero på att det 
tidigare inte har funnits ett särskilt stort antal kvinnliga forskare. Författaren använder 
sig av en idé från psykologin för att applicera på de deltagande kvinnorna i 
undersökningen. Utgångspunkten är att kvinnor och män är olika, vilket har sin grund i 
olika erfarenheter i barndomen och i att de har behandlats olika av sina mödrar. 
Kvinnorna tar efter mödrarna, vilket leder till att kvinnor, liknande en mor för sina barn, 
har lättare för att känna medkänsla med andra. I studien framkommer att kontakter med 
kollegor är mycket viktigare för kvinnor än för män, vilket Olaisen menar stämmer 
överens med denna teori.42Anledningen till att kvinnor i mindre utsträckning än män 
avancerar till att bli professorer, anser Olaisen kan vara att kvinnor har större medkänsla 
och att de tar åt sig av kritik i högre utsträckning än vad män gör43.  
 
I övrigt beskrivs hur män främst tycks värdera kontakten med andra för att få 
information till sin forskning, medan kvinnor mer ser värdet i det rent socialt. 
Författaren menar att detta kan bero på att män i högre utsträckning ser sig som 
forskare. Kvinnorna värderar också informell kommunikation mer, eftersom de har ont 

                                                 
36 Olaisen 1984, s. 4-5. 
37 Olaisen 1984, s. 260. 
38 Olaisen 1984, s. 149-152. 
39 Olaisen 1984, s. 225. 
40 Olaisen 1984, s. 227. 
41 Olaisen 1984, s. 238. 
42 Olaisen 1984, s. 260-261. 
43 Olaisen 1984, s. 263. 
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om tid. Tidsbristen beror bland annat på arbete i hemmet, något de inte tror att män lider 
av på samma sätt.44  
 
Genom det resonemang som Olaisen för, som tycks innebära att kvinnornas situation 
har sin grund i deras eget beteende, läggs enligt vår mening ansvaret på kvinnorna utan 
att det reflekteras över ytterligare faktorer. Författaren ställer sig heller inte motsvarande 
frågor när det gäller de medverkande männen och deras informationssökningsbeteende. 
 
I Charlotte Håkanssons & Kerstin Malmgrens magisteruppsats behandlas 
informationsbehov och informationsvanor hos forskare.45 Forskarna befinner sig inom 
olika ämnen och på olika nivåer46. Författarna får bland annat fram att kontakten med 
andra forskare är viktig. Vad beträffar just doktoranders situation, beskrivs handledaren 
spela en stor roll för möjligheten till ytterligare kontakter. Trots att uppsatsen inte är 
skriven med avsikt att se på i första hand kvinnor, konstaterar författarna att särskilt 
kvinnor uttrycker behov av gemenskap med andra forskare. I samband med det, 
framkommer också att nätverk med kontakter över institutionsgränser är viktigt.47 
Författarna säger sig i övrigt märka att kvinnor generellt sett inte är fullt lika självsäkra 
som männen48. 
 
Doktoranders särskilda situation behandlas i Elisabet Svahns & Åsa Zetterlings 
magisteruppsats. De medverkande doktoranderna är verksamma inom fysik, och 
uppsatsen rör de svårigheter som de har upplevt i början av sin doktorandtid i anslutning 
till sin informationsanskaffning.49 Det framkommer att handledaren hos de flesta har en 
framträdande roll i deras informationstillgång i inledningen av doktorandtiden. Det kan 
handla om att få tips på bra litteratur eller att doktoranden till exempel får en artikel av 
handledaren. Andra kollegor, både på den egna institutionen och i andra närliggande 
områden, uppges fungera som viktiga vägar för att få tag på information som är relevant 
för den egna forskningen50. De källor som används för ett regelbundet behov eller för att 
hålla sig uppdaterad inom sitt område är främst tidskriftsartiklar.51 Böcker uppges bland 
annat användas för att få kunskap i ett nytt ämne. Konferenser ger också mycket 
information, eftersom man där får en chans att knyta kontakter. Bedömningen av vad 
som är relevant i informationssökningen beskrivs vara svår i början, då doktoranden inte 
har någon klar uppfattning om vad som är kvalitet. Kunskapen om detta ökar dock med 
tiden. Kvalitetsbedömningen uppges till stor del bygga på den aktuella författarens rykte 
i området.52 
 
Mot bakgrund av ovanstående undersökningar, kan konstateras att informella källor 
generellt sett tycks spela en roll i forskares informationstillgång. I de undersökningar 
där kvinnors specifika situation omnämns, tycks mänsklig kontakt och informella vägar 
till information spela en särskilt stor roll för just kvinnor.   

                                                 
44 Olaisen 1984, s. 264-265. 
45 Håkansson & Malmgren 1997, s. 4. 
46 Håkansson & Malmgren 1997, s. 23. 
47 Håkansson & Malmgren 1997, s. 35. 
48 Håkansson & Malmgren 1997, s. 45. 
49 Svahn & Zetterling 2002, s. 4. 
50 Svahn & Zetterling 2002, s. 40. 
51 Svahn & Zetterling 2002, s. 47. 
52 Svahn & Zetterling 2002, s. 50-53. 
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3.2 Informationsbehov 
 
Informationsbehov är, som T.D. Wilson beskriver, ett problematiskt begrepp, eftersom 
det är fråga om subjektiva erfarenheter hos en individ. Detta får till följd att behov är 
något som inte låter sig observeras. Man kan dock bilda sig en uppfattning om och 
kategorisera behov genom att en person berättar om dem eller genom att undersöka 
beteende.53 Enligt Wilson finns tre typer av grundläggande behov som kan föranleda 
informationssökning. Dessa är de kognitiva, känslomässiga och fysiologiska behoven.54  
 
Wilson beskriver bland annat en kategorisering av olika slags frågor som uppkommer 
när en individ känner ett behov av att ta reda på något. Dessa frågetyper utgörs av 
orientation, som innebär att man söker för att få reda på det senaste eller det aktuella, 
reorientation, som innebär att man söker för att försäkra sig om att man har uppfattat 
något rätt, och construction, som handlar om frågor för att hitta lösningar på problem 
eller för att kunna skapa sig en bild av något. Till dessa lägger Wilson även extension, 
som innebär att man bygger på kunskap som man redan har.55   
 
Ovan beskrivna kategorier kan liknas vid den indelning som Lars Höglund & Olle 
Persson gör, när de gör en distinktion mellan regelbundna och tillfälliga behov. 
Orientation och extension kan sägas motsvara regelbundna behov, som handlar om en 
kontinuerlig uppdatering och utvidgning av ens kunskap inom ett område, samt att man 
följer upp det nya. Vidare omfattar regelbundna behov den respons som man får genom 
att samtala med andra, samt information som man regelbundet kan behöva såsom vissa 
fakta eller handböcker. Reorientation och construction kan sägas motsvara de tillfälliga 
behoven, som uppstår vid ett enstaka tillfälle. De tillfälliga behoven kan bestå av så 
kallade retrospektiva sökningar, där syftet är att ta reda på vad som är känt om något, 
men kan också handla om att läsa på för att återigen få grepp om något som man 
tidigare har lärt sig, eller att rådfråga andra för att få hjälp med ett visst problem. 56 
Höglund & Persson talar även om subjektiva och objektiva behov. De subjektiva 
innefattar en individs upplevelser av något, och de objektiva vad problemet som sådant 
tycks kräva. Som författarna beskriver, behöver man se till båda dessa behov för att 
kunna bedöma vad en person behöver, man kan till exempel inte bortse från någons 
förkunskaper om något.57   

3.3 Variabler som påverkar informationssökning  
 
Enligt T.D. Wilson sker inte alltid en informationssökning till följd av ett upplevt 
behov. Detta kan bero på ett antal hinder, eller så kallade variabler, som påverkar om 
eller hur man söker information. En sådan variabel är den kognitiva, som handlar om att 
man har vissa föreställningar om något som inte stämmer överens med varandra. För att 
lösa problemet, kan man antingen eftersträva att bekräfta det man redan tror på, eller 
söka information som kan leda till att man förändrar sin inställning. I anslutning till 
detta resonemang, beskriver Wilson att människor tenderar att vilja bekräfta sina egna 
åsikter eller den kunskap de redan har, och därför undviker det som talar emot.58  
                                                 
53 Wilson 1997, s. 552-553. 
54 Wilson 1981, s. 7-8. 
55 Wilson 1997, s. 554. 
56 Höglund & Persson 1985, s. 44-45 samt Orr 1970, s. 155. 
57 Höglund & Persson 1985, s. 44. 
58 Wilson 1997, s . 556-557. 
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En annan typ av hinder utgörs av de sociala eller interpersonella variablerna. Dessa 
träder in vid kontakt med människor och när människor är källan till den information 
som man behöver, oavsett om en person själv är källan eller om den är vägen till en 
källa. Sociala och interpersonella variabler kan bland annat handla om en individs 
inställning till någon annan. De ekonomiska hinder som Wilson beskriver, finns dels i 
form av pengar och dels i form av den tid som man kan avvara för att söka 
information.59 Tidsaspekten torde också kunna relateras till informationsmättnad, som 
beskrivs av Höglund & Persson. De menar att det ofta finns ett överflöd av information, 
och att svårigheten inte består i att hitta material, utan i att sålla ut det som är relevant.60 
Detta torde vara en tidsödande process.   
 
Även källans egenskaper kan innebära hinder. Det kan handla om att källan måste vara 
lättillgänglig och trovärdig. Tillgänglighet påverkas bland annat av ekonomiska 
faktorer, som att källan är för kostsam. Trovärdighet handlar om att användaren måste 
uppfatta källan som korrekt och pålitlig för att utnyttja den. I källans egenskaper kan 
även den väg genom vilken man får tag på en källa sägas ingå. Det har bland annat 
framkommit att den information som man får på interpersonell väg är särskilt 
framgångsrik när det handlar om att minska osäkerhet. Detta beror på att personer kan 
ge direkt stöd och respons. En ytterligare variabel är den geografiska, som påverkar ens 
informationstillgång på så sätt att det har betydelse var man befinner sig.61 

3.4 Informationssökningsmönster   
 
David Ellis har i en studie av samhällsvetenskapliga forskare skapat kategorier för att 
beskriva mönster i forskares informationssökning. En jämförelse mellan denna studie 
och två senare studier gjordes för att kunna visa på att det, genom att använda samma 
metod, är möjligt kunna jämföra olika grupper av forskare. De två andra studierna 
består av en undersökning av Deborah Cox behandlande en grupp fysiker och en 
undersökning av Katherine Hall gjord på en grupp kemister. Även i dessa studier 
skapades kategorier.62 De olika uppsättningarna av kategorier kan sägas vara 
någorlunda synonyma i innehåll och i karaktär63, och vi väljer därför här att presentera 
dem som har använts i relation till gruppen kemister. Ordningen som begreppen står i 
behöver inte uppträda på samma sätt i det enskilda fallet, utan är relaterad till olika 
situationer som en forskare kan ställas inför där behov av att söka information uppstår, 
samt olika delar i denna informationssökning.64  
 

• Starting- Det inledande steget i att söka information om ett nytt eller okänt 
område. Detta kan inbegripa att söka bland annat review-material, informella 
källor och referensverk.65 
 

• Chaining- Kategorin innebär att man söker igenom referenser och citat, så kallad 
kedjesökning. Steget innefattar bland annat att söka i olika citeringsindex och att 

                                                 
59 Wilson 1997, s. 559-560. 
60 Höglund & Persson 1985, s. 51. 
61 Wilson 1997, s. 559-562. 
62 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 356-359.  
63 Ellis 1993, s. 483. 
64 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 359. 
65 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 360. 
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följa referenslistor i olika verk. Man skiljer här på backward chaining och 
forward chaining. Det första innebär att man gör uppföljningar av material som 
citeras eller används i en ursprunglig källa, och det andra innefattar användandet 
av citeringsindex, där man följer upp andra källor som refererar till den 
ursprungliga.66 
 

• Browsing- En process där man på ett halvstrukturerat sätt söker igenom det 
område som man är intresserad av. Det här tillvägagångssättet kan appliceras i 
början av en arbetsprocess för att få en bild av ett område. Verktyg som används 
kan vara abstract av texter.67 
 

• Differentiating- Kategorin kan sägas handla om en urvalsprocess gällande den 
information som man behandlar. De olika kriterier som kan vara aktuella i denna 
process är närheten till det egna ämnet, var informationen är publicerad, 
författaren samt kvalitet och nivå på informationen. Dessa kriterier är inte 
statiska, utan kan ändras på grund av olika faktorer, som tid och den enskilda 
tidskriftens policy. 68 
 

• Monitoring- Ett sätt att hålla sig uppdaterad inom sitt område genom att 
regelbundet kontrollera vissa källor. Detta kan innebära att söka i de relevanta 
tidskrifterna eller att använda sig av olika verktyg som tillhandahåller 
uppdateringar över nytt material.69 
 

• Extracting- Kategorin innebär att gå igenom en mängd källor för att hitta 
information som passar ändamålet. Det kan exempelvis handla om att gå igenom 
en hel serie böcker eller en samling tidskrifter.70 
 

• Verifying- En process som går ut på att kontrollera riktigheten i det material som 
man har. Detta kan innebära att kontrollera siffror och språkfel.71 
 

• Ending- Kategorin handlar om att söka information i slutet av en process, vilket 
kan göras för att förbereda sig för en presentation av sitt projekt72. 

3.5 Olika typer av källor 
 
Lars Höglund & Olle Persson delar in källor i olika kategorier utifrån deras egenskaper. 
Källorna beskrivs bland annat som antingen formella eller informella. De formella 
källorna består av tryckt material av olika slag, som monografier, rapporter och 
tidskrifter.73 De elektroniska källor som nu finns tillgängliga torde även kunna höra hit. 
Dessa kan vara elektroniska tidskrifter och databaser. De informella källorna beskriver 
Höglund & Persson som framför allt muntlig information från kollegor och andra 

                                                 
66 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 360-361. 
67 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 361. 
68 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 362. 
69 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 363-364.  
70 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 364. 
71 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 365-366. 
72 Ellis, Cox & Hall 1993, s. 365. 
73 Höglund & Persson 1985, s. 45-46. 
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personliga kontakter74. Även här kan kompletteras med de elektroniska hjälpmedel som 
finns att tillgå, där e-post torde vara en stor informell källa till information. Författarna 
utvecklar indelningen av källor genom att tala om externa och interna källor. Med de 
interna källorna avses de källor som har skapats inom den egna organisationen. Dessa 
kan vara rapporter och PM. De externa källorna är de som har sitt ursprung utanför den 
egna organisationen. 75  
 
Hanna Block & Irén Lagberg har i sin magisteruppsats gjort en tillämpning av den 
modell som Höglund & Persson har framställt över olika typer av källor: 
 

FORMELLA INFORMELLA  
MUNTLIGA SKRIFTLIGA MUNTLIGA SKRIFTLIGA 

INTERNA handledaren, 
teamet, 
patienten, 
patientens 
anhöriga 

det egna biblioteket, 
temapärmar, 
biblioteket och 
testoteket på 
arbetsplatsen, 
patientjournaler 

kolleger på 
arbetsplatsen 
(kafferaster etc. ) 

skriftliga 
meddelanden 
från kolleger på 
arbetsplatsen  

EXTERNA seminarier, 
konferenser, 
kurser, 
bibliotekarie 

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

personliga möten 
på seminarier 
och konferenser, 
kolleger inom 
vänkretsen 

e-post, brev 

Olika typer av informationskällor. Tillämpning på kliniskt verksamma psykologer efter Höglund 1980.76  
 
De utvidgar modellen genom att tillföra aspekterna muntlig respektive skriftlig till såväl 
de formella som de informella källorna. Detta innebär att en formell källa, som enligt 
Höglund & Persson främst är tryckt, enligt Block & Lagberg även omfattar personer. 
Det rör sig dock endast om de personer som i egenskap av sin yrkesroll är kopplade till 
en individs arbete, såsom en handledare. En informell muntlig källa, är däremot av 
frivillig karaktär och ingår inte som en självklar del i arbetetskontexten. 77  Vi menar att 
man till de formella källorna även kan räkna sådant som är indirekt relaterat till arbetet 
och som kan ses som formellt i den bemärkelsen att det är organiserat. Vidare kommer 
vi i den här uppsatsen att definiera de externa källorna som de som har sitt ursprung 
utanför institutionen eller utanför det egna ämnesbiblioteket. De interna utgörs därmed 
av de källor som finns inom den egna institutionen eller det egna ämnesbiblioteket.  
 
Användandet av olika källor är, som beskrivs hos Höglund & Persson, beroende av 
ämnesområdet. Inom naturvetenskapliga ämnen används tidskrifter snarare än böcker, 
som däremot är en vanlig källa inom det samhällsvetenskapliga området. Vilken typ av 
källa som används, kan vara kopplat till hur snabbt ämnet går framåt och till vilken grad 
detta sker genom att ny kunskap byggs på den gamla. Om ny kunskap produceras med 
hög hastighet, finns ett större behov av att hålla sig uppdaterad.78 Detta tycks vara fallet 
inom naturvetenskap, i och med att tidskrifter är viktiga källor.  

                                                 
74 Höglund & Persson 1985, s. 46. 
75 Höglund & Persson 1985, s. 46.  
76 Block & Lagberg 1998, s. 29. 
77 Block & Lagberg 1998, s. 28. 
78 Höglund & Persson 1985, s. 82. 
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3.6 Kognitiv auktoritet 
 
Patrick Wilson bygger begreppet kognitiv auktoritet på tanken att man skapar sin egen 
kunskap genom att ta del av andra personers kunnande. Dessa personer har en kunskap 
som man litar på, och de blir därigenom ens kognitiva auktoriteter. Tre aspekter vad 
gäller kognitiv auktoritet presenteras: 
 

• Ingen kan utge sig själv för att vara en kognitiv auktoritet, utan det krävs att en 
annan person gör den bedömningen. Vidare påpekar Wilson att en kognitiv 
auktoritet inte kan likställas med en expert inom ett område, då man kan vara 
expert utan att vara auktoritet. 79 

• Kognitiv auktoritet kan graderas. Det handlar om att man i varierande 
utsträckning tar en persons åsikter på allvar. I de fall där man betraktar det som 
någon säger som sanning, ses personen ifråga som en absolut auktoritet. Wilson 
menar dock att fenomenet absolut auktoritet i realiteten knappt existerar.80 

• Kognitiv auktoritet är beroende av ämnet som behandlas, man kan anses vara en 
auktoritet inom ett ämne utan att vara det inom ett annat. Vidare kan en individ 
hållas för att vara en auktoritet även utanför det område som personen ifråga 
själv anser sig kunnig inom. 81 

 
Begreppet kognitiv auktoritet handlar om att vissa personer påverkar det egna 
tänkandet. Utöver dessa, kan även andra utöva en påverkan. Enligt Wilson är dock 
skillnaden att den påverkan som kommer från den kognitiva auktoriteten uppfattas som 
rätt och lämplig, och därför tillåts ha effekt på ens tänkande. Auktoriteter inom ett 
område kan antingen vara de som framhålls av andra, eller de som man själv ser som 
kognitiva auktoriteter. Wilson menar att det är skillnad på att se vilka som av andra 
anses som auktoriteter, och att själv bestämma sig för om de fyller den funktionen för en 
själv.82  
 
Tillförlitlighet är även det ett begrepp som kognitiv auktoritet omfattar. Wilson menar 
att det handlar om två faktorer. Den första är pålitlighet, vilket innebär att man är ärlig, 
försiktig med vad man säger och inte är benägen att vilseleda. Den andra handlar om 
kompetens, att personen ifråga har en kompetens vad beträffar att göra korrekta 
observationer och bedriva framgångsrika undersökningar.83 Under dessa förutsättningar 
gör man en person till sin kognitiva auktoritet inom ett visst område84. 
 
En kognitiv auktoritet behöver inte bara vara av mänsklig karaktär, utan kan även 
utgöras av andra typer av källor. Till exempel kan ett förlag ses som en kognitiv 
auktoritet inom ett område. Detta innebär inte att förlaget i sig har en kunskap, utan att 
det har ett bra anseende vad gäller den litteratur som det publicerar. Även en tidskrift 
kan få samma status, vilket då överförs till artiklarna.85 

                                                 
79 Wilson 1983, s. 13. 
80 Wilson 1983, s. 18-19.  
81 Wilson 1983, s. 16-17.  
82 Wilson 1983, s. 13-14. 
83 Wilson 1983, s. 15. 
84 Wilson 1983, s. 34. 
85 Wilson 1983, s. 168. 



 17 

3.7 Gate keeper 
 
Begreppet gate keeper myntades av Thomas J. Allen86, och har sin grund i idén om ett 
informationsflöde som går från ett medium till en mottagare. Begreppet kan också 
relateras till den så kallade två-stegshypotesen, som handlar om att någon eller några tar 
till sig såväl formell som informell information utifrån, och sedan förmedlar den vidare 
till personer inom det egna området.87 
 
Det karaktäristiska för en gate keeper är att den är produktiv beträffande publikationer, 
och att den ofta identifieras av ledningen som en nyckelperson inom organisationen88. 
En gate keeper deltar ofta i konferenser och andra möten, och utses också ofta att utföra 
speciella uppdrag såväl utanför som inom den egna verksamheten.89 Vidare har en gate 
keeper ett stort externt kontaktnät90. 
 
Kompetens är en viktig egenskap, och denna kompetens uppskattas både inom och 
utanför den egna organisationen. Andra människor vänder sig till den som är gate 
keeper för att de vet att personen ifråga har den kompetens de efterfrågar. En gate 
keeper är en del av själva arbetet i en organisation, och skiljer sig på så vis från en 
informationsspecialist. Den tillhandahåller innehåll istället för källan till innehållet, och 
tolkar med andra ord den information som finns i dokument eller som har förmedlats av 
annan muntlig källa, till en form som lättare kan tas emot av kollegorna. Detta innebär 
att kollegorna får just den information som är relevant för dem. 91   
 
En gate keeper befinner sig ofta på en mellannivå i organisationen, och är exempelvis 
arbets- eller handledare. Ofta har den en mindre grupp människor under sig att 
vidarebefordra information utifrån åt. På grund av att den i egenskap av arbets- eller 
handledare också har en viss ledningsposition, har personen ifråga en tydlig ställning i 
organisationen, och fungerar därför även utanför den egna verksamheten som en 
informationskälla.92 Om en gate keeper lämnar sin plats för en högre position, upphör 
den att fungera som gate keeper. Det är just positionen i hierarkin som möjliggör rollen, 
eftersom den innebär kontakter i alla riktningar inom, men även utanför, 
organisationen. 93  
 
Höglund & Persson menar att en problematisk aspekt av begreppet, är huruvida en gate 
keeper verkligen förser dem som behöver information med den. De som har god tillgång 
till information, tenderar oftast att ha kontakt med andra som är i samma situation, och 
inte med dem som kan vara i större behov av deras hjälp.94  
 

                                                 
86 Höglund & Persson 1985, s. 101. 
87 Allen 1977, s. 148 & 150. 
88 Allen 1977, s. 163. 
89 Allen 1977, s. 174 & 180. 
90 Allen 1977, s. 171. 
91 Allen 1977, s. 165-166.  
92 Allen 1977, s. 171. 
93 Allen 1977, s. 174. 
94 Höglund & Persson 1985, s. 103. 



 18 

3.8  Invisible college  

Begreppet invisible college härrör från 1600-talet och en grupp som kallade sig Royal 
Society of London. Termen är en benämning av ett fenomen i forskarvärlden som 
handlar om ett sätt att organisera sig, närmare bestämt beskriver begreppet en grupp 
framstående forskare inom ett visst ämne.95  

Den typ av informellt nätverk som ett invisible college är, kännetecknas av att det inte 
medvetet struktureras och arrangeras, utan uppstår på grund av att medlemmarna har 
något att tjäna på det96. De personer som ingår i gruppen har kontakt med andra som på 
något sätt bidrar till forskningen, ofta på en internationell basis. Eftersom medlemmarna 
i gruppen utgör en elit inom ämnet, har de stora möjligheter att kontrollera området. De 
kan exempelvis påverka någons prestige eller synen på en viss forskningsinriktning.  97 
Kontakterna som förekommer inom nätverken är från en person till en annan, och kan 
finnas över stora geografiska områden såväl inrikes som utrikes. Medlemmarna består 
av människor som i allra högsta grad är specialister inom sitt område och ofta befinner 
sig inom organisationer.98 Antalet medlemmar i ett invisible college är begränsat. Om 
gruppen blir för stor för att kunna fungera som det informella nätverk den utgör, kan 
den komma att delas ytterligare, i och med att de centrala personerna bildar en ny grupp.  

Konferenser är en träffpunkt, och det upprätthålls ofta en kontinuerlig kontakt. 
Medlemmarna i gruppen beskrivs ha större samhörighet med varandra än med den 
institution inom vilken de verkar. Ett invisible college ger de medverkande status och 
prestige, och inte minst löser det kommunikationsproblem genom att en stor grupp 
reduceras till en liten.99 Detta torde dock främst gynna dem inom gruppen.  

3.9 Forskarvärlden 
 
Doktoranders situation tycks överlag präglas av ett konkurrenstänkande och en 
socialiseringsprocess. Forskarutbildningens kultur inom olika discipliner, samt den 
kultur som finns runt doktorander oavsett disciplin, är aspekter som etnologen Lena 
Gerholm och antropologen Tomas Gerho lm behandlar i sin undersökning. 
 
I studien framkommer, att det som doktorander oavsett ämne har gemensamt, är 
förhållandet till sin handledare och andra doktorander. Konkurrens med handledaren är 
något som behandlas, och rör sig bland annat om att doktorandernas idéer stjäls av 
handledaren. Författarna konstaterar att doktoranderna i allmänhet tycks ganska 
omedvetna om att de inte är så viktiga för sina handledare som de tror, men säger 
samtidigt att idéstölder är kända i den akademiska världen.  
 
Det beskrivs finnas en motsättning i ordet forskarutbildning, som kommer till ytan när 
exempelvis handledarens externa finansiering bekostar den forskning som doktoranden 
utför. Handledaren vill då att doktorandens forskning ska gynna det egna projektet. 
Doktoranden å sin sida lägger betoningen på ordet utbildning, och att man bör kunna 
                                                 
95 Price 1986, s. 119. 
96 Höglund & Persson 1985, s. 105. 
97 Price 1986, s. 119-120. 
98 Höglund & Persson 1985, s. 105. 
99 Price 1986, s. 74-76. 
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välja ämnet för sin forskning fritt och oberoende av handledarens ämnesområde. Ett 
ytterligare skäl för handledaren att föra forskningen i en önskvärd riktning, är att 
doktoranden i sin forskning kan påverka handledarens renommé.100 Förhållandet 
doktorander emellan kan präglas av både rivalitet och lojalitet. Rivaliteten ses bland 
annat i att man vill hålla tillbaka andra doktorander som är driftiga. Lojaliteten kan yttra 
sig i att man ger stöd till varandra i relation till äldre forskare. Denna lojalitet finns inte 
mellan doktoranden och en äldre forskare, där de senare har givetvis makten eftersom 
de sitter inne med information som kan vara värdefull för doktoranden. 101  
 
I anslutning till doktorandernas vistelse i den akademiska världen, nämner författarna 
två strategier som har utvecklats av Pierre Bourdieu. Dessa är subversions- och 
successionsstrategierna. I resonemanget om strategierna, betraktas den akademiska 
världen som ett fält. Genom strategierna kan fältets regler antingen förkastas eller 
accepteras. Subversionsstrategin innebär att motsätta sig det rådande, och 
successionsstrategin handlar om att erkänna det rådande och foga sig efter det, vilket 
också håller fältet intakt. Den strategi som tycks mest framgångsrik är 
successionsstrategin, att använda sig av subversionsstrategin för tidigt i sin akademiska 
socialisering ses som problematiskt och svårt. När man har blivit mer självständig, efter 
exempelvis en avhandling, kan successionsstrategin övergå i en subversionsstrategi.102   
 
En aspekt som beskrivs ha gjort det särskilt intressant att studera doktoranders 
upplevelser av den akademiska världen, är den växande forskarutbildningen. Med 
anledning av detta har Fredrik Schoug, docent i etnologi, genomfört en studie med 
utgångspunkt i frågor ur högskoledebatten och den verklighet som framkommer i hans 
empiriska undersökning. Denna undersökning bygger på upplevelser av den akademiska 
världen hos 68 intervjuade doktorander och nydisputerade doktorer.103 
 
Författaren beskriver att denna värld kan anses baseras på det meritokratiska 
tankesättet , som innebär att det är meriter och kompetenser som är grundläggande för 
ens position i den akademiska trappan. Andra faktorer, som klass, ålder och kön ska 
därmed inte påverka ens utsikter. Detta tankesätt innebär att konkurrensen ses som 
fullständigt öppen och att alla har i stort sett lika möjligheter. Det beskrivs dock att inga 
mätinstrument har kunnat uppbringas för att detta ska kunna realiseras i praktiken, och 
därmed har heller aldrig någon regelrätt meritokrati funnits. Den meritokratiska grunden 
har alltid framhållits i den akademiska världen, men många studier pekar på att det även 
finns sociala aspekter som påverkar forskarsamhället. 
 
Schoug menar att forskarvärlden präglas av ett konkurrenssystem. I detta system får 
man positioner, ekonomiska fördelar och ställning genom tävlan med sina kollegor. 
Författaren anser att systemet är en naturlig del av en forskares vardag som är svår, om 
inte omöjlig, att undvika.104 När konkurrens inom det egna ämnet diskuteras, 
framkommer blandade känslor hos Schougs informanter. Å ena sidan anses 
konkurrensen negativ, och å andra sidan anses den stimulerande, dock med förbehållet 

                                                 
100 Gerholm & Gerholm 1992, s. 191-192. 
101 Gerholm & Gerholm 1992, s. 198-199. 
102 Gerholm & Gerholm 1992, s. 183-184.  
103 Schoug 2004, s. 12-15. 
104 Schoug 2004, s. 128-129. 
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att det är en rättvis konkurrens. Konkurrensideologin verkar vara mer framstående och 
accepterad ju större anseende man har och ju längre man har kommit i forskarvärlden. 105  
 
De mest betydelsefulla länkarna i forskarvärlden är de som har en informell och 
personlig prägel och som kan liknas vid ett nätverk. I en långt gången akademisk karriär 
är detta nätverk ofta väl utbyggt. Beträffande doktorandernas möjlighet till ett 
kontaktnät, är handledaren mycket viktig eftersom denna person kan vara ens enda 
förbindelse till dessa kontakter.106  
 
Doktoranders inträde i den akademiska världen kan ses som en socialiseringsprocess, 
och för att få en förståelse för detta fenomen har sociologen Peder Karlsson i sin 
avhandling gjort en undersökning som baseras på livsvärldsperspektivet. 107 Med 
livsvärldsperspektivet menas en föreställning om den enskilda individen som 
utgångspunkt för förståelsen av människors levda erfarenheter i vardagsvärlden. 108  
Studien baserar sig på intervjuer av nio personer på olika fakulteter, där det centrala är 
personernas upplevelser av sin arbetsmiljö109. Sju olika regioner av livsvärlden 
uppenbaras i analysen110. Det framkommer att orsaker till att man blir doktorand kan 
vara rent slumpmässiga, eller att man har ett stort engagemang för ämne t111. 
Doktoranderna beskrivs även känna en osäkerhet i sin situation. Osäkerheten handlar 
bland annat om ekonomiska faktorer, men även om den egna rollen och 
tjänstepositionen. 112 
 
Den socialisation som doktoranderna genomgår, menar Karlsson kan ses som en slags 
positionering i förhållande till en sociokulturell miljö. Två variabler som är avgörande 
för doktorandernas potential att positionera sig, är ”kvinna” och ”doktorand”. Karlsson 
beskriver att forskares socialisation kan ses som ett förlopp där doktoranden införlivas 
med strukturen inom akademin. Dels måste man få insik t i det som krävs i det sociala 
livet, såsom koder av olika slag, och dels måste man få ämnesspecifika kunskaper 
beträffande det egna arbetet. Det som händer under tiden som socialiseringen äger rum, 
är att doktoranden tillgodogör sig ett språk som kan leda till en större kännedom, vilket 
gör att den kan placera sig själv och sitt kunnande i denna struktur. Med detta är dock 
inte sagt att den egna ställningen blir klarare efterhand. När nätverket och personen 
möts i socialisationen krävs jämkning, vilket sker från båda sidor.  
 
Begreppet ”doktorand” är, med Karlssons termer, ett gränstillstånd, som definieras efter 
det som är sociokulturellt accepterat. Det kan se olika ut beroende på om man är 
verksam inom samhällsvetenskap, humaniora eller naturvetenskap. Den ovan nämnda 
positioneringen beskrivs av författaren vara relaterad till kön, eftersom ”kön” för 
kvinnor, tillsammans med ”doktorand”, utgör ett dubbelt gränstillstånd.  Kvinnornas 
positioner är svagare än de manliga kollegornas.113  

                                                 
105 Schoug 2004, s. 135-136. 
106 Schoug 2004, s. 120-121.  
107 Karlsson 2004, s. 63. 
108 Karlsson 2004, s. 73. 
109 Karlsson 2004, s. 99. 
110 Karlsson 2004, s. 138. 
111 Karlsson 2004, s. 143-144. 
112 Karlsson 2004, s. 153. 
113 Karlsson 2004, s. 204-207. 
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3.10 Kvinnliga doktoranders och forskares situation  
 
Situationen som kvinna i forskarvärlden har varit föremål för en rad undersökningar, 
och skildras bland annat utifrån aspekter som relationen till kollegor och handledare, 
samt tillvaron i och anpassningen till ett system där mannen är norm. 
 
I socialiseringen in i den akademiska världen beskrivs strategier användas för att hantera 
situationen114, och för att se på dessa strategier hos doktorander har Agnieszka Bron-
Wojciechowska, professor i pedagogik, gjort en rapport som bygger på en undersökning 
av sammanlagt 24 personer. Dessa personer är verksamma inom den 
samhällsve tenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga institutionen115. Rapporten 
är en del i ett större, tvärvetenskapligt arbete som har bekostats av 
Arbetsmiljöfonden.116 
 
Det framkommer att den socialisering och anpassning som äger rum i samband med 
inträdet i forskarvärlden, efterhand ter sig delvis olika för kvinnor och för män. Det 
beskrivs att doktorander på alla tre undersökta institutionerna socialiserar sig, det vill 
säga anpassar sig till det som krävs av dem. Trots att anpassningen ser likadan ut för 
båda könen, tycks det finnas olikheter i vad som krävs av kvinnor respektive män. Inom 
den naturvetenskapliga gruppen känner inte doktoranderna att det finns några skillnader 
mellan könen beträffande krav förrän efter disputation, då förutsättningarna att leva upp 
till dem inte längre är desamma. Kraven innebär bland annat att göra postdok117 om man 
vill fortsätta inom den akademiska världen, vilket gör att kvinnor ställs inför ett vägval. 
Vägvalet innebär att antingen skaffa barn och familj eller att fortsätta med sin karriär 
inom forskningen. Förutom stress och en inte helt enkel finansiell situation, som både 
kvinnor och män upplever, står kvinnor dessutom inför problemet att kombinera arbetet 
med familjebildning.118 Enligt Bron-Wojciechowska, finns två anledningar till att 
kvinnor överlag i mindre utsträckning än män är måna om sin karriär. Den ena 
anledningen är de gamla, men fortfarande existerande könsrollerna. Dessa könsroller, 
som kvinnorna bär med sig sedan innan de blev verksamma i forskarvärlden, gör att de 
oftare känner sig osäkra. Den andra anledningen är att det saknas andra kvinnor att se 
upp till, och att forskarvärlden är uppbyggd traditionellt hierarkiskt.119  
 
Beträffande den naturvetenskapliga institutionen specifikt, framkommer bland annat att 
kvinnor bara kommer till en viss nivå, och att de på högre positioner är män. En åsikt är 
att man som kvinna ofta utesluts ur samtal, och att många, särskilt nya kvinnliga 
doktorander, inte tar samma plats som manliga kollegor. Det handlar om att det inte är 
en egenskap som ses som kvinnlig, och att det uppstår en kluvenhet när kvinnorna ska 
socialiseras till beteendet, eftersom det annars inte är något som de anses vara bärare av. 
De som tar plats är obekväma, trots att det är det som krävs inom den akademiska 
världen, särskilt efter disputation. Detsamma gäller inte för män. De könsskillnader som 
                                                 
114Bron-Wojc iechowska 1995, s. 2. 
115 Bron-Wojciechowska 1995, s. 5. 
116 Bron-Wojciechowska 1995, s. 1. 
117 Postdok, eller postdoktoral forskning, är ett sätt för nydisputerade att få mer forskningserfarenhet. 25% 
av de som slutför sin doktorsutbildning, fortsätter med postdok. Övervägande delen av postdok-
forskningen äger rum vid universitet och forskningsinstitut i andra länder än det egna. Stipendier och 
liknande är den vanligaste ekonomiska lösningen i samband med postdok. Se Doktorandhandboken- Efter 
examen 2004-09-27. 
118 Bron-Wojciechowska 1995, s. 125-126. 
119 Bron-Wojciechowska 1995, s. 128. 
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finns rent generellt i samhället beskrivs bli ännu starkare i forskningsmiljön, eftersom 
konkurrensen är så hård.120 
 
De komplikationer som det kan innebära att som kvinnlig doktorand ha en manlig 
handledare, är ett tema som Lena Trojer & Elisabeth Gulbrandsen behandlar i sin 
undersökning. Studien har bekostats av Utbildningsdepartementet och utgör en förstudie 
till ett projekt vid den tekniska fakulteten vid Högskolan i Luleå. Deltagarna i studien 
består av kvinnliga doktorander, före detta kvinnliga doktorander och manliga 
professorer som har varit handledare. Studien bygger på såväl intervjuer som en 
enkät.121 I de undersökta fallen har samtliga kvinnliga doktorander en manlig 
handledare122, vilket, som det framgår i undersökningen, påverkar relationen mellan de 
båda parterna. Någon beskriver det som att en pappa-dotterrelation infinner sig. Vidare 
tar författarna upp vad de kallar bastusyndromet, som handlar om att det inte är naturligt 
”… att som oftast ensam kvinna basta tillsammans med sin manliga handledare och 
andra manliga kolleger vid konferenser eller dylikt, inte heller att ta en öl på 
handledarens hotellrum vid samma begivenhet.”123 Dessa möjligheter står, naturligtvis, 
däremot den manlige doktoranden till förfogande.124  Kvinnor tycks få mer konkreta 
problem med att vara kvinnor ju längre de forskar. Det nämns hur fördomar om kön 
börjar märkas när man blir en konkurrent med det man producerar. Männens reaktion på 
konkurrensen beskrivs som otrevlig. Det finns även en känsla av att vara mindre värd än 
män, och att man anses som klagande istället för kreativ när man opponerar sig mot 
något.125  
 
Den ojämna könsfördelningen på högre nivå tycks vara ett problem inom den 
akademiska världen, och Ann Almegård, legitimerad psykolog och psykoterapeut, har 
genomfört en studie vid Karolinska Institutet för att utreda vad som påverkar denna 
ojämna fördelning. Undersökningen är en del i KIs jämställdhetsplan och varade åren 
1992-1996. Utbildningsdepartementet och KI har bekostat studien. Som grund för 
rapporten ligger en intervjuundersökning, men även statistiskt material och svar på en 
enkätfråga.126 I studien beskrivs att kvinnor hindras av det så kallade glastaket. De är 
sällan del av mer omfattande forskargrupper, och denna frånvaro av kvinnor leder i sin 
tur till att uppbyggnaden av nya forskningsmiljöer begränsas. Det beskrivs att kvinnor 
tvivlar på sin egen kapacitet när de inte lyckas i den mansdominerade miljön, och att de 
måste kämpa mer, medan männen blir introducerade naturligt av manliga, högre 
uppsatta kollegor.127 Åtgärder med syftet att gynna kvinnor beskrivs slå fel, bland anna t 
eftersom de mest ska underlätta för kvinnor med barn samtidigt som särbehandlingen 
drabbar kvinnor överlag. Det hela leder till en konkurrens mellan kvinnorna. Några 
kvinnor vill inte tillstå att det finns särbehandling, samtidigt som de beskriver 
situationer där det har förekommit.128  
 
Det framkommer att män anser att kvinnor inte är lika intresserade av att tävla och 
konkurrera som de. Kvinnor tycks ogärna framhäva sig själva, och hoppas istället på att 
                                                 
120 Bron-Wojciechowska 1995, s. 48-51. 
121 Trojer & Gulbrandsen 1996, s. 5-7. 
122 Trojer & Gulbrandsen 1996, s. 35. 
123Trojer & Gulbrandsen 1996, s. 41. 
124 Trojer & Gulbrandsen 1996, s. 41. 
125Trojer & Gulbrandsen 1996, s. 57-59. 
126 Almegård 1997, s. 3. 
127 Almegård 1997, s. 58. 
128 Almegård 1997, s. 55-56. 
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någon ska upptäcka dem.  Det verkar också handla om vad som är manligt respektive 
kvinnligt beteende, att kvinnor i framhävandet av sitt arbete anammar ett manligt sätt att 
vara. Detta gör dem mindre kvinnliga. Vidare beskrivs att kvinnor inte har gjort rätt 
saker för att få tjänster, det vill säga, de har inte rätt meriter.129 Kvinnor bortses från vid 
tillsättningen av högre tjänster, eftersom man antar att de på grund av familj inte 
kommer att kunna vara lika delaktiga i sitt jobb. Detta är något som i studien uttrycks av 
såväl kvinnor som män. 130  
 
En följd av att få kvinnor avancerar i sin karriär, är att de kvinnor som finns kan ha få 
kvinnliga kollegor. Det här fenomenet har undersökts i en rapport av Silvia Sjödahl. 
Undersökningen gjordes på uppdrag av Lunds Tekniska Högskolas jämställdhetsgrupp, 
och har genomförts med finansiellt bidrag från Utbildningsdepartementet.131 Syftet är 
att undersöka hur kvinnor som är verksamma forskare upplever att det är att arbeta på 
ett ställe där männen dominerar i antal. Rapporten består av enkätstudie, intervjustudie 
och samtalsgrupp. I enkätstudien ingår även män, dock ett mindre antal. 132 Det 
framkommer att kvinnor trivs med sitt forskningsarbete, men att det kan vara ensamt, 
detta bland annat eftersom de är i minoritet i förhållande till männen. Många vill arbeta i 
grupp, och betonar att resultatet är viktigare än att hävda sig själv.133 Vidare finns en 
önskan om fler kvinnliga handledare, anledningen till detta är att fler kvinnor skulle 
kunna fungera som förebilder för både doktorander och studenter. Författaren uppfattar 
att det största problemet sammantaget är bristen på kvinnliga kollegor att ty sig till, och 
att samhörighet överlag är något såväl kvinnor som män önskar mer av. 134 De som är 
nya i organisationen beskrivs inte påverkas i så hög utsträckning av att männen 
dominerar. Detta tycks dock flera av dem som har varit där ett tag göra. Förändringar i 
attityd runt detta område beskrivs komma vid exempelvis barnfödsel, då man märker att 
det inte är en jämlik miljö. Ungefär en tredjedel av kvinnorna anser att deras 
minoritetsställning påverkar den sociala miljön, i och med att det är männens 
samtalsämnen och ett manligt sätt att prata som dominerar. När det handlar enbart om 
yrket, ser hälften inget problem med att vara i minoritet. En del anser tvärtom att det 
finns fördelar i form av att man ibland får mer uppmärksamhet. De nackdelar som ges 
uttryck för, är problem med att bli tagen på allvar och privata angelägenheter såsom 
familjeliv.135  
 
Det tycks som om det beteende som krävs för att lyckas i forskarvärlden inte är något 
som i studierna förknippas med kvinnor. Det handlar om att ta för sig och konkurrera. 
Kvinnorna verkar överlag inte vilja ha den typen av tankesätt på sin arbetspla ts, utan ser 
hellre samarbete. Vidare tycks de se beteendet som manligt, och att det får följder för 
dem om de börjar bete sig som män och konkurrera. Det tycks naturligt varför det i 
studierna efterfrågas fler kvinnor och kvinnliga förebilder, då motsvarande för männen 
verkar ge uppenbara fördelar. Relationen man-man tycks betydligt enklare vad beträffar 
etableringen av kontakter, än vad relationen kvinna-man gör.  

                                                 
129 Almegård 1997, s. 51-52. 
130 Almegård 1997, s. 62. 
131 Sjödahl 1995, s. 3. 
132 Sjödahl 1995, s. 7. 
133 Sjödahl 1995, s. 65. 
134 Sjödahl 1995, s. 68-70. 
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3.11  Kvinnors strategier  
 
Psykologen Eva Ethelberg har identifierat tre strategier som kvinnor beskrivs använda 
sig av i konfrontationen av konflikten mellan den egna självkänslan och verkligheten, 
som enligt Ethelberg består i att mäns ställning är överordnad kvinnors. Det beskrivs att 
upptäckten att man tillhör det andra, mindre värda könet och att det kommer att förbli 
så, görs när flickor är mellan fem och sju år. Detta resulterar i känslor av oklarhet och 
kränkning. Det finns vanligtvis inget konkret medvetande hos barnet om vari fenomenet 
består, utan det dyker upp i olika situationer. Om flickor börjar bete sig enligt det 
mönster som anses gälla för pojkar, kommer det att få följder. Enligt Ethelberg, kan det 
handla om att anses asexuell. Flickors verksamhet syns inte, och det handlar inte bara 
om att pojkar vet hur de ska få uppmärksamhet, utan om att det av mannen präglade 
samhället har makten att bestämma vem som ska få uppmärksamheten, och väljer 
pojkarna.136  
 
Ethelberg beskriver att kvinnors och mäns olika ställning kan ses på tre nivåer. På 
samhällsnivån innebär den ojämna fördelningen av ställning och makt kvinnoförtryck . 
På mellanmänsklig nivå bär den beteckningen manlig dominans, och på individnivå blir 
resultatet av undertryckandet de tre personlighetsstrategierna. Genom den här 
strukturen vill hon visa att det inte handlar om någon nedärvd tendens att dominera hos 
män, utan att det är samhället som skapar förtryck. Detta sker genom osynliggörande, 
till exempel genom att samhället är strukturerat så att kvinnor arbetar i hemmet utan att 
få betalt för det. Det här gynnar männen, alltså medverkar de i osynliggörandet. 
Förhållandet reproduceras i uppfostran av barnen, och ses som naturligt. 
Osynliggörandet är grunden för att förtrycket ska kunna fortgå, till exempel genom att 
man finner andra tolkningar av vissa omständigheter. Osynliggörandets framgång 
åskådliggörs i att man fortfarande debatterar om kvinnoförtryck verkligen finns eller om 
inte kvinnorna är nöjda med sin situation. Med den här inställningen menar Ethelberg 
att man avstår från att se att samhället är beroende av förtrycket av kvinnor. Vidare 
menar hon att man måste redogöra för sin position innan man diskuterar problemet, 
nämligen om man har en materialistisk ståndpunkt, där skapandet av en personlighet 
styrs av samhället, eller en idealistisk, där de enskilda människorna styr samhället. 
Ethelberg representerar den materialistiska, och anser att den andra upprätthåller 
förtrycket.137  
 
Personlighetstrategierna ser ut så här: 
 

1. Förträngning av konfliktens ena del, den manliga dominansen, både 
mellanmänskligt och personlighetsmässigt. Den här strategin, som baseras på 
osynliggörande, är den som uppskattas av samhället och dess jämlikhetsideologi. 
Kvinnor med den här inställningen medger inte det manliga överläget, och 
interagerar med män i osynliggörandet. Såväl kvinnor som män ser förhållandet 
dem emellan som ett bevis på respektive sidas goda kvalitéter. 

 
2. Den här strategin grundar sig i ”… överanpassning till kvinnoidealet (I) mot 

bakgrund av fokuseringen på manlig dominans i motsättningen och den därav 
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137 Ethelberg 1985, s. 5-6. 
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följande låga självkänslan.”138. Den manliga dominansen framkommer här 
genom avhängighet och inaktivitet, men kvinnan skyller detta på brister hos sig 
själv. Jämlikhetsideologin och osynliggörandet bevaras här genom att kvinnan 
öppet accepterar dem. Den här inställningen ses som komplicerad av omvärlden. 

 
3. Den sista strategin går ut på protest eller uppror. Med den här inställningen har 

man kvar sin självkänsla, men uppfattar ändå verklighetens mansdominans. Den 
här strategin ses även den som komplicerad av omvärlden, men också av 
personen som har den, eftersom kvinnan vet att den anses generera problem 
snarare än visa på redan existerande. Strategin innebär att man gör motstånd mot 
och uppmärksammar manlig dominans. En annan reaktion är att själv inta rollen 
som härskande.  

 
Enligt Ethelberg kan dessa strategier inte enbart ses hos kvinnor, utan överlag hos 
personer som av någon anledning förtrycks. Dessutom utgör de inte hela personligheten, 
utan endast en del. Om de inte bevaras, vilket sker genom samverkan med omvärlden, 
kan de komma att skifta i samband med stora förändringar i livet, som exempelvis när 
man får barn. 139   
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Informationssökning och kapital 
 
I sin avhandling Kapital och karriär: Informationssökning i forskningens 
vardagspraktik behandlar Lars Seldén informationsanskaffningens karaktär och 
förändring under en forskarkarriär. Studiens deltagare är verksamma inom 
företagsekonomi.140 I undersökningen använder Seldén främst Pierre Bourdieu och 
dennes begrepp, som han har utvecklat och gjort egna tolkningar av141. I vår studie 
väljer vi att använda oss av dessa tolkningar av Bourdieus begrepp, samt framförallt de 
relaterade begrepp som Seldén själv har utvecklat i förhållande till informationssökning.  
 
Termen habitus beskrivs avse något som varje individ bär på, och som utgörs av alla de 
erfarenheter som man har tillägnat sig genom kontakten med världen. Genom sitt 
habitus förhåller man sig på ett visst sätt till sin omgivning.  En individs åsikter och allt 
som den tar sig för, kan ses som en produkt av samspelet mellan habitus och den sociala 
miljön. Beroende på habitus, förhåller man sig till något på ett visst sätt, och synen på 
ett visst beteende kan skilja sig åt mellan grupper. Termen är förknippad med sociala 
omständigheter på så vis att ett visst habitus genereras av vissa sociala omständigheter, 
och samtidigt medverkar till dem. Habitus är inte något som är för alltid bestämt hos en 
individ, utan ändras med dem erfarenheter som görs, som till exempel utbildning. Det 
grundläggande är dock oftast bestående.142  
 
Det sociala fältet uppstår och finns när individer och institutioner konkurrerar om något 
som endast de besitter. Ett fält kan beskrivas som den sociala sfär som en individ verkar 
inom. Fältet utgörs av ett system av positioner som är hierarkiska och relaterar till 
varandra i en struktur. Positioner inom fältet innehas av agenter. Som agent på en viss 
position, handlar man inte bara utifrån medvetna intressen, utan också utifrån den 
position man har. I och med det kan inte en åtskillnad mellan agent och struktur göras. 
Det finns olika typer av fält, och liksom hos Seldén, är här det akademiska fältet av 
intresse. 
 
Ett fält beskrivs vara obeständigt och dess gränser otydliga, och agenterna konkurrerar 
hela tiden om de positioner som finns. Hur väl man klarar sig i konkurrensen, avgörs av 
de kapital man har att tillgå. Det handlar främst om ekonomiskt, symboliskt och 
kulturellt kapital. Beroende på vilket fält som är i fokus, skiftar vilket kapital som 
tillskrivs störst betydelse. Symboliskt kapital handlar om något som en viss social grupp 
skattar högt. Det kulturella kapitale t, som är en del av det symboliska kapitalet, bottnar i 
att utbildning idag bygger på en skriftlig tradition. Den här traditionen är grundläggande 
för hela samhället, och det krävs språkliga tillgångar för att kunna öka sitt symboliska 
kapital. Det akademiska kapitalet, som är ett slags kulturellt kapital, innefattar sådant 
som anses värdefullt i universitetsvärlden. Termen socialt kapital kan användas i olika 
sammanhang. Liksom Seldén, använder vi det i relation till akademiker, närmare 
bestämt våra informanter och deras arbete. I det här sammanhanget syftar socialt kapital 
främst på de kontakter som skapas och satsas på.143   
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Begreppet symboliskt kapital av akademiskt slag beskrivs bland annat handla om att 
hålla sig till den ledande inriktningen inom ämnet, vara originell och ha en i kvalitet och 
kvantitet ökande forskning. Den här kapitalformen kan öka ju längre man kommer i sin 
karriär. Socialt kapital av akademiskt slag är sådant som kan vara av vikt i samband 
med yrkesutövningen inom den akademiska världen, men som dock inte är en del av det 
symboliska eller ekonomiska kapitalet. Det sociala kapitalet av akademiskt slag kan 
exempelvis handla om att bygga upp kontaktnät, vara bra på att samarbeta eller att 
inneha olika administrativa uppdrag. Ett stort socialt kapital medför ofta ett stort 
symboliskt, den motsatta situationen är däremot inte självklar.144    
 
I relation till Bourdieus kapitalbegrepp, skapar Seldén begreppet 
informationssökningskapital. Seldén menar att det finns två olika typer av dessa, 
nämligen socialt informationssökningskapital och symboliskt 
informationssökningskapital.145 Symboliskt informationssökningskapital innebär den 
samlade kunskap som man har inom den informationssökning som behandlar de 
formella och de biblioteksorienterade vägar till information som står till buds146. Det här 
kapitalet minskar enligt Seldén i betydelse allt eftersom, och kan även minska i storlek 
genom karriären147. Socialt informationssökningskapital handlar om den 
informationssökning som är bunden till de sociala nätverken och den 
informationsanskaffning som sker genom dessa.  
 
Dessa två typer av informationsökningskapital är kopplade till två olika typer av 
informationssökning, formellt orienterad informationssökning och socialt orienterad 
informationssökning.148 Formellt orienterad informationssökning avser sökning efter 
information som finns i form av text av något slag, och är relaterad till den 
biblioteksorienterade informationssökningen, som handlar om sökning efter sådant som 
finns på olika typer av institutioner, som exempelvis bibliotek. Den senare beskrivs vara 
en snävare term än den formellt orienterade informationssökningen, men används av 
Seldén som likvärdig.149  Socialt orienterad informationssökning handlar om den 
information som man får genom kontakter med andra personer.150 Författaren använder 
även begreppet socialt dirigerad informationssökning, och menar att ett annat sätt att 
beskriva denna företeelse, är att använda termen informationsförsörjning. Begreppet 
kan ses som ett uttryck för ”… en extrem form av försök till dominans vid akademisk 
reproduktion”151.  Denna tolkning beskrivs dock inte kunna göras till fullo, eftersom det 
i fenomenet finns inslag av omsorg. Seldén menar att den här formen av 
informationssökning främst förekommer bland nya forskare. För att hålla nere 
inflytandet av denna, används den formellt orienterade informationssökningen. 152   
 
Det symboliska kapitalet av både akademiskt slag och informationssökningsslag, är 
beroende av det sociala kapitalet. Det symboliska och det sociala kapitalet bildar till stor 
del en persons habitus på det akademiska fältet, och att stärka detta habitus skapar 
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viktiga förutsättningar för att öka det sociala informationssökningskapitalet.153 Det 
symboliska informationssökningskapitalet kan kraftigt minskas genom att man, i och 
med ett ökat socialt informationssökningskapital, förlitar sig mer på den sociala vägen 
till information, och då låter de formella vägarna och kunskapen om dessa minska och 
förfalla154. En mindre erfaren forskare har brister i de sociala kapitalen av både 
akademiskt slag och informationssökningsslag, och har inte så stort symboliskt 
informationssökningskapital. Det är därför grundläggande att utveckla dessa kapital för 
att öka sin tillgång till information. Seldén konstaterar att det är viktigt för en 
forskarstuderande att investera i ett symboliskt kapital, då det i förlängningen kan bytas 
mot ett socialt.155 
 
Det finns enligt Seldén två valbara vägar för forskaren beträffande 
informationssökningskarriären, vägar som även kan kallas strategiska val. Dessa rör hur 
man ställer sig till handledarens inflytande på sin avhandling och sin 
informationssökning. Det ena alternative t innebär att man har en nära relation till sin 
handledare, och genom detta snabbare kan få tillträde till de nätverk som kan bidra till 
informationstillgången. Det andra alternativet handlar om en oberoende roll gentemot 
sin handledare eller en annan mer erfaren forskare. Oberoendet kan man antingen ha 
tvingats till eller valt själv. Dessa vägar kan relateras till socialt orienterad 
informationssökning och formellt orienterad informationssökning. Användningen av 
den förstnämnda typen av informationssökning, menar Seldén, är fördelaktigast om man 
väljer ett handledarinflytande som styrs av en nära relation. Genom sin handledare får 
man lättare tillgång till de källor som förknippas med den socialt orienterade 
informationssökningen. I den oberoende positionen får man istället använda den 
formellt orienterade informationssökningen. 156  
 
Trots att formellt orienterad informationssökning är det enda alternativ som de nyblivna 
forskarna har, kan de inte använda sig av den fullt ut. Detta beror på att de, i och med att 
de mer eller mindre saknar samtliga kapital, även saknar det som krävs för den typen av 
informationssökning. Svårigheterna med den formellt orienterade 
informationssökningen tycks bero på att de nyblivna forskarnas kunskap om sitt ämne 
ännu inte är så omfattande. De kan inte bedöma vad som är relevant i en bred sökning, 
och deras kunskap räcker heller inte till för att göra en specifik. Man måste vara beläst 
för att kunna genomföra en givande sökning. När man väl är det, behövs dock inte 
längre sökning i databaser i lika stor utsträckning, eftersom kedjesökning kan 
användas.157 
 
Seldén behandlar även kvinnliga nätverk. Dessa diskuteras i relation till begreppet 
invisible college, och skillnader mellan de två fenomenen påtalas. En skillnad tycks vara 
anledningen till bildandet av gruppen. I ett invisible college är framgång den 
gemensamma nämnaren för deltagarna, och de personer som tillhör gruppen är i 
toppositioner inom respektive ämne. Deltagarna i ett kvinnligt nätverk har däremot 
samlats under den gemensamma nämnaren att de är kvinnor. Seldén beskriver att 
somliga kvinnor i hans undersökning inte anser att de kvinnliga nätverken är bra för 
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dem. Det framkommer att man snarare tycks vara ute efter det som ett invisible college 
representerar, nämligen makt och den främsta kunskapen.158  
 

4.2 Utanförskap 
 
Margareta Damm, adjunkt vid Handelshögskolan i Göteborg, har i studien Från gäst till 
medlem: Om några doktoranders och forskares utveckling inom en teknisk högskola 
respektive fakultet undersökt varför kvinnor hamnar efter män på karriärstegen i den 
akademiska världen. Syftet är att granska de tankestrukturer som finns i samhället och 
jämföra dem med studiedeltagarnas villkor inom den akademiska världen. Hon vill även 
visa att tankestrukturerna kan förändras.159  I hennes empiriska studie har kvinnliga 
doktorander och forskare deltagit160.  
 
I undersökningen har författaren återfunnit två mönster som handlar om informanternas 
syn på sitt arbete. Dessa är resultatorientering och visionsorientering. I det första 
mönstret passar de doktorander som är fokuserade på resultat och på att nå dessa resultat 
fort och målinriktat.161 De har alltid ansetts duktiga och har den bilden av sig själva. 
Efter disputation försvinner tryggheten som det innebär att få denna positiva bekräftelse, 
då förutsättningarna och normerna ändras. Fortsatt arbete inom akademin verkar 
avskräckande, eftersom det tycks krävas mer än att bara göra ett bra arbete i anslutning 
till själva forskningen. Till skillnad från män, har de inte kunskapen eller förberedelsen 
för ”det politiska spel”162 som kan förekomma på högre nivåer. På grund av 
familjesituationen, beskrivs kvinnor inte ha den praktiska möjligheten att investera i det 
totala deltagande som en sådan position kräver. Dessa doktorander menar att de 
kommer att prioritera en karriär inom industri på grund av dess säkrare ekonomiska läge 
och på grund av att arbetssättet i industrin är mer förenligt med deras uppfattning om en 
bra insats.163 
 
Det visionsorienterade mönstret handlar om doktorander som inte har karriären som mål 
med sin forskning, utan som vill hjälpa till i världen. Deras stora intresse för 
forskningen gör att de våndas när prestationstänkandet och resultativern inom den 
akademiska världen tar för stor plats. I förlängningen anses detta kunna leda till att 
frågor simplifieras, eftersom tidspress minskar möjligheterna till att gå djupare in i 
frågeställningar. De doktorander som har visionsorientering som mönster, funderar ofta 
över relevansen av sitt arbete och hur det kan komma omvärlden till nytta. Det politiska 
spelet är inte av intresse för dessa forskare. Även de tvekar att fortsätta inom akademin, 
eftersom denna värld ofta är fokuserad på konkurrens i resultatredovisning. Den 
akademiska världen rymmer inte deras visioner.164 
 
Damm menar att diskursen i vår tidsperiod är dualistisk. Med dualism menas att det 
finns två motpoler som verkar på samma plats, och som kan ingå som separata delar i en 
mer omfattande helhet. Världen delas då upp, och förminskas därmed, eftersom de 
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åtskilda delarna i och med uppdelningen kan ses på logiskt enligt principen om ”orsak 
och verkan-samband”165. Delarnas roll i sammanhanget blir väsentliga för hur helheten 
uppfattas.166 Författaren utgår från en kritisk samhällsvetenskaplig tradition som bygger 
på tanken att de samhälleliga företeelser som studeras inte är förutbestämda och 
oemotsägliga, utan snarare bygger på begränsningar i tid och rum och på element som 
går att förändra.167  
 
Damm använder sig av historieprofessor Yvonne Hirdmans idé om det ideologiska 
isärhållandet, som handlar om bevarande av hierarkin med manlig dominans och 
mannen som norm168.  Ett viktigt begrepp i sammanhanget är genus, vars betydelse 
enligt Hirdman kan beskrivas som kulturellt skapat kön, en definition som kommer från 
den engelska termen gender169. Hirdman utvecklar sin syn på begreppet genus genom 
följande beskrivning:  
 

… genus kan förstås som föränderliga tankefigurer ”män” och ”kvinnor” (där den 
biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och 
sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin påverkas/ ändras –med andra ord, det 
är en mer symbiotisk kategori än ”roll” och ”socialt kön”.170 

 
För att synliggöra de strukturerande tendenser som återspeglas i beskrivningen, kan man 
enligt Hirdman använda sig av termen genussystem. Systemet handlar om ”… ett 
”nätverk” av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 
interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter. 
Genussystemet är således en ordningsstruktur av kön.”171 
 
Isärhållandet är en del av det genussystem som Hirdman menar ligger till grund för 
annan struktur i samhället. Genussystemet bärs upp av hierarki, som bygger på att 
mannen utgör normen, och dikotomi eller isärhållandets tabu, som handlar om att 
kvinnligt och manligt måste hållas åtskilda. Enligt Hirdman upprätthålls och skapas den 
manliga normen, hierarkin, genom isärhå llandet.172 Isärhållandet har ett uppenbart 
tillämpningsområde i och med att det systematiserar tillvaron, man definierar sig själv 
utifrån vad man tillskriver andra. Förutom att isärhållandet strukturerar tillvaron, har det 
även en maktaspekt, man lyfter ut något genom att separera det från något annat, och 
bildar så olika sorter. Sort är enligt Hirdman genusformeringen. Kvinnor deltar i 
skapandet av ordningen, eftersom de är en del av systemet. För att förstå varför kvinnor 
deltar i skapandet av en ordning där de utgör underordningen, används begreppet 
genuskontrakt. Det är ett kontrakt som finns mellan kvinnor och män överallt, men som 
inte för den skull inbegriper två likställda parter, utan snarare handlar om ett kontrakt 
där den ena har bestämt den andra.  
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Detta kontrakt finns på tre nivåer: 
 

1. Den kulturella överlagringens nivå. Hit hör idéer om hur förhållandet mellan 
könen ska se ut.  

2. Den sociala integrationsnivån, arbetsdelningens nivå. Här handlar det om vem 
som ska utföra vilka uppgifter.  

3. Individnivån eller socialiseringens nivå. Här rör det sig om att lära sig hur 
kvinnor respektive män ska vara, både hur man ska bete sig eller inte bete sig 
och hur man ska se ut.  

 
Genuskontraktet överförs konstant från de äldre till de yngre, och termen kan ses som 
en uppdelning av genussystemet i konkreta delar. Kontraktet är de respektive idéerna, 
och systemet genererar genom dessa hierarkin.173 Hirdman framhåller vikten av att se 
isärhållandets logik som grundläggande för den manliga normen och för kvinnors 
underordning174. 
 
Damm kombinerar teorin om isärhållandets roll för kvinnors underordning och mäns 
överordning med Habermas idé om att den teknologiska rationaliteten är överordnad de 
interaktiva handlingssystemen. Hon menar att man kan se det som att ideologierna 
medverkar till att ”… män överordnas utifrån en teknologisk rationalitetsnorm medan 
enligt motsvarande resonemang kvinnor underordnas utifrån ett interaktivt 
handlingssystem.”175.  
 
Den teknologiska rationalitetsnormen tycks innebära att målrationella hand lingssystem 
dominerar över symboliska interaktionssystem. De målrationella handlingssystemen 
handlar om att människors verksamhet styrs av teknik, erfarenhetsbaserat vetande och 
rationalitet. Detta relaterar Damm till Hirdmans idé om mannen som norm och 
överordnad. De symboliska interaktionssystemen, som handlar om människors samspel 
med varandra och om det som man känslomässigt uppfattar, sätter Damm i förhållande 
till underordningen och den kvinnliga normen. 176 Hon talar också om det teknokratiska 
medvetandet som ”… en sammanfattning av den tekniska rationaliteten och dess 
reproduktion.”177. Det teknokratiska medvetandet grundar sig i ett dualistiskt sätt att 
resonera, och beskrivs generera fler frågor än svar. Komplicerade frågor förminskas och 
får tekniska lösningar.178 
 
Liksom Seldén, använder sig även Damm av Bourdieus begrepp sociala fält, habitus 
och kapital. Hon talar om positionering såväl inom som mellan fält. För den enskilda 
aktören är det väsentligt att förändra eller utöka sitt habitus för att kunna delta i kampen 
på det egna fältet, medan ett fält i sig kämpar för att ha kvar sin position i förhållande 
till de andra fälten. En individs habitus förändras genom reproduktion. Damm menar att 
kvinnliga doktorander genom reproduktion måste få ett habitus som motsvarar det som 
deras arbete fordrar, detta för att det fält där de ingår ska kunna markera sig mot 
omvärlden. Termen kapital är knuten till den reproduktion som fält ägnar sig åt på så 
sätt att man måste tillgodogöra sig de kapital som premieras inom det aktuella fältet för 
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att kunna verka och lyckas där.179 Författaren beskriver att det kulturella kapitalet inom 
naturvetenskapliga ämnen har influerats av ett ”tekniskt kunskapsintresse”180. De 
professioner som ingår i det naturvetenskapliga området kommer att vara strukturerade 
efter detta, och dominerar över yrken som har med interaktiva handlingssystem att göra. 
Reproduktionen hos de naturvetenskapligt inriktade professionernas kulturella kapital 
påverkas av teknisk rationalitet.181  
 
Damm konstaterar motsägelsen i att kvinnorna, som i och med sitt kön tillhör den 
underordnade kategorin, befinner sig i en överordning när de är verksamma inom den 
akademiska världen. De manliga egenskaper som ingår i positionen, som styrka och 
aktivitet, måste de bli tilldelade för att kunna vara verksamma i ett manligt system. Det 
ingår i den kvinnliga normen att bli tilldelad något, och för att upprätthålla givandet 
måste man agera efter denna norm. Man är beroende och blir inbjuden.  
 
Med hjälp av metaforer beskrivs att man kan lyfta fram delar i ett sammanhang som 
annars inte syns. Könsmetaforen är en sådan, och används för att studera företeelser 
som har med kvinnligt och manligt som norm att göra.182 Damm begagnar sig av 
könsmetaforer för att skildra kvinnornas roll i den akademiska världen. 
Forskarsamhället ses då som ett gästabud där männen fungerar som värdfolk och 
kvinnan som gästen. I och med gemensamma manliga attribut, förhåller sig värdfolket 
till och rättar sig efter varandra på ett sätt som gör att de kommer att gynna varandra: 
”Den manliga normens egenskaper hos värdfolket kan liknas vid ett brödraskap som 
utgörs av det teknokratiska medvetandets innehåll med intellekt och förnuft utifrån en 
rationell objektiv och distanserad syn.”183 Som gäst måste man anpassa sig efter 
värdfolkets premisser. Gästen är just gäst, eftersom den står för något annat än det som 
värdfolket står för på så sätt att den sätter människors samspel och de regler som hör till 
detta i centrum. 184 
 
Damm menar att kvinnorna bara har tillgång till gästabudet på enkla meriter. Med enkla 
meriter avses det egna studieresultatet, vilket kvinnorna naturligtvis kan vara innehavare 
av. Män har dock tillgång till den akademiska världen genom dubbla meriter, dels 
genom sina studieresultat, men även genom att de är just män och därigenom, till 
skillnad från kvinnorna, utgör normen. Kvinnorna i Damms undersökning tycks mena 
att detta särskilt märks efter disputation. Innan kunde de delta trots sina enkla meriter, 
men plötsligt räcker det inte längre. Damm talar om att man kan se det som att de måste 
ha kunskap om och skaffa sig ett habitus som överensstämmer med den manliga 
normen. För att få möjlighet att få en kunskap om detta, tycks vissa krav finnas. Kraven 
kan handla om de egna studieresultaten, men även om att ställa sig bakom och fullt ut 
acceptera det som det teknokratiska medvetandet omfattar.185  De kvinnliga 
doktoranderna hör inte riktigt hemma någonstans, eftersom de både är underordnade i 
egenskap av kvinnor och överordnade i egenskap av forskare. Någon som varken hör till 
det ena eller det andra, skapar oordning. Som annorlunda kan man antingen själv ta på 
sig skulden eller belägga strukturen runt omkring med den. Genom att lägga skulden på 
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strukturen, riskerar man repressalier. Genom att själv ta på sig skulden, kan man försöka 
väga upp situationen genom att arbeta mer.  
 
Det teknokratiska medvetandet upprätthålls i gästabudet genom reproduktion. För att 
detta ska ske, måste gästen finna sig i att hållas tillbaka. Så länge det dualistiska 
tänkandet bevaras, kan brödraskapet förhålla sig till varandra hierarkiskt. Hierarkin, 
med dess under- och överordning, reproduceras med det dualistiska tänkandet.186 Med 
Damms termer, kan det beskrivas som att ”Gäster behövs för att gästabud ska bestå, och 
brödraskap blir brödraskap genom att det finns några som utesluts.”187  
 
Reproduktion är grunden för att strukturen ska bestå, utan den upphör det dualistiska 
tänkandet och dess ordning. Enligt Damm kan hierarkin upphöra, eftersom 
reproduktionen i förlängningen kan leda till att omständigheterna ändras. Det under- och 
överordnade kan förenas i en ”… sammanflätning där det överordnade får mening 
genom det underordnade.”188. Det blir då svårare att separera det ena från det andra.189  

4.3 Vår användning av de teoretiska utgångspunkterna 
 
Med anledning av att vi avser skapa en förståelse för kvinnliga doktoranders möjligheter 
att ta del av information, har vi valt att använda oss av Lars Seldéns tolkning och 
vidareutveckling av Pierre Bourdieus begrepp. Dessa begrepp anser vi möjliggör ett 
resonemang kring en individs möjligheter att ta del av information, eftersom de 
innefattar såväl individens egna förutsättningar som de förutsättningar som den sociala 
omgivningen medför. Då vår undersökning rör just kvinnliga doktorander, har vi valt att 
kombinera Seldéns resonemang med Margareta Damms forskning om kvinnliga 
forskare, där hon använder bland annat Bourdieus begrepp för att skapa en förståelse för 
kvinnors förutsättningar i den akademiska världen. I och med att båda författare 
använder Bourdieus termer, anser vi att deras resonemang är särskilt lämpliga att 
kombinera och att de tillsammans möjliggör en större förståelse för det vi avser 
undersöka.      
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5 Resultatredovisning 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera vår undersökning utifrån ett antal aspekter som 
vi har funnit i vårt intervjumaterial. 

5.1 Informanternas bakgrund 
 
Av konfidentialitetsskäl har vi valt att ge våra informanter fingerade namn. Dessa är 
Alice, Britta, Camilla, Disa, Emma, Frida, Gisela, Helena, Isabelle och Julia. 
Informanterna är mellan 25 och 45 år.  Tiden som de har varit verksamma som 
doktorander sträcker sig från 2,5 år till 5 år, de flesta är i slutet av sin doktorandtid.  
 
En del beskriver att de har påbörjat doktorsutbildningen genom att de har blivit 
tillfrågade, medan andra har sökt sig dit själva. Anledningar till att påbörja utbildningen 
uppges vara att det råder brist på annat arbete eller för att det skulle vara en merit i det 
arbete som de tänker sig senare, eller helt enkelt för att lära sig mer. En doktorand 
berättar att hon har varit engagerad i projekt där hon ser att det krävs en doktorstitel för 
att kunna utveckla arbetet. Postdok ses i flera fall som en möjlig väg efter disputation. 
Bland informanterna märks ett stort engagemang för det de håller på med, och det 
uttrycks att man vill jobba inom organisationer där kunskapen kommer till verklig 
användning. Nyfikenhet tycks vara en del av detta engagemang, vilket märks i ett 
resonemang om anledningen till att börja forska:  

 
Det har jag nog alltid velat göra för jag har alltid varit lite nyfiken och velat ta reda på 
saker, vad det än månde vara, sen varför det blev just här, det kan man ju undra, det var nog 
så att det är mycket tillfälligheter och slump, att man hamnar på en kurs och blev mer eller 
mindre övertalad att börja här, och när man börjar forska vet man inte riktigt vad man ger 
sig in på. (Isabelle) 
 

5.2 Samarbete och konkurrens 
 
Arbetssituationen varierar mycket hos de olika informanterna. Något som de flesta dock 
har gemensamt, är att de tycks anse att samarbete är positivt, eftersom det ger möjlighet 
att diskutera eller ”bolla idéer” med andra. Samarbete inom gruppen finns i olika 
utsträckning, och i vissa fall inte alls. I grund och botten handlar det om ett ensamarbete 
där man ansvarar för sig själv. 

  
… alla är med i grupper, och sedan är det olika mycket hur mycket man samarbetar inom 
gruppen, även om man har samma handledare kan man hålla på med ganska olika projekt, 
så det är olika hur mycket man kan samarbeta med själva … arbetet, men sedan kan man ju 
ändå ha mycket nytta av varandra teoretiskt och sådär, och få hjälp med metoder och så. 
(Emma) 

 
Internationellt samarbete tycks vara relativt vanligt, och kan ersätta kollegor på nära håll 
när man arbetar inom ett litet område. Det beskrivs att man därigenom kan vara en del 
av något större: ”Fast då arbetar man ju också ganska mycket själv och åker på de här 
mötena, och så hamnar min lilla del i ett större sammanhang ihop [med] vad de gör i 
[de] olika länderna”. (Gisela) 
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Anledningen till att samarbete inte alltid äger rum eller fungerar på institutionen 
förklaras ofta med att man håller på med alltför olika projekt. Man har dock hjälp av 
varandra ändå, till exempel när det gäller teoretiska frågor och metoder. En annan 
anledning till att det inte förekommer något samarbete, kan vara avdelningarnas storlek. 
Ett exempel är en situation där samarbetet beskrivs som ”haltande”. Avdelningen är 
liten med endast ett fåtal doktorandkollegor och utan några i ledningspositioner 
närvarande. Handledaren finns på annan ort, och doktoranden träffar honom inte så ofta. 
Hon beskriver sin samarbetssituation på följande sätt:  
 

… vi håller på med helt olika saker, så att det går ju inte. Men det är klart man pratar och 
så, men inte att man får hjälp. Men det har man ju sin handledare till då. Men det är väldigt, 
eller jag är väldigt själv och jobbar själv och kontakten med handledare är någon gång 
ibland, men det är något jag tror man vänjer sig vid också tror jag. Men det är bara när allt 
går så himla långsamt som man reagerar på det, att man blir frustrerad när det inte händer 
någonting. (Helena) 

 
Handledarens roll varierar i likhet med det övriga samarbetet, där en del har en nära 
kontakt med sin handledare, medan en del i stort sett inte har någon alls. I de fall det 
finns en god relation till handledaren, tycks detta vara trots att man inte alltid arbetar 
inom samma ämne. Den doktorand som verkar vara mest nöjd med sin situation, menar 
att hon är ensam i den bemärkelsen att ämnet är litet och att hon därför inte kan 
samarbeta i frågor som gäller hennes ämne, men anser ändå att arbetet på hennes 
institution fungerar mycket väl. Hon har två handledare, och kontakten med dessa är 
väldigt bra. Hon beskriver att den ena handledaren, trots att han inte håller på med 
samma sak, ändå alltid tar sig tid att läsa igenom hennes text och kommentera: ”Han har 
väl inte samma inriktning som vi, men ändå har han möjlighet att ge input och ställa 
frågor som man kan tänka på och diskutera.” (Julia)   
 
Brist på samarbete överlag tycks även vara relaterat till konkurrens, som i sin tur kan 
påverka arbetssituationen negativt. Konkurrens är ett tema som är närvarande i 
informanternas vardag, om än i varierande grad. Det kan handla om konkurrens såväl 
inom den egna forskargruppen som i forskarsamhället i stort. Konkurrenstänkande inom 
gruppen yttrar sig i ett fall genom att handledare beskrivs stjäla idéer, vilket har lett till 
att doktoranden ifråga vill ha så lite kommunikation som möjligt med dem för att inte 
riskera detta igen: 
 

Och då har det blivit till slut att man har så lite kommunikation som möjligt, man gör det 
ändå, men man litar inte riktigt. Istället för att de säger ’Å vad bra, men vi kan hjälpa till 
med det och det’, men de kan inte riktigt erkänna att det var en idé de inte riktigt hade tänkt 
på. (Britta) 

 
Samma doktorand beskriver även gruppens syn på konkurrens mellan forskargrupper. 
Redan när hon började fick hon höra att den grupp hon tillhör producerar 
”spjutspetskunskap”. Hon beskriver att det anses viktigt att framhäva gruppens arbete 
när man skriver artiklar, vilket även det tycks relaterat till konkurrenstänkandet. Hon 
känner inte att hon själv i sin ställning kan bygga upp ett större samarbete, och säger att 
hennes grupp motsäger sig samarbete med anledning av att andra inte riktigt har samma 
synsätt.  
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Detta argument kan hon förstå, men menar att det ändå är bättre att arbeta tillsammans 
istället för att motarbeta:  
 

Det är konkurrens om vilka som är de som är bra. ”Dom är ju bra men vi är ju bättre, dom 
har ju gjort sådana där saker men vi är ju ändå bättre”. Sådär är det. Man ska framhäva sig 
själv, och det är ju jättetråkigt tycker jag, för då är det mer en konkurrens mellan grupper. 
Vi kanske konkurrerar med andra grupper internationellt sett, men med andra 
forskargrupper kan det vara så att ”Men de gör det, men vad intressant, då kanske vi kan 
starta ett samarbete, vad roligt.”, medan denna grupp är mer ”Aha nu gjorde de det, nu 
måste vi vara på vår vakt, nu måste vi göra det här istället för att vara bättre”. Och det är 
jättetråkigt för då är det som att man håller på att tävlar, och inte försöker få fram någonting 
bra tillsammans. Hade de här två grupperna slagit sig samman så hade [det] ju varit bra i 
och med att det är så smalt, alla känner till varandra. Det finns många forskargrupper som 
är så att de samarbetar, men det finns många som är så att de konkurrerar, och jag förstår 
inte varför, för det är inte samma pengar de konkurrerar om heller, utan det är bara någon 
sorts ära.  (Britta)  
 

Konkurrenstänkande tycks också vara något som märks bland personer på en viss 
nivå i organisationen eller bland dem som har avancerat. Dessa personer kämpar 
för att markera sin position jämfört med andra, och det är viktigt att inte ge vika: 
 

Någon gång har jag hört någon kommentar att ”Jag ska minsann inte stå tillbaka”. Det var 
någonting, det skulle sitta någon i samma rum som någon som då precis hade kommit lite 
högre upp, och då sade: ”Nej, jag har faktiskt kommit så här långt”, sådär nästan 
uttryckligen säger det, ”För om jag inte säger ifrån nu, så kanske de börjar köra över mig”. 
(Julia) 
 

Konkurrenssituationen i forskarsamhället överlag, tycks inte beröra informanterna 
personligen. Det uttrycks ett medvetande om en prestige mellan olika forskargrupper 
som är verksamma inom samma ämne, men som har olika teorier: ”Då måste dom ju 
tycka illa om varandra och smutskasta varandra för det är ju mycket som står på spel 
innan någonting är överbevisat.” (Helena) 
 
Synen på forskarvärlden som öppen, relaterar en doktorand till att hon brukar maila till 
personer som hon aldrig har träffat, för att på så sätt få svar på sina frågor. Samtidigt 
säger hon att konkurrensen kan vara väldigt påtaglig inom ämnen där tempot är högt: 
 

... generellt sett så är det en ganska öppen värld så, som jag säger att man kan maila någon 
som man aldrig har träffat och fråga om saker, så får man svar, och ingen tycker det är 
konstigt. Men sedan är det klart, om det är väldigt hög konkurrens… men däremot om man 
är inom områden där det är väldigt hög konkurrens och väldigt högt tempo, så tror jag det 
är svårare att få information som man behöver, för att folk inte vill lämna ut. De kanske 
utelämnar saker med flit för att inte andra ska kunna upprepa det så snabbt, man ska 
fördröja andras arbete lite. Jag tror att det kan vara så. (Emma) 
 

5.3 Situationen som kvinna 
 
I relation till situationen som kvinnlig doktorand, diskuteras i stor utsträckning 
situationen som kvinna i den akademiska världen överlag. Det beskrivs hur 
könsfördelningen ser ut både på den egna institutionen och generellt sett, och vad denna 
fördelning beror på.  Många uttrycker att de själva inte har drabbats negativt av att vara 
kvinnor i denna miljö, men beskriver hur kvinnors situation i allmänhet ser ut. De flesta 
informanter berättar att deras avdelning har en kvinnlig majoritet på doktorandnivå, men 
att de flesta på högre positioner är män. Vad doktoranderna ser som anledningar till 
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detta skiljer sig åt. En åsikt är att familjebildning påverkar karriären negativt för 
kvinnor, en annan är att kvinnor inte är lika benägna att ta för sig.  
 
Ämnets betydelse för könsfördelningen beskrivs av en doktorand. Hon uppger att hon är 
verksam inom ett ämne, som inte bara är mansdominerat på högre nivå, utan också 
bland doktoranderna. Hon konstaterar att det, i samband med en nordisk sammankomst 
för kvinnliga doktorander i hennes ämne, inte var så svårt att samla ihop deltagarna utan 
att de blev alltför många. Detta mönster finns även på högre nivå, där hon uppger att 
kvinnor är sällsynta.  Den kvinnliga minoriteten ovanför doktorandnivå syns även i att 
som kvinna vara ensam i deltagandet i administrativt arbete med personer med högre 
befattning: ”… och det är ju bara jag som är tjej där och en massa gubbar…” (Helena) 
 
I ett fall upplevs könsfördelningen på institutionen som ganska jämn, men informanten 
reflekterar samtidigt över att ”… jag tror att vi ligger ganska bra till, sedan brukar man 
alltid lura sig själv på det sättet.” (Camilla) Hon påminner sig om ett tillfälle där en post 
skulle tillsättas, och att denna helst skulle tilldelas en kvinna. Hon berättar hur hon 
tänkte då: ”Det finns ju så mycket kvinnor här, det är sådant kvinnoöverskott, och så 
räknade jag på det, och då var det 36% kvinnor. Till och med jag gick på det!” 
(Camilla) Överlag tror hon dock inte att det finns så mycket problem på hennes 
avdelning, de har flera kvinnor i ledningen, även om de fortfarande är i minoritet både i 
ledningen och generellt sett.  
 
I följande stycken, 5.3.1-5.3.4, presenteras de faktorer som kan anses ligga till grund för 
den ojämna fördelningen av kvinnor och män i forskarvärlden.  

5.3.1 Familj 

Familjebildning ses av flera informanter som ett hinder för kvinnors möjligheter till en 
karriär. Det tycks krävas att man satsar mycket tid för att bli och vara en framgångsrik 
forskare, vilket inte alltid är möjligt när man har barn.  
 
En orsak till att så få kvinnor avancerar efter doktorsexamen, beskrivs vara att man då 
har kommit upp i den åldern när man vill bilda familj, och att man inte är villig att satsa 
det som krävs för att nå upp till professorsnivå. Den mängd männen arbetar verkar 
avskräckande: ”Män är mer beredda att offra det än vad kvinnor är kanske.”(Gisela) 
Doktoranden beskriver att fler män gör postdok, vilket i sin tur möjliggör en fortsatt 
karriär, medan kvinnor kanske ger upp för att bilda familj. Hon anser att det är vanligt 
att kvinnor följer med män som åker iväg, men tror inte att det motsatta skulle vara lika 
självklart. På grund av viljan att skaffa barn och orimliga arbetstider, är hon osäker på 
om fördelningen kommer att förändras. Det verkar omöjligt att kombinera barn och 
karriär. Att inte ha några problem som kvinnlig doktorand, relateras i ett fall till att inte 
ha några barn:  
 

Jag har inga barn, det kan vara en orsak. Det kan vara en helt annan situation för [en 
kollega] som är gravid, eller ja, det kan vara svårt att avbryta studierna och sedan sätta 
igång igen. Men det finns ju … många exempel på att det fungerar, och vad skulle det vara 
för skillnad för killar som blev pappor, då? (Frida) 
 

En informant tror att universiteten nu har börjat underlätta för kvinnor med barn. Hon 
säger att det var annorlunda för tjugo år sedan, vilket hon menar återspeglas på 
professorsnivå, där kvinnorna är få. Doktoranden konstaterar glappet mellan 
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doktorandnivå, där det kan vara jämnt mellan könen, och professorsnivå: ”Jag vet inte 
om, killar borde väl inte ha lättare att lyckas än tjejer, men tyvärr är det nog ofta så att 
de kommer längre.” (Helena) Hon tror att det delvis kan bero på att man skaffar barn, 
men tror, liksom en annan informant, att man mycket väl kan komma igen efter att ha 
fött barn. För att detta ska ske, menar hon dock att mannen måste ta sitt ansvar. Hon ser 
problem här om båda parterna är i ”...uppstartandet av sin karriär och måste ge järnet 
bägge två, det fungerar ju inte att ha barn då.” (Helena) 
 
Åldern tycks spela en viss roll för åsikten om huruvida kvinnors möjligheter till både 
familj och karriär har förbättrats, då en av de äldre doktoranderna beskriver att ingenting 
har förändrats på tjugo år. Hon anser att samhället inte är anpassat för sådana uppehåll 
som barnafödande medför, och att det inte tar hänsyn till att man inte kan vara lika 
konkurrenskraftig under dessa perioder. Det handlar inte bara om den takt kvinnor de 
facto har när de arbetar, utan också om att de faktiskt förväntas hålla en lägre takt. 
Dessa förväntningar inverkar negativt på kvinnors möjligheter att få vissa tjänster, 
eftersom det därigenom förutsätts att de inte ska vara lika bra som männen. Hon säger:  

 
Ja, det kan hända att man inte håller samma takt i och med att man föder barn och så, det 
kanske är rätt förväntning, det vet jag inte, men jag tycker att det ska få plats i livet. De 
förväntningarna ska inte finnas. Man ska hitta andra sätt att mäta det. (Isabelle)  
 

Om familjebildning och dess konsekvenser för karriären för kvinnor respektive män, 
säger hon: ”Jag tror att det händer män och kvinnor på olika sätt, båda får barn men man 
får det på olika sätt.” (Isabelle) Det är något hon inte trodde innan hon själv fick barn.  

5.3.2 Meriter och feghet 

Det faktum att män har fler meriter nämns som en anledning till skevheten i 
könsfördelningen när det gäller tjänster. Man tycks anse att detta även är knutet till 
feghet och hur mycket man tar för sig. Resonemang om kvinnors och mäns olika 
förutsättningar för att avancera i karriären, förs genom ett konstaterande om att det efter 
doktorsexamen försvinner en hel del kvinnor:  
 

Men annars så, jag tror egentligen inte att killar och tjejer har olika förutsättningar som 
doktorander, men däremot sedan när man ska gå vidare, så faller det ifrån ganska mycket 
tjejer, av någon anledning. Jag tror egentligen inte att det beror på att det är svårare för 
tjejer att ta sig fram för att de är tjejer, utan för att man kanske, för att tjejerna själva inte 
vågar, eller att man försöker skaffa ett jobb inom industrin istället för att det är tryggare, för 
att man ska få en inkomst så, istället för den mer osäkra universitetsvärlden. Så jag tror 
egentligen inte att det är svårare för tjejer, men att tjejer kanske väljer ett annat sätt. 
(Emma) 
 

Hon kan dock inte tänka sig någon rimlig förklaring till fenomenet. Hon säger att fler 
män än kvinnor skaffar sig meriter genom att till exempel åka på postdok, och att de 
sedan får högre tjänster för att de har den erfarenheten, trots att det är flest kvinnor 
bland doktoranderna. I samband med detta berättar hon att man på hennes institution 
arbetar aktivt med problemet: ”Vi pratar ganska mycket om det här. Vi ska försöka ha 
seminarier och så, och prata om det och reda ut varför det är så, och om man kan 
underlätta.” (Emma) 
 
Sambandet mellan tillsättningen av män på höga poster och att de ofta har gjort fler 
meriterande saker, beskrivs av flera. Utöver postdok, är deltagande i exkursioner en 
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merit, som kvinnor inte tycks våga skaffa sig: ”Väldigt få tjejer tror jag antingen söker 
sig till sådana saker eller kommer in på dem från första början, för det är liksom lite 
tufft och ruggigt, och det skulle inte tjejer klara av. ” (Frida) Detta verkar vara relaterat 
till feghet: ”Jag vet inte varför de inte kommer in på det. … jag vet inte, tjejer har nog 
en inneboende  feghet också, att inte följa med, jag vet inte. Lite mesiga. Vi är lite för 
mesiga.” (Frida)  
 
Doktoranden kommer också in på att naturvetenskap som ämne skulle vara lättare för 
killar, eftersom de sedan de har varit små, har kommit i kontakt med ämnet. Tjejer har 
fler intressen och är mer holistiska i sitt tänkande: ”… allt som man inte läser om 
naturvetenskap, det kommer att vara på antingen kärleksnoveller eller matrecept, vad 
vet jag, men sådana här sociala saker.” (Frida) Detta, som gör kvinnor mer holistiska, 
räknas dock inte som en merit i samband med arbete. Lumpen är en annan aspekt som 
informanten menar är mycket betydelsefull för männens möjligheter att börja bygga upp 
kontaktnät, eftersom de där lär känna andra män.  
 
Den ovan beskrivna fegheten tycks höra samman med att tjejer har sämre 
självförtroende och inte vill framhäva sig själva. Detta är ett beteende som det läggs 
grund för redan när man är barn: ”Som man växer in i eller fostras upp i det. Det syns ju 
väldigt tydligt nu från många forskningsområden i skolan hur lärare behandlar tjejer och 
killar olika, det är ju helt klart att det säkert sätter sina spår omedvetet också.” (Frida)  
 
Kvinnors sämre självförtroende verkar även kunna relateras till åsikten om att kvinnor 
skiljer sig från män på det sättet att de behöver mer bekräftelse, medan männen bara 
jobbar på. En doktorand kan märka skillnader i självförtroendet och uppfattningen om 
den egna kapaciteten hos kvinnor och män. För hennes egen del framträder detta i 
förhållande till en manlig kollega, som tar lättare på saker. Hon beskriver det dåliga 
självförtroendet genom att berätta om en specifik situation där andra betedde sig illa, 
och där hon trodde att det berodde på henne. Underskattandet av den egna kapaciteten 
kan också handla om att vara övertygad om att ha presterat dåligt på en tenta, trots att 
den senare visar sig ha gått väldigt bra. Det här sättet att tänka tror hon är vanligare för 
kvinnor än för män. Hon tror att kvinnor är mer kritiska mot sig själva och är rädda för 
att inte duga. Om detta säger hon:  

 
Men om det nu är just den här miljön eller om det är andra saker, det kan jag inte svara på. 
Men det är väldigt uppmuntrande och alla behandlas på samma sätt här och så, rent 
generellt sett, men visst, det är ju en mansdominerad värld det här. Man får nog det redan 
från början, att man får kämpa mycket. (Julia) 
 

5.3.3 Förebilder 

Kvinnliga förebilder är något som omtalas, och det uttrycks att det är synd att det, som 
en följd av den manliga majoriteten på höga poster, inte finns några kvinnliga 
förebilder. Det finns en tveksamhet till om könsfördelningen kommer att förändras, 
eftersom tjänster ofta tillfaller män i alla fall: ”Men det är väldigt typiskt däremot, att 
det är så många kvinnor som söker tjänsterna, och så räcker det med att det är tre killar, 
och det är alltid någon av killarna som får tjänsten, det är väldigt ofta så.” (Frida) I 
samband med detta nämner doktoranden en kvinna som arbetat där tidigare, och som 
har varit hennes förebild och gjort att hon valde att bli doktorand. Hon konstaterar att 
det hade betydelse att just den kvinnan fanns i hennes omgivning.  
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Vikten av förebilder kan även ses i en reflektion om att bristen på kvinnliga förebilder 
kan vara en anledning till att kvinnor försvinner på högre nivå, trots att det finns en hel 
del kvinnliga doktorander. 

5.3.4 Påverkande mönster 

De svårigheter och problem som kvinnor överlag anses ha, tycks ofta ha sin grund i 
strukturer. Detta åskådliggörs bland annat i åsikten om att den ojämlika 
könsfördelningen på institutionen kan relateras till ett problem som har sin grund i 
samhället:   
 

Det är ju ett patriarkat vi lever i och det har det varit i många, många år. Man tror att man 
var jämställd i skolan och sen kommer man på att det var man inte, och den som har makt 
vill inte släppa till och kanske tjejer inte är så bra på att ta för sig. Om det beror på någon 
biologisk skillnad eller om man är styrd från början att inte göra det, det kan ju vara en 
kombination kanske. (Isabelle) 

 
Doktoranden tror inte att det finns någon lätt lösning, och säger att exempelvis 
kvotering i sig är bra, men att det inte är tillräckligt. Huruvida glappet kommer att 
försvinna nu när det finns så många kvinnliga doktorander, säger hon:  
 

Jag hoppas det, men om jag tror det, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte. Sorgligt. Jag har 
hängt med lite för länge. Hade du frågat någon av de yngre tjejerna så var det nog en del 
som hade trott att ’Jajamensan, nu ska det bli skillnad’, och det hade jag nog också sagt för 
tjugo år sedan. (Isabelle)  

 
En reflektion som är knuten till universitetsvärlden i sig, handlar om att systemet är 
skapat av män och att det är deras sätt att vara som dominerar. På grund av detta finns 
en tveksamhet till om situationen kommer att förändras. Till skillnad från kvinnor, 
behöver män inte anpassa sig. En konsekvens av resonemanget om att systemet är 
skapat av och till för män, kan ses i en annan informants åsikt om att miljön är 
mansdominerad trots kvinnlig övervikt i antal. Hon säger:   
 

Jag tror att det är det här man har, att kvinnliga chefer beter sig inte som en kvinna, utan de 
beter sig som en man. Det tror jag är lite grann så, man märker det på vissa, vad det nu 
beror på, men att många kvinnor, de som har kommit en bit här, att de blir lite sådär. Och 
de kräver mycket tillbaka, och på ett kanske lite manligt sätt. Eller det blir lite fel, på något 
vis. Den där mjuka… jag tycker inte om att sätta benämningar på kvinnor och män sådär, 
men om man tänker sig att kvinnor kanske är lite mjukare … med det behöver det ju inte 
betyda att man är mesig. (Julia) 

 
Hon känner att det är tydligt att kvinnor i mellanpositioner får slå sig fram, och att de är 
noga med att markera sin rang. Det handlar om att man måste säga ifrån direkt för att 
inte bli överkörd, för att klara sig i konkurrensen måste kvinnor bete sig som män.  
 
En anledning till att kvinnor särbehandlas, menar en doktorand beror på att det finns en 
viss typ av tänkande hos en del män som är återkommande i samhället i stort, och som 
handlar om att dela in människor i fack. Hon upplever inte att hon behandlas annorlunda 
på institutionen som helhet för att hon är kvinna, utan anser att det snarare handlar om 
hur man är som person. I kontakt mellan enskilda personer, kan dock situationen vara en 
annan:  
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Det är i det stora sammanhanget, på institutionen, men sedan när man kommer ner till 
personkontakt, när man sitter mellan fyra ögon och så, då kan det ju komma sådana saker, 
men det beror ju på vem man pratar med… det finns ju korkade gubbar överallt, och det 
stöter man ju alltid på, det kommer man ju aldrig komma ifrån känns det som. (Britta) 
 

Det hela handlar om i vilken grad män är medvetna om jämställdhetsproblematik. Det 
finns män som är mycket medvetna, och så finns det de som förklarar konflikter med 
”manligt och kvinnligt”. Det sistnämnda är något som hon själv har upplevt, och menar 
att det är ett lätt sätt för männen att komma ifrån konflikten, eftersom det sätter stopp 
för vidare argumentation: ”Sedan är det också en maktgrej också känns det som, för sen 
när man får det där tillsagt till sig så kan man ju inte göra någonting, det känns som att 
de säger så som att ’Vi män tänker ju på ett annat sätt, stackars dig’.” (Britta) Hon 
beskriver att de män som har sagt detta i sådana situationer, kan relatera det aktuella 
problemet mellan kollegor till hormonella skillnader och till sina egna fruar och de 
problem de har med dem. Den behandling som hon har utsatts för, har även drabbat 
manliga doktorander, dock konstaterar hon att argumentationen om manligt och 
kvinnligt säkerligen inte har använts i dessa fall. Hon har reagerat på behandlingen 
genom att öppet protestera, vilket har lett till en förvärrad situation. I samband med 
detta har åsikten om manligt och kvinnligt kommit upp, och hon har påpekat att det inte 
är det diskussionen handlar om, utan att den handlar om personkemi. Hon ser att just det 
är obehagligt för de inblandade männen: ”… då blir de väldigt arga, för då betyder det 
ju att jag inte tycker om dem och att de inte tycker om mig, att det är det det handlar 
om.” (Britta) 
 
Kvinnors situation och skillnader mellan könen reflekteras även över i relation till 
arbetsfördelningen i samhället. En doktorand menar att de yrken som män väljer 
tenderar att vara mer tekniska, och att männen ofta har högre positioner i 
organisationen, medan kvinnor har arbeten som innebär mycket mänsklig kontakt och 
lägre positioner:  
 

… det är så typiskt, där jag jobbade också, på ett [företag], damerna, äldre damerna sitter 
bakom datorn och sköter sådana här kundrelaterade, och sedan sitter cheferna, unga killar 
på toppen. Och det är återko mmande hela tiden, det är något strukturellt. Nu låter jag 
mycket mer än vad jag är, nu måste jag bara berätta motsatsen, för jag har aldrig upplevt det 
som ett problem att vara kvinna själv. (Frida)  

 
Hon berättar vidare om en konflikt mellan en kvinna och en man, där hon kände sig 
tvungen att hålla med kvinnan, trots att hon tyckte som mannen:  
 

… på något sätt, så skulle man då känna sympati för kvinnor, skulle jag svika kvinnor? Jag 
började tänka många dumma tankar, som skulle jag svika kvinnorna om jag inte höll med 
henne eller höll med honom. Ja, massor med tankar som gick runt i huvudet. Jag tror att 
man har mycket mer, det kanske är det, kvinnor har mycket mer sentimentalt. … om jag 
överger en kvinna, så överger jag hela kvinnligheten, inte hennes åsikter eller någonting 
sådant, utan det blir en så mycket större grej, medan killar kan bli osams och sen bli ihop. 
(Frida) 

 
Hon konstaterar att dessa tankar kan bero på att man som minoritet måste hålla ihop. 
Frågan är vad som ska få komma i första rummet, ens person eller ens könstillhörighet.  
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5.4 Kvinnors informationstillgång 
 
Huruvida möjligheten att ta del av information påverkas av könstillhörighet, menar de 
flesta att så inte har varit fallet för dem själva, men att de har hört talas om situationer 
där det har förekommit. Exempelvis beskrivs att man känner till fall där manliga 
handledare i första hand vänder sig till manliga doktorander. Några tycks relatera 
informationstillgång främst till datorn eller artiklar och andra dokument: ”… det skulle 
vara om man är rädd för datorn, eller så.”. (Camilla) 
  
Liksom situationen som kvinna i övrigt, menar en del att informationstillgång handlar 
om hur man är som person, och inte om vilket kön man tillhör. Om en avdelning 
beskrivs att det handlar om att man måste vara social för att få ta del av information:  

 
… man kan föreställa sig då i de värsta av scenarier, att alla karlarna så att säga sitter i 
bastun och diskuterar de viktiga frågorna. Alla som är här på det här stället är frifräsare och 
sitter inte och kottar ihop sig, sedan är det mycket korridorsnack naturligtvis, och då kanske 
man snarare får mer information om man är social och springer och pratar med alla, och 
skvallrar eller vad man nu håller på med. (Camilla) 

 
Om folk uppför sig dåligt på avdelningen, har det inte med kön att göra. Samtidigt säger 
informanten: 

 
Sedan kan jag väl känna att ibland blir man lurad ändå, fast man är gammal feminist och 
allting, men… Nej, jag tror inte det. Jag hör hårresande historier från andra, under andra 
fakulteterna, men just här tycker jag inte alls att det. Ingen som säger slippriga saker och 
ingen som… vad man nu kan föreställa sig att folk kan göra. (Camilla) 

 
En del uppger att de är eller har varit med i kvinnliga nätverk. En åsikt är att man 
genom dessa lär känna andra, och därigenom får större möjligheter att avancera i sin 
karriär. Nätverken ger mycket både på kort och på lång sikt, eftersom man även långt 
efteråt har en gemensam referenspunkt. Den här typen av kontakt och stöd är något som 
beskrivs finnas naturligt för män. En doktorand har tidigare positiva erfarenheter av 
nätverk, men tidsbrist hindrar henne numera från att delta. För den informant som 
befinner sig i kvinnlig minoritet, tycks nätverken särskilt viktiga :   
 

… speciellt bland doktoranderna kan det vara lite grabbig stämning. … Det kan vara lite 
jobbigt, tycker jag, som i lunchrummet och så. Däremot är det inte alls lika jobbigt med 
lektorer och professorer och så här. Jag vet inte om de är mognare eller något, men… vi har 
haft ett kvinnligt nätverk på institutionen som har funnits ett tag, så vi äter lunch ihop och 
snackar ihop och så. (Disa) 

 
Hon tycker att kvinnliga nätverk är bra, eftersom hon lär känna andra kvinnor i samma 
situation. Hon upplever inte något problem i relationen till sin handledare, och anser att 
det är en bra stämning i själva forskargruppen. Hon har dock mindre social kontakt med 
andra doktorander än vad de manliga doktoranderna har, och tror att detta påverkar 
henne på så sätt att hon får ”… mindre kontakter kanske än de som umgås, folk som går 
ut och dricker öl tillsammans och sådär.” (Disa) Genom detta missar hon kontakter som 
kan vara viktiga för hennes karriär.  
 
Det tycks som om möjligheten att ta del av information kan påverkas indirekt av 
könstillhörighet: ”Officiellt så är det ju inte det, men den här klubben av inbördes 
beundran består ju av utvalda människor så klart.” (Isabelle) Orsaken till att män vänder 
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sig till män, anses handla om att det är lättare att umgås med någon som fungerar som 
en själv:  
 

… tjejer är svåra att umgås med för de är annorlunda. Så enkelt är det, tror jag. Syndromet 
också att det är lätt att ta med någon liten pigg och glad tjej ut på lunchen, och ”Titta vad 
gulliga vi är och vi är så jämlika”, men när de pratar allvar så gör man det utan den här 
tjejen eller tjejerna eller vad det kan vara för någonting. ”Nu är det allvar”, och så sänker 
man rösten. (Isabelle) 

 
Hon tror inte att det är medvetet, men har sett det många gånger. Kvinnor tas heller inte 
på allvar, eftersom de uttrycker sig annorlunda än män. Hon tror att det är viktigt att 
peka på problemet, och att situationen och informationstillgången skulle vara 
annorlunda om kvinnor var professorer och män labbassistenter, istället för tvärtom.  
 
Reflektioner över skillnader i sätt att uttrycka sig, framkommer även i andra intervjuer. 
Det beskrivs vara lättare att prata med någon av samma kön: 
 

… det är ju också personkemi, om det är killar då, man till man så att säga. Det är precis 
som att tjejer kan prata på ett annat sätt med varandra, kan man ju tycka ibland. Det är olika 
också, men en del är nog sådana. Och jag kan nog vara sådan att jag har lättare att prata 
med tjejer ibland, men det är ju också väldigt olika. Jag har ju fler tjejkompisar än 
killkompisar, om man säger så. Så det kan väl vara så att manliga professorer kanske kan 
prata med manliga doktorander på ett annat sätt, på grund av att de är män. (Julia) 

 
Doktoranden har dock själv inte upplevt några problem, utan får hjälp när hon ber om 
det. Hon vill gärna tro att det har med personerna på avdelningen att göra, och inte med 
att de är så många kvinnor där.  
 

5.5 Informationsbehov och källor 
 
Det tycks överlag finnas ett kontinuerligt behov av dels det empiriska material som 
forskningen ger, och dels av att läsa den litteratur som finns inom ämnet. Somliga 
benämner detta som att de behöver såväl praktisk som teoretisk information. Det 
praktiska står för det empiriska materialet, och det teoretiska för sådant som behövs för 
att kunna analysera de egna resultaten och se vad tidigare forskning har gjort och 
kommit fram till. Det är viktigt att följa med i vad som händer, så att man inte gör något 
som redan är gjort:  
 

Man vill ju gärna hänga med om det är något annat labb som gör liknande saker, för det kan 
ju hända att någon gör samma sak som jag och att det redan är publicerat. … Jag vill ju 
publicera om jag kommer fram till någonting bra, så därför måste man ju hänga med på vad 
andra har gjort så man inte gör onödiga saker. (Gisela) 

 
Förutom att ha kontroll över sitt eget område, kan det vara viktigt att ha en god 
överblick över angränsande områden: ”Man behöver ha det vida fältet och så behöver 
man ha mycket inom det smala fältet.” (Isabelle) Behovet av att söka information tycks 
gå i perioder:  
 

Vissa perioder söker man ju inte alls efter litteratur, för då har man så fullt upp med annat. 
… Under andra perioder sitter man och skriver, och då är det så att man måste ha den 
referensen och ha tag i det och läsa det och då är det ju upp till en själv. … Man får ju tag i 
artiklar om man vill få tag i dem. (Helena) 
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5.5.1 Vetenskapliga artiklar 

Vetenskapliga artiklar är den källa som de flesta uppger sig använda mycket, och som 
de har stort behov av. Artiklarna behövs för att kunna hålla sig uppdaterad inom 
området som man arbetar med och för att se vad andra gör eller har gjort: ”… det 
händer ju saker hela tiden, det kommer nya sekvenser och analyser. [Ämnet] som jag 
håller på med förändras ju hela tiden, och det gäller ju då verkligen att man vet hur det 
ser ut just nu, eller vilka teorier som finns om det.” (Isabelle) Artiklar används inte bara 
i syftet att hålla sig à jour med utvecklingen, utan också för att få en grundläggande 
förståelse för något. I dessa fall handlar det om review-artiklar.   

5.5.2 Böcker  

Böcker används ofta för att få en bakgrundsförståelse för något nytt område och för 
sådant som är grundläggande och oföränderligt. De beskrivs bland annat vara bra på så 
sätt att de sammanfattar bra, men även eftersom de har ett lättillgängligt innehåll. 
Vidare anses de stå för basinformationen. Anledningen till att böcker inte fungerar för 
att hålla sig uppdaterad om det nya som händer inom området, beskrivs som att ”Det tar 
ganska lång tid innan det kommer in i böckerna, innan det blir så accepterat att det 
kommer in i böcker.” (Emma)  
 
Gamla kursböcker kan fungera som bakgrundsmaterial och för att friska upp 
kunskaperna, och är också användbara eftersom den mest elementära specifika 
informationen finns där. I ett fall beskrivs de dock inte användas i själva arbetet på så 
sätt att doktoranden refererar till dem, eftersom de i sin tur ofta bygger på andra källor.  
 
En fördel med böcker är att man kan bläddra i dem, och att man därigenom får använda 
händerna. En annan positiv egenskap hos böcker är att man kan ha en överblick över 
hela innehållet, och samtidigt se på enskilda delar: ”… jag har nog ett behov av att se 
allt på en gång, det holistiska, och sedan kunna titta på delar. Det tycker jag att man gör 
när man tittar i en bok, man kan bläddra fram och tillbaka ...” (Frida) Böcker är dock 
dyra att köpa in, vilket man i en grupp har löst genom att man har tillgång till en 
gemensam samling inom gruppen.  

5.5.3 Elektroniska källor  

Elektroniska källor används i mycket hög utsträckning, och många beskriver datorn som 
sitt främsta redskap för att få tag på material. Överlag tycks ämnesspecifika databaser 
vara den vanligaste vägen för att nå vetenskapliga artiklar. En informant beskriver att 
hon regelbundet går in och söker i de databaser som är aktuella för hennes ämne för att 
se om det har tillkommit något nytt. Förutom databaser, använder sig några även av 
externa elektroniska tjänster för att få tag på artiklar. Dessa tjänster innebär att de 
regelbundet, en så ofta som en gång per dag, får en lista med artiklar via e-post. Listan 
baseras på de ämnen som doktoranderna själva har anmält intresse för. Det nämns att 
servicen är bra, men att det också kommer mycket som är oanvändbart. Enskilda 
hemsidor kan spela en stor roll i somligas informationstillgång. En doktorand beskriver 
att hon genom ”en amerikansk sida” på Internet får artiklar från tidskrifter som inte är 
sökbara från hennes bibliotek. Det finns också behov av att få material från olika 
myndigheter. I ett fall används en specifik myndighets hemsida i stor utsträckning, 
eftersom det där går att få tag på många artiklar som annars inte hade varit möjliga att få 
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gratis: ”Just för mig så är [myndighet] ganska bra, de skannar av mycket litteratur och 
lägger upp på sin hemsida så där finns väldigt mycket som jag inte skulle få tag på i 
Science Direct gratis, så det är jättebra.” (Helena) 
 
Google tycks vara en annan vanlig källa och väg för att finna information, och används 
bland annat för att hitta material om metoder eller andra forskargrupper och forskare. 
Denna sökväg beskrivs som enkel, eftersom man där får tillräckligt mycket information 
för att sedan kunna gå vidare: ”… man får lite information, och sedan kan man ju gå in 
och se vad det är för hemsida där informationen kommer ifrån.” (Julia) Internets nytta 
kan även ses i uttryck om att använda datorn som uppslagsbok: ”För det är bara att söka 
ett ord, och sedan så kan man få upp, och det finns väldigt mycket utbildningsmaterial 
… som ligger på nätet som man kan använda och titta på …” (Frida) Doktoranden 
menar att hon där kan hitta en del användbart, som exempelvis PowerPoint-
presentationer och annat material till sin undervisning. En annan informant beskriver att 
hon använder sig av en nätbaserad uppslagsbok, där hon slår upp definitioner på termer.  
 

5.5.4 Biblioteket  

Ämnes- och universitetsbibliotek använder sig de flesta indirekt av genom de databaser 
och tidskrifter som biblioteket tillhandahåller. Flera beskriver det faktum att man 
numera inte behöver gå till biblioteket fö r att ta del av det man behöver:   
 

… alla här har ju egna datorer med Internetuppkoppling och digitala biblioteket fungerar 
jättebra, man kan söka i databaser, med de flesta tidningar som biblioteket prenumererar på 
kan man ju skriva ut artiklarna direkt. Och finns de inte som prenumeration, så kan 
biblioteket beställa dem. (Emma)  

 
Hon jämför detta med äldre kollegors beskrivningar av hur det var förut, en omständlig 
process som innebar att man var tvungen att kontakta upphovspersonen för att få ett 
exemplar av något vars relevans man inte var säker på. 
 
Biblioteket besöks dock när man behöver låna böcker. En doktorand beskriver att hon 
går till biblioteket och söker i bibliotekets katalog för att se om det finns några böcker 
om det som sökningen behandlar. En annan berättar att hon brukar prata med 
bibliotekarien om vad hon vill ha, så ordnar han det. Bibliotekarien är viktig för hennes 
tillgång till information, och hon beskriver honom som hjälpsam och att han ibland 
tipsar henne om litteratur: ”… jag tycker jag har det jättebra. I biblioteket är 
[bibliotekarien] hjälpsam och han kan till och med säga att ’Har du läst det i Forskning 
och framsteg?’”. (Helena) 
 
I anslutning till en beskrivning av fördelar med att databaserna är så lättillgängliga, 
konstateras vad biblioteket, och därigenom bibliotekarien, inte kan hjälpa till med:  
 

Det är väl att man jobbar själv, man får göra det själv. Och sedan också, man kan värdera. 
Om man ber en bibliotekarie, en bibliotekarie kan ju inte med nödvändighet vara insatt 
exakt i mitt ämne, och ska man då stå där och föreslå sökord, jag vet inte. Det går ju också 
att göra, men jag vet inte. (Camilla)  
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Det framgår att doktoranden inte förväntar sig att en bibliotekarie ska kunna hennes 
ämne, och att bibliotekarien därför inte heller kan värdera vilken information som är 
användbar.  

5.5.5 Kollegor 

Kollegor inom och utanför institutionen används ofta som informationskälla. Den ena 
typen av information som fås av kollegor inom institutionen eller universitetet, handlar 
om rent praktiska frågor, som till exempel hjälp med tekniska instrument. Vidare 
beskrivs att man informerar varandra via mail eller muntligen om möten, undervisning 
eller de kurser som doktoranderna själva måste gå på:  
 

…sedan brukar vi väl informera varandra också, här på avdelningen. Och information om 
kurser, vad som går, för det är ju också någonting som man ska… man ska få ihop ett visst 
antal kurser. När någon har hittat någon kurs, så får man information om det. (Julia) 
 

I ett fall får informanten även information om stipendier och andra finansiella 
möjligheter för resor och material. Så fort det kommer någonting nytt, sätts det upp på 
anslagstavlan. Denna service från institutionens sida upplevs som mycket bra, eftersom 
det kan vara jobbigt att ta reda på och hålla sig uppdaterad om allting själv.  
 
Den andra typen av information, där såväl externa som interna kontakter används, 
handlar om sådant som rör själva forskningen, som referenser och metoder. Något som 
tycks underlätta denna kontakt, åskådliggörs i det samarbete som finns på en institution. 
Där har man bildat en grupp, som träffas och diskuterar en på förhand bestämd artikel 
utifrån metodval och resultattolkning. Den här kontakten ses som positiv, bland annat 
eftersom doktoranden kan gå tillbaka och fråga när hon har problem. Samarbete inom 
gruppen är något som de har bestämt ska vara en del av jobbet, vilket hon tycker 
fungerar bra. På en annan avdelning samarbetar man på så sätt att alla har tillgång till 
varandras ENDNOTE, som är ett system för att ordna sina referenser i en egen databas. 
Informanten menar att det fungerar trots att de inte riktigt arbetar inom samma område, 
eftersom det finns vissa gemensamma drag i deras forskning.  
 
Kontakter med kollegor utanför institutionen, både nationellt och internationellt, är 
vanliga bland doktoranderna. En informant beskriver att hon och hennes kollegor i olika 
länder hela tiden samarbetar och jämför med varandra för att se om de kan komma fram 
till något nytt: ”Vi bygger små klossar i en jättestor bild som till slut ska bli hel, tänker 
vi oss då.” (Camilla)  
 
I ett annat fall kontaktar doktoranden forskare vars artiklar hon har läst, för att fråga om 
något som är utelämnat i själva artikeln, till exempel i metoddelen.  Dessa kontaktar hon 
via e-post efter att ha sökt upp dem på Internet: ”Mm, det är ganska konstigt, för det är 
ju personer som man inte känner, och kanske inte har träffat, men man letar upp dem 
och så mailar man …” (Emma)  
 
Konferenser tycks ses som ett tillfälle att knyta kontakter. Det beskrivs att man där får 
två typer av information, dels den rent teoretiska om själva forskningen, och dels den 
om andra personer, vilka som jobbar med vad och var. En åsikt är att man på 
konferenser inte bara kan hitta informationskällor, utan också kan fungera som det för 
någon annan. Doktoranden ifråga anser att människor är viktiga för 
informationstillgången: ”Utan människor vore det svårt, helt klart.” (Frida) Det som 
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man kan få genom människor, och som inte ett dokument kan ge, är förklaringar av 
samband och sådant som inte skrivs ut i klartext. Dessutom kan en människa ge det 
personliga svaret.  
 
Vidare kan olika kollegor spela olika roll för informationstillgången. För arbetet kan 
vissa kollegor vara viktiga, till exempel vid frågor av praktisk karaktär, medan andra 
kan vara viktiga rent socialt. Det är viktigt att snabbt bygga upp ett kontaktnät som 
sträcker sig utanför det egna området: ”… eftersom man är så insnöad på sin egen grej, 
är det fantastiskt bra att sitta och prata med en kollega som håller på med något helt 
annat, och få den personens perspektiv på ens egen forskning …” (Helena)   

5.5.6 Handledaren 

Den roll som handledaren spelar i doktorandernas tillgång till information varierar från 
fall till fall. En doktorand får mycket sällan material från sina handledare. Hon menar att 
de snarare undanhåller information, vilket hon anser skadar forskningen:  

 
Då var det ju också så där att jag jobbade inom något projekt, men fick inte all information 
om det projektet. Jag fick bara den lilla informationen som gjorde att jag nästan skulle klara 
det, och då kanske jag skrev en rapport och vinklade den helt fel för jag hade inte fått all 
bakgrundsinformation. Det är ju också så där korkat, och det är ineffektivt. (Britta) 
 

Hon tror att de är rädda för att hon ska ta för mycket plats från dem och ta över, och 
menar att det är ”gubbigt”.  
 
Handledarens ringa betydelse för informationstillgången relateras i ett annat fall till att 
han tycks ha en gammaldags syn på doktorander, vilken innebär att de ska vara väldigt 
självständiga. Doktoranden beskriver att hon i början av sin doktorsutbildning fick en 
rad artiklar av honom att läsa, men att han numera endast spelar en indirekt roll genom 
att hon läser hans artiklar och använder hans referenslistor: ”Istället för att han ska säga 
att jag ska titta i hans referenslista så blir det indirekt, så han behöver inte i den 
utsträckningen ge mig hintar om vad jag ska läsa. ” (Helena) 
 
Handledaren kan också spela en liten roll för informationstillgången på grund av att 
dess inriktning inom ämnet skiljer sig för mycket från doktorandens. En informant 
beskriver att hon ändå har viss hjälp av sin handledare, då hon har nytta av dennes 
forskningserfarenhet. Just den större erfarenheten beskrivs också av en annan 
doktorand, fast i relation till ämnesspecifika frågor. Hon anser att hon är beroende av 
handledaren när det gäller att veta vad som är ett relevant problem, eftersom denne har 
större insikt och kunskaper inom området. Handledaren ger henne ofta ett problem att 
arbeta med.  
 
Genom ett handledarbyte har en informant kommit att uppleva både en nära och en mer 
distanserad relation till sin handledare. Hennes nuvarande handledare fyller inte en så 
stor funktion i hennes tillgång till information, ibland tipsar han om en artikel, men det 
sker inte så ofta. Hon jämför detta med en bihandledare som hon har haft, och som gav 
all information åt henne och var till allmän hjälp. Hon ser att det finns fördelar och 
nackdelar med båda situationerna. Samtidigt som hennes nuvarande handledare inte är 
så närvarande, har han höga krav. Dessa krav är jobbiga de gånger som hon inte har 
presterat så mycket inför en träff. Hon menar att han inte är riktigt insatt i 
doktorandernas arbete. Fördelen med att få lite hjälp, är dock att man blir mer 
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självgående: ”Man lär sig bli självständig om man inte får den hjälpen hela tiden, så det 
är egentligen bra, för i längden är det ju så man kommer att arbeta. Man kanske inte har 
någon som ger en allting.” (Gisela) 
 
Även en doktorand som har en handledare som spelar en stor roll för hennes 
informationstillgång, kan se vissa nackdelar med detta: ”Och det kan man väl diskutera, 
för jag har ju inte varit så himla självständig kanske, jag har ju blivit ganska styrd hela 
tiden. Men det tror jag passar mig ganska bra.” (Julia) Hon konstaterar att det nog kan 
vara olika från person till person vad som passar beträffande relationen till handledaren, 
men är själv nöjd med förhållandet till och samarbetet med sin handledare. Denna 
hjälper henne mycket aktivt, och spelar en stor roll i tillgången till information:  
 

Jag har ju haft tillgång till hennes referensbibliotek hela tiden. Det var det första jag fick 
utav henne, och det har varit jättebra, det har fungerat jättebra mellan oss. Vi kan diskutera 
och prata, och ja, hon har väldigt mycket idéer. (Julia) 

 
Hon får hjälp när hon vill ha det, och tycker att det var värdefullt att ha det stödet i 
början. Handledaren bistod inte bara med kunskap om själva ämnet, utan också med råd 
om hur man ska uttrycka sig och vad man ska vara uppmärksam på i olika sammanhang. 
Just nu är postdok aktuellt för hennes del, och handledaren har givit henne rådet att söka 
finansiella medel i tid. Hon tycker att det är bra att handledaren inte håller undan sådan 
information, och menar att många inte får den hjälp som hon har fått. Brist på hjälp 
anser hon kan vara anledningen till att det tar så lång tid för en del att nå 
doktorsexamen.   

5.6 Informationssökning  
 
Såväl positiva som negativa aspekter tycks finnas i anslutning till 
informationssökningen. En positiv aspekt av den sökning som sker elektroniskt, är att 
det går snabbt och att man redan vid söktillfället kan se om något är relevant eller inte, 
eftersom man har möjlighet att läsa texten direkt. De elektroniska hjälpmedlen gör att 
allt är fysiskt lättillgängligt, och att man dessutom kan söka när man vill samt utföra 
sökningarna själv. De nackdelar som kan finnas, omtalas bland annat i relation till vissa 
databaser som beskrivs vara svåra att lära sig hantera. När det gäller sökningar i 
databaser, beskrivs att det handlar om att leverera bra sökord, och man tycks därmed 
relatera eventuella dåliga resultat till sin egen förmåga. Det gäller att söka på rätt saker 
för att få ett lagom antal träffar, man måste avgränsa sökningen för att inte få ett 
ohanterbart material: ”Så får man sju miljoner är det lite tråkigt.”(Camilla) En informant 
relaterar till att det inte går att söka i databaser och få ett bra resultat, om man inte har 
tillräcklig kunskap om hur man söker på ”rätt sätt” i dem. Hon önskar ibland att hon 
visste mer, och tror att misslyckade sökningar kan handla om ”… att man själv är lite 
begränsad i fantasin, så att säga, hur man ska söka.” (Julia) Genom att inte använda sig 
av rätt sökord, hittar man heller inte den information som finns där. Ett exempel är att 
vissa termer kan skrivas på olika sätt, och att man aldrig kan veta vilket som är det rätta. 
Hon får prova sig fram, och konstaterar att problemet kan leda till att man missar något 
helt när det rör sig om begrepp, vars olika stavningar man inte känner till. En liknande 
svårighet, som även den tycks handla om att databaserna är inkonsekventa, åskådliggörs 
i en reflektion om att man kan få olika resultat olika dagar, trots att man har använt 
samma sökord. I relation till sökord, framkommer också att det är problematiskt när inte 
”allt” återvinns vid sökningar i fälten keyword eller titel.  
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En doktorand berättar om sin sökning på Internet, och säger: ”… då går man ju ofta in i 
den här apparaten, och då blir man så förvånad, för då fungerar det jättebra. För det 
mesta är det ju någon slags öken där inne.” (Camilla) Ett problem som enligt henne 
uppkommer vid sökning, är att man inte vet hur mycket man får med och vad man 
missar. Dilemmat med att inte veta vad man missar diskuteras av ytterligare en 
doktorand, som jämför detta med en bok, där det man ser är det som finns:  
 

Man ser inte vad man inte ser, man ser inte vad man missar. Om jag tittar i en bok, så ser 
jag att det står … det och det och det, men jag ser ju inte det som inte syns. Och det vet jag 
ju inte heller, det kan ju hända att jag har skrivit fel sökord ... det är ju väldigt begränsat till 
de sökorden jag använder. Man kan få olika resultat olika dagar när man söker, och det är ju 
uppenbarligen så att man inte kan vara helt säker på någonting. (Frida)   

 
Beträffande de sätt som används för att hitta information, beskrivs exempelvis att man 
följer upp referenser: ”Sen kan det vara artiklar när man har läst någon och så står det 
referenser till massa andra artiklar. Då hittar man via det också, så det bygger på så, det 
blir fler och fler.” (Gisela) En liknande typ av sökning handlar om att använda sig av 
citeringsindex: ”… på den kan jag också köra på vem har citerat. Så kan man gå vidare 
också, vem har använt den här citeringen, eller vad hade den, eller vad citerade den 
personen som har skrivit den här artikeln?”. (Camilla) Doktoranden beskriver att vissa 
saker, som kan vara svåra att hitta i en vanlig sökning, kan hittas med hjälp av att följa 
upp citeringar till en för henne relevant artikel. Hon gör ofta mycket avgränsade 
sökningar, till exempel för att se om någon har arbetat på ett visst sätt inom ett visst 
område. Andra avgränsningar som hon gör, är exempelvis tidsintervaller. 
 
Ett annat tillvägagångssätt, är att leta efter enstaka ord i en artikel som beskriver det 
man söker. Sedan läser man det som står i anslutning till det ordet: ”Man blir väldigt bra 
på att skumläsa, för det är så himla mycket fakta, det finns så himla mycket.” (Emma) 
Om ordet inte hittas, väljs artikeln bort, eller så läser informanten abstract.  
 
I informationssökningen tycks även slumpmässiga fynd förekomma: ”… ibland bara 
snubblar man ju över saker, till exempel att det är någon som ger en artikel att ’Det här 
kan passa dig’ eller att man bara råkar läsa eller se någonstans.” (Britta) Samma person 
förmedlar uppfattningen om att informationssökning inte bara behöver ses som ett 
måste, utan att den också kan vara något roligt. Hennes behov av att få tag på ny 
information är mycket begränsat, vilket hon tycker är lite tråkigt, eftersom det är roligt 
att leta efter material:  
 

Innan så var jag väldigt aktiv på att söka saker och tyckte det var jättespännande att se vad 
det fanns för referenser här och gå bakåt och leta … Och när man hittade något som 
passade blev man jättelycklig då. Men det har jag inte nu, inte på det där intensiva sättet. 
(Britta)  

 
Hon får dock tillfälle att söka när hon i samband med sin undervisning behöver något 
särskilt som ligger utanför det egna ämnet.  
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5.7 Åsikter om tillgång 
 
Överlag menar informanterna att de har en bra tillgång till information i anslutning till 
sin forskning. De åsikter som framkommer om sådant som kan förbättra tillgången, 
handlar ofta om tidskrifter som saknas i nätform. Det anses att bibliotekets utbud av 
dessa är för snävt.  
 
En doktorand beskriver att hennes informationssökning, och därmed tillgång, skulle 
underlättas om en samordning av olika databaser kunde komma till stånd. Som exempel 
nämner hon att hon skulle vilja ha en metoddatabas. Inom hennes område finns många 
olika databaser som behandlar små delar av ämnet, och det skulle underlätta om det 
kunde skapas en samordning av dessa. Det har gjorts försök på detta, vilket hon har 
funnit mycket användbart.  
 
Flera informanter talar om den ekonomiska aspekten av bibliotekens prenumerationer 
på olika tjänster. Databaser och tidskrifter är dyra, men det är viktigt att ha tillgång till 
dem för att kunna vara uppdaterad:  
 

Vi har ju inte tillgång till allt, man kan ju hamna i databaser och hitta en tidskrift som vi 
faktiskt inte har access till så man får beställa och det kostar en massa pengar, så det är klart 
man önskar att man kunde ha dem gratis också. Det blir ofta att man använder det man har 
tillgång till, och det som blir lite svårare eller det som kostar pengar eller det som är svårt 
att få tag på, man kanske faktiskt inte använder det fast det skulle vara bra. Det är ju synd 
att det är det som ska styra. (Isabelle) 
 

Doktoranden ifråga konstaterar att detta kan påverka forskningsresultaten. För att 
komma runt problemet, används i ett fall kollegor som är knutna till andra universitet 
för att få tag i material som inte finns på det egna lärosätet.  
 
Även äldre material önskas i elektronisk form. En nackdel med att allt finns 
lättillgängligt, beskrivs vara att man inte tar sig tid att gå och låna och kopiera de gamla 
tidskrifter som inte finns på elektronisk väg. Något som doktoranden ifråga dock tycks 
se som positivt med denna utveckling, är att det breda internationella samarbetet har 
blivit intressantare i och med den lättillgänglighet som de elektroniska hjälpmedlen har 
medfört. Lättillgängligheten och dess positiva effekter yttrar sig i att nästan allt går att 
få tag på via Internet en kort tid efter att det har publicerats, oberoende av var det har 
producerats. Även om det är möjligt att få tag på information som har publicerats var 
som helst i världen, kan tillgången ändå begränsas i och med att ett dokument bara finns 
på språk som inte behärskas.  
 
Det framkommer åsikter om att tillgången är så stor, att man inte hinner läsa allt. 
Publiceringstempot hos informanterna varierar från ett tempo där det inte produceras så 
mycket och där det inte är svårt att snabbt få en överblick över området, till ett mycket 
högt tempo där det publiceras mycket och man inte hinner läsa allt som man skulle vilja. 
Det uttrycks bland annat att man aldrig hinner läsa klart, eftersom det hela tiden 
kommer mer, det finns för mycket material att ta del av. Samtidigt finns det fördelar 
med nuvarande situation jämfört med tidigare: ”Då kan man ju tänka på att det inte var 
så länge sen som allting var på det viset och det faktiskt fattades saker, idag bara det 
ramlar in i datorn, vilket gör att man kanske samlar för mycket information.” (Isabelle) 
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En informant som tillbringar en del av sin tid utomlands, menar att det är viktigt för 
henne att ha tillgång till information även under dessa perioder. Eftersom 
informationstillgången enligt henne är sämre i dessa länder, har hon med sig det hon 
behöver när hon åker dit. I annat fall kontaktar hon sin handledare, och får på så sätt tag 
i det hon vill ha. Hon beskriver vidare att hon tar med sig eller skriver av böcker när hon 
är på plats och tar med sig hem.  

5.8 Relevansbedömning och urval 

5.8.1 Akademiskt kritisk erfarenhet 

En del informanter talar om kritisk granskning vid bedömning av relevans och i urval, 
som något som kommer med att man har varit verksam inom den akademiska världen 
länge. Det handlar om att man blir inskolad eller tränad i ett sätt att tänka och att vara 
kritisk. Att lära sig värdera information och se om något är informativt eller bara 
desinformativt, är något som en doktorand anser att man tillgodogör sig inom den 
akademiska världen.  
 
I den kritiska granskningen ingår även att rannsaka det material som redan är granskat 
av andra. Det kan röra sig om att se om det finns alternativa metoder som 
undersökningen hade kunnat göras med, och om att vända på resonemanget för att 
upptäcka eventuella brister i det. Denna uppmärksamhet uppger en doktorand skiftar 
beroende på källan. När hon till exempel hittar något på Google, har hon ”… ännu mer 
de här glasögonen på …” (Britta). Hon försöker att kontrollera att uppgifter som finns i 
dokumentet är korrekta och se vilka upphovspersonerna är. Ibland läser hon något för 
att hon känner till personen som är författare, men menar att även detta material ändå 
granskas noggrant. Vanan att alltid granska allt kritiskt kommer från hennes bakgrund i 
en familj med lång akademisk tradition. Hon gör likadant när hon läser dagstidningar, 
hon ”… har det i bakhuvudet så där.” (Britta).  
 
En följd av akademisk erfarenhet kan vara att man utvecklar en förförståelse och blir 
mer kritisk allt eftersom man får mer erfarenhet. En informant beskriver det som att 
man bäst lär sig att bedöma relevans genom att läsa mycket och skapa sig en egen 
bakgrundskunskap, som gör att man ser när något stämmer eller inte stämmer överens 
med vad man har lärt sig tidigare. I början av sin tjänst när man inte vet så mycket själv, 
menar hon att man till viss del får lita till kollegors omdöme om det är något som verkar 
konstigt. Till syvende och sist, får man dock lära sig att sortera själv. 

5.8.2 Granskning och anseende 

Faktorer som spelar roll i bedömning av relevans, tycks vara olika typer av 
kvalitetskontroll och kvalitetsrankning i form av peer review-granskning, Impact Factor 
och citeringsindex.  
 
Den peer review-granskning som artiklar genomgår och som genomförs av 
ämneskunniga, anses viktig för den egna värderingen av ett dokument :  

 
Men jag tror att det är bra att det går igenom någon sådan fackgranskning innan det 
publiceras. Då är det i princip sant, annars kan man avgöra om det är sant nog för mig, 
liksom, det som står i de här artiklarna. Det händer naturligtvis att det slinker igenom 
osanningar också. (Camilla)  
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Även andra menar att man ska kunna lita på vetenskapliga artiklar: ”Men det är ju inte 
som att man hämtar informationen på Google direkt utan det är ju vetenskapliga artiklar. 
Det får väl ha någon relevans får man ju tro efter det som de går igenom.” (Isabelle) 
Något som doktoranden poängterar är dock att ”Sedan ska man ju inte tro på dem som 
en sanning utan som en teori”. (Isabelle) Detta tycks skilja sig från en annan åsikt, som 
handlar om att den granskning som vetenskapliga publikationer genomgår, gör dem 
”säkrade”. Informanten menar, att då ”… får man ju ta att det är vetenskapligt sant.” 
(Frida) 
  
Som en följd av de ekonomiska kostnaderna med elektroniska databaser och tidskrifter, 
läggs mer och mer material ut gratis på Internet av författarna själva, utan att gå via 
tidskrifter. En doktorand ser dock ett problem med detta, då den vetenskapliga 
granskningen som tidskrifterna borgar för går förlorad.  
 
Impact Factor tycks spela roll för informanterna, men inte alltid i relation till den egna 
informationssökningen. Det beskrivs exempelvis att måttet inte är viktigt när man själv 
söker artiklar, utan att det snarare handlar om att det finns vissa tidskrifter som man 
föredrar framför andra. Dock kan man påverkas av måttets betydelse när det gäller den 
egna publiceringen: ”Man ska ju publicera där du har hög Impact Factor.” (Isabelle)  
 
Genom Impact Factor kan man se vad andra anser om en viss tidskrift. Om många har 
tyckt att något är bra, menar en doktorand att det nog också är det, eftersom det i 
artiklarna finns tillräckligt mycket information om vad undersökningen består av för att 
någon som har fackkunskaperna ska kunna avgöra kvaliteten.  
 
När samma doktorand söker information i citeringsindex, är det också för att se 
relevans. Hon konstaterar att ”… det är ju väldigt ärofullt att bli citerad, då är det någon 
som har brytt sig om att läsa det överhuvudtaget …” (Camilla). Hon menar dock att 
citeringarna kan innebär i stort sett vad som helst, och att de exempelvis kan komma 
från några rader i inledningen som egentligen inte riktigt är knutna till det egentliga 
innehållet. Den slutgiltiga bedömningen gör hon själv, och skriver bara ut det som 
verkligen är relevant för att inte ”drunkna” i information.  Vikten av att själv kontrollera 
att källor är korrekta, betonar en annan informant när hon berättar om en situation där 
hon och en kollega fann felaktigheter i en databas. 

5.8.3 Dokumentets karaktär 

Bedömningen av ett dokuments relevans beskrivs bestå av olika delar att ta hänsyn till 
vad beträffar dokumentets egenskaper. Dessa kan vara dokumentets ålder, författaren, 
utgivaren, tidskriften, och inte minst att det specifika innehållet ska motsvara det man 
letar efter. En doktorand tror att synen på relevans inom hennes ämne skiljer sig från hur 
man bedömer relevans inom andra ämnen. Inom hennes område ses inte det som är 
gammalt nödvändigtvis som synonymt med det som är inaktuellt. Hon menar istället att 
skillnaden mellan det som skrivs idag och tidigare, är sättet man uttrycker sig på. Förut 
skrev man på ett tillkrånglat vis, medan man nu kommit på bättre sätt att uttrycka sig. 
Av den anledningen kan det vara lättare om man väljer nyare texter, säger hon.     
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5.8.4 Ursprungets betydelse  

Källan bakom informationen tycks spela roll för doktorandernas relevansbedömning. Ett 
sätt att sålla i informationsöverflödet, är att använda sig av kända, etablerade källor. En 
doktorand menar att ursprunget är det viktigaste för bedömning av relevans, och att det 
säger något om vetenskapligheten hos ett dokument. Det här tankesättet kan dock 
medföra att hon missar viktiga resultat och annat: ”Och då kan jag ju missa mycket, 
särskilt metoddelar och sådant där som andra har gjort, och det är inte så taktiskt alltid.” 
(Frida) Hon konstaterar att vissa forskningsinriktningar har lägre status än andra, och att 
man är mer skeptisk till dem som inte hör till ens egen falang. Detta kan slå fel, menar 
hon, och säger: ”Så borde det ju inte vara, men ibland är de så extrema att man inte kan 
göra annat än bli skeptisk ändå.” (Frida). Diskussionen gäller främst hemsidor på 
Internet, och inte vetenskapliga artiklar. Hon tycker sig inte ha tillräcklig kunskap om 
området vad gäller personer och institutioner för att kunna bedöma värdet i material. 
Hon ser dock att det finns namn som återkommer som hon förknippar med något bra, 
och vissa som hon förknippar med något dåligt:  
 

Men det är, man märker ju, ju mer man läser, att vissa namn återkommer ofta. Och då, 
antingen om jag tycker det är intressant att följa deras forskning, så fortsätter man läsa det, 
eller så vet man att det här kan jag hoppa över, för det har inte varit någon vidare klass på 
det tidigare. (Frida) 
 

Författaren beskrivs av flera som viktig vid värderingen av relevans: ”Man har ju ändå 
varit med i fyra år och varit med på konferenser, så man har träffat dem som håller på 
inom samma område, så känner man igen något namn kollar man kanske lite extra.” 
(Gisela) Vidare kan Nobelpriset vara en faktor som gör doktoranden intresserad av 
något.  
 
Relevans kan också handla om vad handledaren anser är bra eller dåligt:  
 

Att man får en uppfattning att till exempel min handledare verkar tycka bra om den 
personen fast pratar inte lika bra om han den andra, och då blir det på något sätt att jag tar 
in det också. Och tänker ’Kanske att den forskningsgruppen inte gör så bra saker’, för att 
han sa någon kommentar någon gång. (Gisela)  

 
Även om man vid användningen av material inte lägger så stor vikt vid vem som är 
författare eller i vilken tidskrift något är publicerat, kan personer vara desto viktigare 
när man själv producerar något. Det kan vara bra att ha samarbetat med någon ansedd 
person när man publicerar en artikel: ”Men sedan, däremot kan jag tro att man kan ha 
nytta av att ha ett känt namn när man ska publicera någonting, att det kanske tas emot på 
ett annat sätt.” (Emma) Även om doktoranden inte tar hänsyn till om artikelförfattare är 
ansedda eller inte när hon söker information, är det just dessa hon använder sig av för 
att få svar på sina frågor: ”Däremot, så är det ju de personerna jag vänder mig till om 
jag ska maila någon, så är det klart att jag vänder mig till någon som har publicerat 
mycket och bra saker som är allmänt känd sådär.” (Emma) 
 
Ytterligare ett perspektiv på betydelsen av ursprunget, är att ett känt namn visserligen 
kan vara viktigt. Samtidigt kan man dock bli avskräckt från att använda vissa personer 
efter att ha träffat dem på konferenser och där upplevt dem som ”jobbiga”, detta trots att 
personerna kan vara väldigt välrenommerade. Det hela kan leda till att man väljer att 
konsultera någon annan med lägre anseende.  
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6 Analys och diskussion 
 
I det här avsnittet kommer vi att analysera och diskutera vår undersökning utifrån 
teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. För att underlätta läsningen, har 
kapitlet delats in i underrubriker. 

6.1 Informationsbehov och källor 
 
Utifrån Höglunds & Perssons beskrivning av regelbundna och tillfälliga behov, kan vi 
se att de regelbundna behoven hos våra informanter handlar om en kontinuerlig 
uppdatering inom det egna ämnet och den information som de får från sitt eget 
empiriska material. Behovet av att ta reda på vad som är aktuellt, kan sägas motsvara 
den av Wilson beskrivna behovskategorin Orientation. Samtidigt är det även en typ av 
Extension, eftersom det är ett sätt att bygga på sin kunskap. Källor som används för att 
tillgodose det regelbundna informationsbehovet är främst vetenskapliga artiklar, 
databaser och externa e-posttjänster. När bibliotekets resurser i form av databaser inte 
räcker till, används exempelvis myndigheters hemsidor i samma syfte. Tidskrifternas 
stora betydelse för det regelbundna informationsbehovet överensstämmer med bland 
annat Olaisens och Svahns & Zetterlings resultat.  
 
Även personliga kontakter, såväl interna som externa, fyller ett regelbundet behov. De 
interna kollegorna tycks främst fylla behovet genom att de informerar varandra om 
exempelvis möten eller rådfrågar varandra om generella aspekter av forskningen, såsom 
metoder. De externa kollegorna som doktoranderna har kontakt med, arbetar i högre 
utsträckning än de interna kollegorna inom samma område, vilket gör att doktoranderna 
med dessa kan utbyta viktig information angående forskningen. Kollegors roll för 
informationstillgången betonas även i tidigare studier om forskares informationsvanor. 
Såväl hos Håkansson & Malmgren som hos Olaisen, beskrivs att särskilt kvinnor 
betonar vikten av personliga kontakter. Då vi inte har gjort en jämförande studie mellan 
kvinnliga och manliga doktorander, kan vi inte dra slutsatsen att våra doktoranders 
positiva inställning till samarbete skulle bero på att de är kvinnor. Däremot kan vi 
konstatera att våra informanter nästan uteslutande talar om personliga kontakter i 
relation till sitt forskningsarbete, vilket inte överensstämmer med Olaisens slutsats att 
kvinnor främst använder personliga kontakter i en social funktion. Tvärtom tycks våra 
informanter, liksom männen i Olaisens studie beskrivs göra, i allra högsta grad se sig 
själva som forskare.   
 
De kvinnliga nätverk som en del av våra informanter deltar eller har deltagit i, kan ses 
fylla ett regelbundet behov genom att de ger stöd och vissa kontakter som behövs, men 
som annars saknas i det dagliga arbetet. Även handledare är en källa som kan användas 
för att tillfredställa det regelbundna behovet, exempelvis för återkoppling. Detta syns i 
att man diskuterar frågor relaterade till forskningen med sin handledare. Handledarens 
betydelse, speciellt i början av doktorsutbildningen, diskuteras även hos Svahn & 
Zetterling. Liksom hos Svahn & Zetterling, spelar handledare även i vår studie i vissa 
fall en stor roll i tillgången till information i och med att de tillhandahåller eller ger 
förslag på bra litteratur. Bibliotekarien tycks i ett fall vara en källa, men beskrivs också 
vara mindre användbar på grund av att denna inte förväntas ge en värdering av 
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informationen. Biblioteket och dess oanvändbarhet vad beträffar personlig vägledning 
eller värdering av dokument beskrivs även hos Olaisen. 
 
Kollegor kan också fylla ett tillfälligt behov, de interna när det rör enstaka tekniska 
problem och de externa, som beskrivs i ett fall, när det gäller enskilda frågor i 
anslutning till forskningen. Tillfälliga behov som ingår i den av Wilson omnämnda 
behovskategorin Construction, kan vara att läsa in sig på ett ämne för att få en överblick 
eller samla material inför undervisning. Här används till exempel review-artiklar och 
böcker. Tillfälliga behov i kategorin Reorientation åskådliggörs i återgången till gamla 
kursböcker för att friska upp kunskaper. Användning av böcker för att få en insikt i ett 
nytt ämne fastställs även hos Svahn & Zetterling. 
  
De källor som våra informanter använder, kan placeras in i Block & Lagbergs modell 
enligt följande: 
 

FORMELLA INFORMELLA  
MUNTLIGA SKRIFTLIGA MUNTLIGA SKRIFTLIGA 

INTERNA Handledaren,  
möten om forskning och 
litteratur, bibliotekarie, 
kvinnligt nätverk 

Meddelanden på 
anslagstavla, 
ämnesbiblioteket, 
empiriskt material 

Kollegor på  
institutionen,  
bibliotekarien på 
ämnesbiblioteket,  
handledare 

E-post från 
kollegor på 
institutionen 
ang. exempelvis 
möten 

EXTERNA Seminarier, konferenser, 
kurser, samarbetsprojekt 
utanför institutionen, 
mentorprogram/kvinnliga 
nätverk 

Vetenskapliga 
tidskrifter, 
böcker, bibliotek, 
databaser, 
kursmaterial till 
doktorandkurser 
och egen 
undervisning, 
nätbaserad 
uppslagsbok, 
hemsidor, e-
posttjänster 
 

Kollegor utanför 
institutionen  

E-post från 
kollegor utanför 
institutionen 

 

6.2 Hinder 
 
De hinder som Wilson beskriver, och som berör våra informanter i anslutning till deras 
tillgång till information, är av olika slag. Ett tydligt hinder är det ekonomiska, som 
åskådliggörs i uttalanden om att det är dyrt för biblioteket att tillhandahålla tidskrifter 
och databaser. Detta påverkar forskningen på så sätt att användningen koncentreras till 
det som är tillgängligt rent ekonomiskt, men som inte nödvändigtvis är det mest 
relevanta. Flera tycks dock ha hittat vägar att komma runt problemet, som exempelvis 
genom att besöka hemsidor där materialet finns tillgängligt gratis eller gå via en kollega 
som, genom sin anknytning till ett annat lärosäte, har tillgång till visst material. 
Ekonomiska hinder ses även i samband med användning av böcker, då dessa är dyra i 
inköp. 
 
Det finns även hinder som ligger i källans egenskaper. Ett sådant kan vara att källan 
endast finns på språk som inte behärskas, men det kan även handla om graden av 
trovärdighet. Det sistnämnda kan ses i samband med uttalanden om information från 
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bland annat privata hemsidor. Ovissheten om vem som står bakom materialet gör källan 
mindre pålitlig. Även det faktum att informationens korrekthet inte är kontrollerad, 
exempelvis när forskare själva har lagt ut sina artiklar på nätet, påverkar trovärdigheten.  
 
Ett hinder som kan ses som geografiskt såväl som tidsrelaterat, åskådliggörs i att man 
inte tar sig tid att gå till biblioteket för att kopiera det material som inte finns tillgängligt 
elektroniskt. Tid kan också vara ett hinder i den bemärkelsen att man inte hinner 
kontrollera all information i önskvärd utsträckning, eller eftersom det finns för mycket 
information i förhållande till den tid som finns att gå igenom materialet. En effekt av det 
senare tycks den beskrivna skumläsningen vara. De geografiska hindren tycks ovanliga, 
troligtvis i och med att mycket av det material som informanterna behöver för sin 
forskning finns elektroniskt. Dock ses ett sådant hinder i en doktorands beskrivning av 
att hon, när hon genom sitt arbete vistas på andra platser i världen, inte har denna 
tillgång till information. Något som kan tolkas som ett kognitivt hinder, är det faktum 
att en del informanter beskriver en skepsis till andra inriktningar inom ämnet, och att de 
tenderar att välja sådant material som de vet stämmer överens med den inriktning och 
syn på forskningen som de själva är en del av. Detta torde i längden påverka 
forskningens utveckling.     
 
De sociala och interpersonella hinder som framkommer, åskådliggörs bland annat 
genom handledare som inte vill dela med sig av den information som behövs. Personer 
kan också utgöra hinder på så vis att de upplevs som osympatiska, trots att den kunskap 
som de besitter är användbar. I ett fall är det sociala hindret relaterat till att doktoranden 
som kvinna hamnar utanför gemenskapen på den mansdominerade arbetsplatsen, och 
därför inte får ta del av sådant som i förlängningen skulle kunna gynna hennes karriär. 
Liksom Wilson beskriver, åskådliggörs det bland våra informanter att den personliga 
källan på ett bra sätt reducerar osäkerhet, eftersom man därigenom får ett direkt svar 
som passar den fråga man ställt. Detta gäller såväl handledare som andra kollegor.  
 
Relationen till handledaren som ett socialt och interpersonellt hinder, kan ses i 
förhållande till handledarens möjligheter att, i och med sin erfarenhet och sina 
kontakter, kunna agera gate keeper. I en del fall tycks handledaren fungera som just 
detta, då den förser doktoranden med alltifrån forskningsmaterial till upplysningar om 
själva forskartillvaron. Dock finns även exempel på motsatsen. Höglund & Persson 
menar att den som är en potentiell gate keeper inte alltid delar med sig till dem som 
behöver dess hjälp. Det kan konstateras att detta resonemang överensstämmer med hur 
verkligheten i vissa fall ser ut. Anledningar till detta är att handledaren befinner sig på 
annan ort eller att denne, på grund av sitt konkurrens- och prestigetänkande, helt enkelt 
inte delar med sig. Vad som tycks relaterat till detta tänkande, att ständigt se till sig själv 
och sina egna fördelar, är den idéstöld som i ett fall förekommer från handledarnas sida. 
Såväl konkurrenstänkandet mellan handledare och doktorand som idéstöld beskrivs 
även hos Gerholm & Gerholm. Det sistnämnda menar de är ett vanligt inslag i den 
akademiska verkligheten. Som författarna påpekar, kan doktorandens arbete påverka 
handledaren, varför denna bör vilja ha kontroll över vad doktoranden gör. Mot bakgrund 
av detta, tycks de omnämnda handledarnas beteende tämligen irrationellt och 
konkurrensen tycks inte gynna någon, allra minst doktoranden. Handledarens betydelse 
som gate keeper torde inte kunna överskattas, eftersom den, vilket nämns av såväl 
Schoug som Seldén, är en möjlighet för doktoranden att få tillgång till informella 
grupperingar av framstående forskare. Huruvida relationen till handledaren öppnar för 
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sådana kontakter, är dock ingenting som framkommer i vår studie, där handledaren 
främst tycks användas som en kontakt i sig själv.  

6.3 Kvinnliga nätverk kontra invisible college 
 
Invisible college är ett centralt begrepp när man talar om grupperingar bestående av 
framstående forskare, och diskuteras av Seldén i relation till kvinnliga nätverk. De 
kvinnliga nätverk som omnämns i vår studie, beskrivs av doktoranderna fylla en 
kontaktskapande funktion och fungera som ett stöd. Genom att skapa kontakter kvinnor 
emellan, tycks man bland annat hoppas på att dessa ska fungera på samma sätt som 
mäns motsvarande kontakter med andra män gör, det vill säga gynna dem i deras arbete. 
Det tycks därmed som om nätverken till viss del är avsedda att ersätta den funktion som 
ett invisible college har. Liksom Seldén beskriver, finns dock skillnader mellan 
kvinnliga nätverk och invisible college, eftersom grupperingarna inte utgörs av samma 
sammansättning av människor och inte har uppkommit av samma skäl. Till skillnad från 
ett invisible college, behöver nätverken inte bestå av de mest framgångsrika forskarna, 
och de behöver heller inte bestå av människor som sinsemellan kan bistå varandras 
forskning. Det torde därför vara tveksamt i vilken utsträckning nätverken kan ge de 
fördelar som tillgången till ett invisible college ger, eller huruvida de kan öka 
möjligheterna att ta del av information som gynnar den egna forskningen.  
 
Annat som gör att de kvinnliga nätverken inte torde kunna likställas med ett invisible 
college, är att de inte är informella i den bemärkelsen att de uppkommer spontant. 
Snarare kan de enligt vår mening ses som formella, eftersom de organiseras och inte 
uppstår som en följd av naturliga kontakter. Ett exempel som visar på den formella 
karaktären hos ett kvinnligt nätverk, är en utsaga om att inte ha tid att delta i dess 
sammankomster. Ett spontant uppkommet och informellt nätverk som ett invisible 
college utgör, tar troligtvis inte samma uttalade plats, utan deltagandet sker mer 
naturligt. Med detta är dock inte sagt att kvinnliga nätverk inte fyller någon funktion i 
doktorandernas forskartillvaro. Trots tveksamhet till nätverkens betydelse för 
informationstillgången i relation till forskningsfrågan, anser vi det mycket troligt att 
kvinnliga nätverk kan fungera som stöd, och därmed bidra till att kvinnor inte ger upp 
en akademisk karriär. Fler kvinnor verksamma i den akademiska världen torde i 
förlängningen skapa förutsättningar för kvinnor att naturligt bilda eller bli del i större 
informella nätverk, som även kan gynna deras forskning direkt. Betydelsen av andra 
kvinnors närvaro ses i vår undersökning bland annat där en kvinnlig förebild hade stor 
betydelse för påbörjandet av doktorsutbildningen. Detta torde vara just en sådan sak 
som ett kvinnligt nätverk kan ge.   

6.4 Informationssökning  
 
Beträffande informanternas informationssökning, kan flera av de hos Ellis, Cox & Hall 
beskrivna kategorierna utläsas. Informationssökningen som vidtas när informanterna 
vill sätta sig in i ett nytt ämne för sin undervisning eller använder sig av review-artiklar 
för att få en förståelse för ett ämne, motsvarar kategorin Starting. Den uppdatering av 
kunskap inom ett ämnesområde som Monitoring innebär, åskådliggörs i och med den 
regelbundna kontrollen av exempelvis databaser och tidskrifter. Chaining eller 
kedjesökning, som även nämns hos Lönnqvist, används i vår studie vid sökning i 
citeringsindex, så kallad forward chaining, och i referenslistor, så kallad backward 
chaining. Browsing åskådliggörs i att man skummar igenom abstracts i en träfflista eller 
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letar efter specifika ord i en artikel. Även ämnessökning beskrivs, som enligt Lönnqvist 
är ett sätt för vissa forskare att söka information. Denna typ av sökning tycks hos våra 
informanter vara förknippad med vissa svårigheter, som verkar handla om en osäkerhet 
om hur man använder sig av exempelvis en viss databas och dess funktioner. 

6.5 Relevansbedömning och urval 
 
I bedömningen av relevans hos en källa kan Ellis, Cox & Halls två kategorier Verifying 
och Differentiating sägas utgöra delar. Verifying förekommer i ett fall, där en informant 
beskriver vikten av att kontrollera databaser för potentiella fel, och att hon har själv 
gjort en sådan upptäckt. De kriterier som tycks vara viktiga i samband med kategorin 
Differentiating, är innehållets överensstämmelse med det egna ämnet, men även vem 
som har skrivit en text och var den har publicerats. Andra kriterier som också anses 
viktiga är den vetenskapliga nivån, det finns en vaksamhet mot ovetenskapliga 
hemsidor. Vetenskaplighet, och därmed kvalitet, ses i en del fall vara synonymt med att 
något är förhandsgranskat. Även Lönnqvists begrepp kunskapsväskan torde kunna 
relateras till relevansbedömning och urvalsprocess, vilket åskådliggörs i våra 
informanters diskussion om vikten av förförståelse och akademisk erfarenhet. Förmågan 
att bedöma relevans beskrivs komma med erfarenhet, vilket även diskuteras hos Svahn 
& Zetterling. 
 
Ett annat begrepp relaterat till relevansbedömning är kognitiv auktoritet. Även om en 
kognitiv auktoritet utövar en påverkan, kan man samtidigt också få influenser från andra 
håll. De idéer som den kognitiva auktoriteten framhåller, kan graderas och värderas 
utifrån hur relevanta de är i den aktuella kontexten. I vår studie tycks detta 
åskådliggöras genom att en viss teori ses som en av flera möjliga lösningar, istället för 
den enda. I ett fall ses innehållet i en vetenskaplig artikel som sanning, vilket skulle 
kunna betraktas som att den granskning som artiklarna genomgår är en näst intill 
absolut kognitiv auktoritet.  
 
Någon eller något kan fungera som en kognitiv auktoritet inom ett ämne, utan att vara 
det inom ett annat. Dessutom ligger beslutet om vem eller vad som är det hos 
betraktaren. Detta kan ses i våra informanters utsagor om att man väljer att bortse från 
dem som har en annan inriktning på forskningen. Makten att själv avgöra vem som är en 
kognitiv auktoritet för en, ses särskilt i ett fall där informanten bortser från personer som 
tycks fylla funktionen för andra, på grund av att hon inte tycker om dem.  
 
Kända och etablerade forskare inom ämnet kan fungera som auktoriteter på flera sätt. 
En forskare som har fått Nobelpriset tycks i ett fall fungera som en kognitiv auktoritet, 
och lockar genom sitt rykte till läsning av artiklar. Vidare är det just framstående 
forskare som kontaktas via mail när hjälp behövs. Författarnamn som främsta 
urvalskriterium tyder på att kognitiva auktoriteter kan styra källanvändning.   
 
Impact Factor beskrivs inte spela någon större roll i den egna informationssökningen, 
däremot har måttet en betydelse för den egna publiceringen, och det anses viktigt att 
publicera i en tidskrift med hög Impact Factor. Den kognitiva auktoriteten som 
tidskriften och dess Impact Factor därmed tycks utgöra, verkar på så sätt kunna föras 
vidare till de författare som publicerar i den aktuella tidskriften. Privata hemsidor ses på 
med skepsis, vilket förklaras med vetenskapligheten kan vara svår att bedöma och 
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upphovet svårt att fastställa. Därmed uppfyller hemsidorna inte kraven som ställs på en 
kognitiv auktoritet, nämligen att vara pålitlig och inte benägen att vilseleda.  
 
Handledare tycks för flera fungera som en kognitiv auktoritet i och med att man litar på 
deras omdöme och tar till sig det de publicerar. Detta ses främst i ett fall, där 
doktoranden anser att det är handledaren snarare än hon själv som kan avgöra vad som 
är ett relevant problem. Förutom att handledaren kan vara en auktoritet på grund av sin 
ämneskunskap, kan den också vara det på grund av sin erfarenhet inom forskarvärlden. 
Detta blir tydligt i ett fall där doktorand och handledare ligger långt från varandra 
ämnesmässigt, men där hon tycks ha tilltro till hans erfarenhet. Handledarens betydelse 
tycks avta i takt med doktorandens egna ökade erfarenhet och kunnande, vilket 
åskådliggörs i beskrivningar av att behovet av råd minskar efterhand. I ett fall fungerar 
handledarna uppenbarligen inte som kognitiva auktoriteter, då doktoranden upplever att 
hon vilseleds av dem. Hon har ingen tillit till dem, vilket går stick i stäv med 
förhållandet till en kognitiv auktoritet.  

6.6 Situationen som doktorand 
 
Beträffande situationen som doktorand överlag, tycks det generellt sett råda ett relativt 
öppet klimat på de institutioner där informanterna ve rkar. Man hjälper varandra i den 
utsträckning ens kunskaper tillåter. I och med beskrivningarna av denna öppenhet och 
detta samarbete, är den rivalitet som Gerholm & Gerholm behandlar doktorander 
emellan, inte så framträdande. Tvärtom tycks det finnas en lojalitet som yttrar sig i att 
de just hjälper varandra på olika sätt. Det faktum att konkurrens endast diskuteras av ett 
fåtal doktorander i relation till den egna institutionen, kan ha att göra med att 
konkurrens främst är något som upptar dem som kommit längre i sin karriär, vilket 
Schoug beskriver då han nämner att konkurrensideologin blir viktigare ju mer 
framgångsrik man är. Detta åskådliggörs i ett fall, där konkurrens på den egna 
institutionen tar sig uttryck i att personer som befinner sig i mellanpositioner ofta är 
noga med att ”bevaka sitt revir”.  När det talas om att det finns mer att få kunskap om än 
bara det som är direkt användbart för själva avhandlingen, tycks det handla om en form 
av socialisering, om att, med Karlssons termer, tillgodogöra sig det språk som man 
behöver för att få ännu större kunskap om det system i vilket man är delaktig. Denna 
socialisering belyses även i att man, under sin tid vid universitetet, utvecklar ett visst 
sätt att tänka. Detta sätt att tänka tycks vara nödvändigt att tillgodogöra sig, då det kan 
sägas ingå i forskarrollen.   

6.7 Situationen som kvinnlig doktorand 
 
Mannen som norm i universitetsvärlden är ett fenomen som åskådliggörs i vår studie, 
bland annat genom åsikten att systemet är uppbyggt av män och därför bäst passar dem. 
Upplevelsen av att miljön är mansdominerad trots att kvinnor är i majoritet i antal, är en 
beskrivning av hur denna norm kan uppfattas. Ett exempel på hur normen kan vara ett 
hinder för kvinnor att verka inom fältet är barnafödande. Kvinnor tycks traditionellt sett 
ha haft det största ansvaret för barn, och har samtidigt länge varit utestängda från 
universiteten. Till följd av detta, har systemet byggts upp utan att ta hänsyn till aspekter 
i livet som ligger utanför den akademiska världen. När kvinnor kommer in i denna 
värld, får de således tävla på andra villkor, eftersom man antar att de kommer att vara 
frånvarande i högre utsträckning än män.    
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Åsikten om att kvinnor som har avancerat på karriärstegen börjar bete sig som män, 
underförstått fel, synliggör enligt vår mening vikten av det isärhållande som Hirdman 
talar om. Det tycks som om de åsyftade personerna inte överensstämmer med bilden av 
hur kvinnor ska vara, vilket verkar störande. När det gäller det beteende som kvinnorna 
anammar, tycks det fokuseras på kön, och inte på position. Istället för att se beteendet 
som något som är typiskt för individer som innehar en viss position, ses det som något 
som är typiskt för endast det ena könet. Resonemanget tyder på att kön, som Hirdman 
beskriver, är en grundläggande indelning för människor. I och med att det beteende som 
det handlar om inte förknippas med kvinnor, tycks en följd bli att kvinnor inte heller 
förknippas med högre positioner. En medvetenhet om tänkandet runt det kvinnliga 
respektive manliga sättet att vara beskrivs hos Almegård. Hon menar att anpassningen 
till ett manligt beteende, och därmed avvikelse från det kvinnliga, avhåller kvinnor från 
att delta i konkurrens.    
 
Damms metafor om forskarvärlden som ett gästabud där kvinnor är gäster och männen 
är värdfolk, åskådliggörs i uttalanden om att kvinnor bara får vara med och påverka till 
en viss gräns. Liksom kvinnor har lättare för att prata med kvinnor, beskrivs männen ha 
lättare för att prata med varandra. Fenomenet blir problematiskt när maktpositioner 
innehas av män, eftersom kvinnor därigenom inte torde ha samma möjligheter att 
utveckla de kontakter som är gynnsamma för deras karriär. I vår studie menar de flesta 
att de som personer inte har några svårigheter med att vara kvinnor i forskarvärlden, 
vare sig rent generellt eller i relation till sina möjligheter att ta del av information. De 
menar att problemen troligtvis finns på högre nivå, vilket tyder på att svårigheter främst 
uppkommer efter doktorandtiden. Detta kan överensstämma med Damms studie, där det 
äger rum en förändring av kvinnornas villkor i samband med disputation, när de dubbla 
meriterna träder in. Flera av våra informanter beskriver praktiska skäl till att kvinnor 
inte kommer lika långt som männen i sin karriär inom den akademiska världen. Dessa är 
familjebildning eller att man på grund av ekonomisk otrygghet väljer annan arbetsplats. 
Samtidigt finns en tveksamhet till att dessa skäl skulle vara de enda, och varför de 
överhuvudtaget måste utgöra skäl till att kvinnor halkar efter.  
 
Liksom hos Damm, tycks dock våra informanter inte bara se rent praktiska hinder till 
varför kvinnor i lägre utsträckning än män avancerar i karriären. De ser även att 
kvinnors och mäns beteende, erfarenheter och egenskaper överlag är olika lämpade för 
forskarvärlden. Med Damms termer, tycks det handla om att kvinnorna behöver ett 
habitus som överensstämmer med den manliga normen. Detta habitus verkar till stor del 
handla om den egenskap som bland annat av Schoug beskrivs känneteckna den 
akademiska världen, nämligen konkurrenstänkande. Om man vill vara delaktig i 
konkurrensen, och därmed ha möjlighet att avancera, har man inte råd att vara feg. 
Beteendet som krävs i konkurrenssituationer, verkar uppfattas som okvinnligt i såväl vår 
studie som i tidigare forskning. Sättet att agera tycks därmed, i enlighet med 
isärhållandets motsatstänkande, anses manligt. Det tycks handla om att beteendet är 
något som kvinnor har fått lära sig inte är en del av deras sätt att vara, vilket illustrerar 
det som Hirdman kallar socialiseringens nivå. Sättet att bete sig som något som man har 
fått lära sig, framträder hos våra informanter i uttryck om att feghet och dåligt 
självförtroende har sin grund i hur man fostras. De värderingar som man har uppfostrats 
enligt, torde vara grundläggande i ens habitus. Med ett kvinnligt habitus blir det således 
problem med att verka i ett system baserat på ett manligt habitus. 
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Damm menar att det finns två sätt att reagera på att inte riktigt höra hemma som 
underordnad i en överordnad roll. Antingen kan man anklaga sig själv och arbeta 
hårdare, eller också kan man anklaga systemet. I vår studie finns båda varianter. Flera 
av informanterna anser, som tidigare nämnts, att man har ett eget ansvar för att lyckas, 
och att kvinnor visst kan lyckas lika väl som män. Andra tycks mena att det handlar om 
något annat, att det är systemet som står i vägen för att kvinnor ska lyckas, och att 
möjligheterna ser olika ut för könen. Tänkandet om att ansvaret ligger hos en själv och 
att situationen beror på personligheten, inte på att man är kvinna, kan tolkas som att 
man vill ha hinder som är möjliga att påverka. Det är bättre att vara feg än att skylla på 
systemet, för med den egna fegheten som motståndare har man fortfarande en chans. 
Valet av att se situationen som ens eget fel, tycks vara färgat av en tro på, eller ett hopp 
om, det system som enligt Schoug ses som officiellt rådande i den akademiska världen, 
nämligen meritokratin. I enlighet med meritokratin, skulle karriären bero på just 
personen själv och hans/hennes meriter, och inte på exempelvis kön.  
 
Utifrån de mönster som Damm beskriver, ser vi att de flesta av våra informanter, i större 
eller mindre utsträckning, passar in på det visionsorienterade mönstret. Detta 
exemplifieras i deras vilja att forskningen ska kunna vara till användning i världen. 
Flera beskriver även att de vill arbeta i organisationer där kunskapen kan komma till 
verklig nytta, och att konkurrens och prestige står i vägen för forskningen.  
 
Utsagor från en och samma person tycks ofta motstridiga, och vad beträffar Ethelbergs 
strategier, tycks delar av olika strategier kunna appliceras på en och samma person. Den 
första strategin är den som flera inleder sina utsagor med. Strategin handlar om att det 
helt enkelt inte finns några problem som har sin grund i könstillhörighet, och bidrar 
enligt Ethelberg till osynliggörandet. Liksom Almegård konstaterar, ser vi i vår studie 
att flera som till en början nekar till att det skulle finnas problem relaterade till att vara 
kvinna, ändå beskriver situationer som visar på motsatsen. Detta skulle kunna bero på 
att de först relaterar frågan till sig själva, och sedan till kvinnors situation i allmänhet. 
Ur vilken synvinkel vissa uttalanden yttras, har vi dock svårt att avgöra. Det skulle även 
kunna bero på att informanterna helt enkelt är medvetna om vad samhället accepterar, 
och på så sätt till en början ville föra ett oproblematiskt resonemang med de främlingar 
som vi var. Ytterligare kan valet av strategi vara relaterat till att inte vilja se hinder som 
man själv inte kan påverka. Just att strategi ett är den accepterade och att strategi tre 
anses komplicerad av omvärlden, torde kunna vara en förklaring till att informanten i ett 
fall enligt vår mening går från strategi ett till strategi tre i sina uttalanden.  
 
Det osynliggörande som Ethelberg beskriver, och som är förutsättningen för att den 
manliga dominansen ska upprätthållas, åskådliggörs dessutom genom uttalanden om 
orsaken till den ojämlikhet som doktoranderna ser. Anledningen till att kvinnor inte, i 
samma utsträckning som män, når höga positioner i den akademiska världen anses vara 
att kvinnor är fega och att de av olika anledningar väljer bort den akademiska karriären. 
Detta förhållningssätt kan ses som strategi två, vilken innebär att man har sig själv att 
skylla för eventuella tillkortakommanden.  
 
Ethelbergs tredje strategi synliggörs i de fall där doktoranderna konstaterar att kvinnor 
missgynnas på grund av att de är just kvinnor, och att män gynnas för att de är just män. 
Samtidigt som de tycks nedslagna av situationen, tycks de behålla sin självkänsla 
genom att konstatera att det är systemet det är fel på, och inte de själva. Detta 
exemplifieras när en doktorand fastslår att det är systemet som är dåligt, som inte har 
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plats för personer som är delaktiga i ett familjeliv. Ett annat sätt som den tredje strategin 
yttrar sig på, är i fallet där en doktorand blir upprörd över att hennes åsikter inte tas på 
allvar, utan bortförklaras med att hon är kvinna. Hon pekar på resonemanget och 
blottlägger deras argumentation genom att klargöra att det handlar om personproblem, 
och inte om könsroller. Liksom Ethelberg beskriver i anslutning till strategi tre, ses detta 
beteende som komplicerat av omvärlden, vilket doktoranden tycks vara medveten om.  
 
Problem i relationen manlig handledare- kvinnlig doktorand, som även beskrivs i 
tidigare forskning, tycks i vår studie endast uppkomma i det ovan nämnda fallet. I grund 
och botten tycks dock problemet med dessa handledare drabba såväl kvinnliga som 
manliga doktorander, vilket visar på den makt som handledare rent generellt, enligt 
bland annat Gerholm & Gerholm, har över doktorander. Genom sitt motstånd och sin 
ovilja att följa de mönster som råder, kan konstateras att doktoranden i det här fallet 
tycks ha valt den av Gerholm & Gerholm omnämnda subversionsstrategin, som handlar 
om att ifrågasätta det härskande. Detta handlingssätt bör i regel inte tillämpas förrän 
exempelvis efter en avhandling för att vara framgångsrikt. Då kontakten redan är dålig, 
tycks det i detta fall dock inte finnas så mycket att förlora. Trots problemets generella 
karaktär, får situationen ytterligare en dimension i och med att doktorandens åsikter 
avvisas med motiveringen om att dispyten skulle bero på kvinnligt och manligt och 
hormonella skillnader. Handledarna likställer arbetskonflikten med de konflikter de har 
med sina fruar, och ser doktoranden därmed som kvinna istället för kollega. Liknande 
åskådliggörs både hos Sjödahl och Trojer & Gulbrandsen, där det handlar om att man 
som kvinna inte blir tagen på allvar, och att kvinnor anses klaga när de visar att de har 
en annan uppfattning.  
 
I relation till informanternas ålder, tycks en viss skillnad finnas i uppfattningen om 
situationen som kvinna. De som är yngre är mer positivt inställda och ser färre hinder, 
medan de som är lite äldre genom erfarenhet ser mer svårigheter. I ett fall beskriver 
doktoranden uttryckligen att hon ändrade åsikt i och med att hon fick barn. Detta tycks 
överensstämma med Ethelbergs resonemang om att större förändringar i livet, såsom 
barnafödande, kan påverka ens inställning till situationen som kvinna. Samma 
doktorand menar att idén om att kvinnor och män är jämställda inte alls stämmer med 
verkligheten, vilket även skildras hos Almegård. I vår studie relateras detta till att inget 
har förändrats under de decennier som doktoranden har varit verksam. Hos Sjödahl 
beskrivs att de som är nya i organisationen inte påverkas av eller ser manlig dominans i 
lika hög utsträckning som de som har varit verksamma längre. Detta tycks även vara 
fallet i vår studie. Även om vi inte vet hur länge doktoranderna varit verksamma i den 
akademiska miljön totalt sett, kan vi konstatera att den som är kritisk och tror att 
ingenting kommer att ändras, är äldre än de flesta andra.   

6.8 Möjligheter att ta del av information 
 
De sociala och symboliska kapital som man behöver för att verka inom den akademiska 
världen, kan enligt Seldén vara av både akademiskt och informationssökningslag. I den 
utsträckning som det är möjligt för doktorander, ses det symboliska kapitalet av 
akademiskt slag hos flera av våra informanter i form av att de tycks verka inom den 
ledande inriktningen inom ämnet. I och med att kapitalet beskrivs växa ju längre man 
kommer i sin karriär, torde det finnas goda möjligheter för doktoranderna, som är i 
början av sin yrkesbana, att öka detta kapital. Det sociala kapitalet av akademiskt slag 
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åskådliggörs hos våra informanter i att de har samarbete och kontakter både inom och 
utanför institutionen, samt deltar i vissa administrativa uppdrag.  
 
Det faktum att ett symboliskt kapital inte behöver medföra ett socialt kapital, ses i det 
fall där personen är i minoritet som kvinna på sin institution. Liksom beskrivs hos 
Sjödahl, tycks doktoranden anse att minoritetsställningen påverkar hennes del i det 
sociala livet på institutionen. Hennes ställning påverkar genom att hon inte, i samma 
utsträckning som männen, går ut och dricker öl med kollegorna. Detta kan relateras till 
det bastusyndrom som Trojer & Gulbrandsen beskriver, nämligen att det i alla lägen helt 
enkelt inte är naturligt för kvinnor att umgås med sina manliga kollegor. Trots att hon 
tycks ha ett symboliskt kapital i samma utsträckning som de andra informanterna, torde 
alltså hennes möjligheter till ett socialt kapital vara begränsade på grund av den 
”grabbiga stämning” och den ensamma situation hon befinner sig i på sin avdelning. 
Doktorandens sätt att hantera detta är att delta i kvinnliga nätverk, vilket kan ses som ett 
försök att bygga upp det sociala kapitalet.  
 
Det symboliska informationssökningskapitalet som Seldén beskriver, finns i vår studie i 
varierande utsträckning. Hos flera uttrycks en osäkerhet om hur de elektroniska 
sökverktygen fungerar och hur ämnessökningar genomförs. De hittar information, men 
när problem uppstår tycks de inte veta hur dessa ska lösas. Det kan till exempel handla 
om att inte veta vilket ord som används för en viss företeelse i en viss databas. De tycks 
dock inte sakna det symboliska kapitalet i den utsträckning som Seldén beskriver att en 
oerfaren forskare gör, eftersom de använder sig av kedjesökning, vilket kräver viss 
kunskap för att den ska löna sig. Användandet av kedjesökning torde vara relaterat till 
att många av dem har kommit förhållandevis långt i sin doktorsutbildning, och att de 
därigenom har den ämneskunskap som behövs för att kunna orientera sig inom området. 
Det sociala informationssökningskapitalet ses i att informanterna samarbetar med 
kollegor både i den nära omgivningen och utanför institutionen, och att de nyttjar dessa 
för att få hjälp i sin forskning. De har utvecklat ett visst kontaktnät, även om det 
troligtvis fortfarande kan öka i kvantitet och kvalitet, eftersom de fortfarande är 
nybörjare inom forskarvärlden.  
 
En väg för doktorander att öka sina kontakter och därigenom sitt sociala 
informationssökningskapital, är genom förhållandet till handledaren. De strategiska val 
som rör relationen till handledaren och som Seldén behandlar, ser vi finns bland våra 
informanter. I ett fall handlar det om att doktoranden själv har valt att ha en så liten 
relation som möjligt till sina handledare, vilket hämmar hennes möjligheter att öka sitt 
sociala informationssökningskapital. Gruppen där handledarna ingår beskrivs producera 
spjutspetsforskning, och skulle således kunna ha kopplingar till ett invisible college. Om 
så vore fallet, torde en nära relation till handledarna kunna öka doktorandens 
möjligheter till ett bra kontaktnät och därigenom ett större socialt 
informationssökningskapital. Enligt informanten är handledarna dock inte intresserade 
av att samarbeta med andra grupper, vilket kan betyda att doktoranden trots allt inte har 
så mycket att vinna på kontakten med dem i just den här aspekten.  
 
En oberoende och bristfällig relation till handledaren kan också vara påtvingad, vilket 
även det kan påverka det sociala informationssökningskapitalet. Som Seldén beskriver, 
gör denna situation att man istället får använda sig av den formella 
informationssökningen. I ett fall anas en slags rundgång, där doktorandens påtvingade 
oberoende leder till en formell informationssökning i vilken hon ändå söker upp och 
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använder sig av det material som handledaren publicerar. Trots att den här typen av 
relation inte är följden av ett eget val, tycks den ändå uppfattas som positiv när det 
handlar om att vara oberoende.  
 
Där en nära relation finns, tycks informationssökningen i det närmaste anta formen av 
det som Seldén beskriver som socialt dirigerad informationssökning, där handledaren 
ifråga har ett mycket stort inflytande. Det förekommer reflektioner över att oberoendet 
minskar med den nära relationen, vilket delvis ses som problematiskt, men de fördelar 
som förhållandet innebär tycks ha vägt över. I vår studie handlar det dock inte, som 
tycks vara fallet hos Seldén, om att snabbare få tillträde till sociala nätverk, utan snarare 
om att förenkla sin formellt orienterade informationssökning genom att få ta del av den 
information som handledaren har. Denna information skulle i slutändan mycket väl 
kunna vara ett resultat av sådana nätverk, och givetvis torde relationen till handledaren 
åtminstone kunna ge möjlighet till kontakt med dessa. Denna kontakt skulle i sin tur 
kunna innebära en ökning av det sociala informationssökningskapitalet.    
 
Ifall de kvinnliga nätverken, vars form och funktion tidigare har diskuterats, gynnar 
informationstillgången och därmed det sociala informationssökningskapitalet, handlar 
om i vilken utsträckning de bidrar till att underlätta kvinnornas forskningssituation. Som 
beskrevs i anslutning till diskussionen om invisible college, torde de kontakter som 
skapas i nätverken inte vara lika gynnsamma för forskningen i sig, som exempelvis de 
som kan leda in i ett invisible college. Med det sagt, är det heller inte så troligt att ett 
medverkande i dessa sammanslutningar ökar det sociala informationssökningskapitalet. 
Om nätverken å andra sidan har den effekt som kvinnorna hoppas, nämligen att de 
verkligen gynnar deras karriär, kan de sägas öka det sociala 
informationssökningskapitalet. Om detta vet vi dock ingenting.  
 
Möjligheterna att ta del av information tycks påverkas av könstillhörighet i varierande 
grad. De flesta ser, som tidigare nämnts, att det generellt sett finns problem som är 
relaterade till att vara kvinna inom den akademiska världen, men att det främst är på 
högre nivå som det yttrar sig. Detta skulle kunna vara en anledning till varför de inte 
anser sig ha problem med sin informationstillgång på grund av att de är kvinnor. I 
egenskap av doktorander, utgör de ännu inte ett tillräckligt stort hot i kampen på det 
akademiska fältet. Detta tycks överensstämma med Trojer & Gulbrandsens beskrivning 
av att problem uppkommer först när man blir en verklig konkurrent. I de fall 
möjligheterna att ta del av information begränsas, är de relaterade till det sociala 
informationssökningskapitalet. Åsikten om att kvinnor överlag aldrig egentligen tillåts 
påverka eller vara med när det är allvar, tyder på att kvinnor i vissa lägen utestängs från 
möjligheten att ta del av information, vilket torde begränsa det sociala 
informationssökningskapitalet. Vidare tycks som om antalet kvinnor på arbetsplatsen 
har betydelse för det sociala informationssökningskapitalet, då en kvinnlig minoritet 
verkar innebära begränsade möjligheter att skapa kontakter.  
 
Seldén beskriver att ett starkt habitus på det akademiska fältet är viktigt för att öka det 
sociala informationssökningskapitalet. Detta kan ses i relation till Damms resonemang 
om att kvinnor saknar något i sitt habitus, eftersom de inte tillhör den manliga normen. I 
och med att habitus handlar om de erfarenheter som man har fått, och påverkar hur man 
förhåller sig till omvärlden, ligger det nära till hands att anta att det skulle kunna vara 
lättare att umgås med människor med ett liknande habitus, där överlag givetvis fler 
variabler än kön kan påverka. Med den manliga normen som i stor utsträckning styr 
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forskarvärlden, tycks det som om det sociala informationssökningskapitalet, och därmed 
informationstillgången, kan påverkas av att en individ är kvinna och har ett delvis 
annorlunda habitus. Detta kan ses i uppfattningen om att det helt enkelt är lättare att 
prata med någon av samma kön, ett fenomen som i förlängningen torde leda till att män 
gynnas när andra män befinner sig i maktpositioner.  
 
Den sammanflätning som Damm beskriver, torde vara förutsättningen för kvinnors 
möjligheter att delta på samma villkor och inte längre ha ett habitus som förhindrar ett 
ökat socialt informationssökningskapital. Möjligheten för denna sammanflätning att äga 
rum, tycks finnas i att allt fler kvinnor är verksamma inom forskarvärlden, och att dessa 
i och med detta kan förändra reproduktionen av den manliga normen. Enligt vår 
mening, tycks det dock som om kvinnorna först och främst måste nå vissa positioner för 
att sammanflätningen ska förverkligas i realiteten. Mot bakgrund av den i vår studie 
redovisade uppfattningen om att kvinnor som har kommit långt i sin akademiska karriär 
har ett manligt beteende och att männens sätt att vara dominerar trots en kvinnlig 
majoritet, kan konstateras att kvinnors närvaro i sig inte behöver avlägsna den manliga 
normen i strukturen. 
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7 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi har kommit fram till i vår undersökning 
samt förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Slutsatser 
 
Beträffande doktorandernas vägar till information i relation till deras situation som 
kvinnliga forskare, kan utifrån vår undersökning konstateras att möjligheterna att ta del 
av information ofta inte anses påverkas av situationen som just kvinnlig forskare. 
Tillgången till information ses istället bland annat som beroende av hur man är som 
person. Där möjligheterna att ta del av information uppfattas begränsade, är det i 
relation till en manlig majoritet bland kollegorna. Vidare uttrycks begränsningen i 
uppfattningen om att kvinnor utestängs från vissa situationer, och därmed inte får ta del 
av all information. Det diskuteras även att kvinnor och män uttrycker sig på olika sätt, 
och att det därför är lättare att tala med någon av samma kön. Sättet att uttrycka sig på 
torde vara en del i en persons egenskaper och ingå i habitus. När män befinner sig i 
maktpositioner kan detta bli ett problem för kvinnorna, eftersom de därigenom riskerar 
att förlora möjligheter att skapa värdefulla sociala kontaktnät som kan vara viktiga för 
såväl forskningen som karriären. Detta kan medföra en begränsning av den socialt 
orienterade informationssökningen och det sociala informationssökningskapitalet. Då 
den socialt orienterade informationssökningen innefattar samspel mellan människor, 
torde denna vara särskilt svår för en individ att själv påverka eller ersätta. Kvinnliga 
nätverk som ett sätt att kompensera förlusten, anser vi inte tillräcklig. Vår åsikt är att 
dessa, på grund av det syfte som de har bildats i, deras medlemmar och deras formella 
karaktär, inte fullt ut kan ersätta informella kontaktnät såsom ett invisible college, som 
annars omtalas i relation till informationstillgång. I och med att den informella och 
socialt orienterade informationssökningen kännetecknas av mellanmänskliga kontakter, 
är den inte bara svår för en enskild individ att själv påverka, utan den torde också vara 
svår att påverka utifrån av tredje part, eftersom det inte finns några konkreta lösningar 
motsvarande dem rent tekniska som kan skapas i relation till formella källor och 
formellt orienterad informationssökning. Enligt vår mening är det därför av stor vikt att 
uppmärksamma problemen och deras karaktär, för att på så sätt skapa en medvetenhet 
runt fenomenet och därigenom möjligheter att förändra situationen.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Mot bakgrund av att vi i vår magisteruppsats endast har behandlat doktorander och 
ämnet naturvetenskap, anser vi att andra grupper av forskare och andra ämnesområden 
torde utgöra underlag för vidare studier. Detta skulle kunna ge möjlighet till en större 
förståelse för kvinnors situation överlag inom den akademiska världen i relation till 
deras möjligheter att ta del av information. Då såväl tidigare forskning som våra 
informanter uttrycker att det främst är efter doktorandtiden som problem relaterade till 
könstillhörighet uppstår, torde forskare på högre nivå vara en särskilt intressant grupp 
att studera.  
 
Ytterligare förslag är att jämföra kvinnors och mäns upplevelser av det fenomen som vi 
har undersökt, eller att jämföra institutioner med olika könsfördelning. Genom att 
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jämföra kvinnors och mäns upplevelser, skulle man kunna se på eventuella skillnader 
mellan könen samt huruvida även män kan uppfatta att det finns aspekter i deras 
möjligheter att ta del av information som påverkas av de är män. Genom att jämföra 
institutioner med olika könsfördelning, skulle man kunna få en bild av huruvida en 
majoritet av det ena eller det andra könet påverkar informationstillgången på olika sätt.  
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8 Sammanfattning 
 
Inför vår magisteruppsats var vi intresserade av att undersöka forskares vägar till och 
hantering av information. Särskilt intressant tycktes doktoranders situation vara, då de i 
egenskap av nybörjare inom akademin ännu inte är etablerade och därmed inte har 
byggt upp sitt ämneskunnande och sitt kontaktnät. Med en upplevelse av att kvinnors 
förutsättningar i samhället skiljer sig från mäns, reflekterade vi över kvinnors situation i 
forskarvärlden i relation till informationstillgång, och såg detta som ytterligare en aspekt 
värd att undersöka. Vår uppsats syfte fastställdes därför till att undersöka och skapa en 
förståelse för kvinnliga doktoranders vägar till information i anslutning till deras 
forskning och i relation till deras situation som kvinnor i forskarvärlden. Våra 
frågeställningar för att besvara detta var:   

 
• Hur kan olika aspekter av doktorandernas informationssökningsprocess 

beskrivas och förstås?  
 
• Hur kan möjligheter att ta del av information förstås i relation till 

situationen som kvinnlig forskare?  
 
Våra avgränsningar bestod av att behandla kvinnliga doktorander inom det 
naturvetenskapliga området som varit verksamma i minst två år. Vi valde att genomföra 
en kvalitativ studie med riktade öppna intervjuer. Undersökningen bygger på intervjuer 
med tio kvinnliga doktorander. Samtliga intervjuer ägde rum på doktorandernas 
arbetsplats med båda författarna närvarande. Ljudupptagning genomfördes i samtliga 
fall utom ett. 
 
I tidigare forskning redogörs för användarstudier inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, teorier och modeller med anknytning till informationssökning 
samt tidigare studier av kvinnliga forskares arbetssituation och forskarvärlden i stort och 
strategier relaterade till kvinnors själv- och verklighetsuppfattning. De teoretiska 
utgångspunkter som vi har använt oss av, utgår från två olika perspektiv som båda i sin 
tur bygger på Pierre Bourdieus begreppssamling. Det ena perspektivet består av Lars 
Seldéns resonemang om informationssökningskarriären hos forskare, och det andra 
består av Margareta Damms forskning och slutsatser om kvinnliga doktoranders 
situation inom den akademiska världen. Utöver Bourdieu, använder sig Damm även av 
exempelvis Yvonne Hirdmans idé om isärhållandet som grund för kvinnors 
underordning och mäns överordning.    
 
Vår undersökning visar att informanternas arbetssituation tycks variera. De flesta har 
inte möjlighet att samarbeta fullt ut inom institutionen, även om de ändå beskriver att de 
har hjälp av sina kollegor på institutionen genom att de bidrar med praktisk information 
rörande möten. Flera har internationella kontakter som gynnar tillgången till 
ämnesspecifik information. Handledarens roll varierar från fall till fall, från att vara 
mycket aktiv till att vara frånvarande.  
 
Tidskrifter är den vanligaste källan till information, och används främst för att hålla sig 
uppdaterad inom ämnet. Andra källor för att tillfredställa det regelbundna 
informationsbehovet är databaser, hemsidor och e-posttjänster, samt handledare och 
externa och interna kollegor. Tillfälliga behov tillgodoses genom bland annat böcker 
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och review-artiklar, exempelvis för att skapa sig en bild av något. Konferenser nämns 
vara ett sätt att skapa värdefulla kontakter.  
 
Överlag beskrivs informationstillgången som god, även om man exempelvis önskar sig 
fler tidskrifter i nätform. De hinder som påverkar tillgång till information, är bland 
annat ekonomiska, att biblioteket inte har råd med allt som behövs eller tidshinder, att 
man inte hinner gå igenom allt som finns. Sociala och interpersone lla hinder beskrivs 
genom att handledare inte delar med sig av information samt att som kvinna inte passa i 
gemenskapen på en manligt dominerad arbetsplats.  
 
Informationssökning anses ha både positiva och negativa aspekter. De positiva består i 
att mycket är lättillgängligt med de elektroniska verktygen, samt att man genom dessa 
kan söka själv. De negativa är att det kan vara svårt att förstå hur databaser fungerar. En 
sökmetod som förekommer är så kallad kedjesökning.  
 
Relevansbedömning och urval beskrivs som en del av det sätt att tänka som man 
tillägnar sig inom forskarvärlden. För att kunna bedöma relevans, är också en förståelse 
för ämnet grundläggande. Den granskning som görs av tidskrifter anses bra, även om 
relevansen och korrektheten ändå måste kontrolleras i varje enskilt fall. Impact Factor 
nämns som ett mått på kvalitet, men används inte i den egna informationssökningen. 
Dock kan det spela in i samband med den egna publiceringen, då det anses viktigt att 
publicera i en tidskrift som har hög Impact Factor. Vidare beskrivs det enskilda 
dokumentets egenskaper som viktiga i samband med relevansbedömning. Även källans 
ursprung kan vara avgörande, både i samband med informationssökning och när det 
gäller den egna publiceringen. Ett centralt begrepp i relation till relevansbedömning och 
urval är kognitiv auktoritet. 
 
De flesta informanterna tycks i första hand relatera situationen som kvinna till ett 
generellt samhällsproblem, och inte till sig själva. De har själva inte upplevt några 
svårigheter i sin situation som kvinnor, men tycks medvetna om vari svårigheterna kan 
ligga, då de beskriver könsfördelningen och dess möjliga orsaker. Det konstateras att det 
finns många kvinnliga doktorander, men att kvinnor är desto färre på högre nivåer i den 
akademiska världen. En anledning till detta är att man bildar familj, och därför inte kan 
hålla det tempo som krävs för att kunna avancera i forskarvärlden. En annan är att man 
inte har rätt meriter. Det beskrivs också att kvinnor är fega och inte tar för sig, vilket 
man måste för att komma någonstans. Situationen som kvinna tycks av flera relateras 
till något strukturellt, något som finns i hela samhället. Denna struktur sätter även sin 
prägel på systemet inom universitetsvärlden, som är uppbyggt av män och därför bäst 
passar dem. Kvinnor som försöker slå sig fram, uppfattas i ett fall ha ett manligt 
beteende. De svårigheter som har drabbat enskilda informanter i egenskap av kvinnor, 
är att vara i kvinnlig minoritet på institutionen och därför inte komma in riktigt i 
gemenskapen, eller att få sin kritik reducerad till att bero på att man är kvinna.  
 
Möjligheterna att ta del av information beskrivs av de flesta inte påverkas av 
könstillhörighet. Liksom situationen i övrigt, tycks det handla om ens sätt att vara. En 
del beskriver det som att män och kvinnor talar olika språk, och att män av den 
anledningen naturligt vänder sig till män. I de fall där det uttrycks att möjligheterna till 
information påverkas, sker det där doktoranden vistas på en mansdominerad institution 
eller i utsagan om att kvinnor inte har tillträde till alla situationer. Nätverk beskrivs som 
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ett sätt för kvinnorna att kompensera för det som män tycks få naturligt i form av 
kontakter.  
 
Våra slutsatser beträffande doktorandernas vägar till information i relation till deras 
situation som kvinnliga forskare, är att möjligheterna att ta del av information i många 
fall inte anses påverkas av att man är kvinna. De sätt som möjligheterna dock tycks 
begränsas på, åskådliggörs i samband med den socialt orienterade 
informationssökningen, bland annat genom att viktiga kontakter går förlorade när man 
som kvinna är i minoritet på institutionen. Vidare ses begränsningen i 
informationstillgången i åsikten om att kvinnor bara får vara med och bestämma till en 
viss gräns. Sättet att uttrycka sig beskrivs skilja sig åt mellan kvinnor och män, vilket 
även det torde vara något som påverkar möjligheterna att ta del av information då män 
besitter högre positioner.   
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Bilaga: Intervjumall 
 
Intervjumall 
 

Berätta om oss och om undersökningen 

Bandspelare 

Konfidentialitet 

Intervjuutskrift 

 

Bakgrund  

o Doktorandens bakgrund (ålder, antal år som doktorand, om forskningen, 

anledning till att forska, arbetssituation ensam/grupp). 

o Upplevelse av ämnet och dess utvecklingstakt. 

o Berätta om situationen som kvinnlig doktorand. 

 

Informationsbehov 

o Berätta om vad du behöver för att kunna genomföra din forskning. 

o Berätta om hur du gör för att hitta det du behöver. 

o Berätta om hur du använder du det du hittar. 

 

Vägar till information 

o Berätta om hur din tillgång till olika hjälpmedel ser ut (Tillgång via till 

exempel databaser, kataloger, bibliotek, kollegor). 

o Berätta om vilka hjälpmedel du använder. Hur upplever du dem 

(Fördelar/nackdelar)? 

o Vilka används inte och varför?   

o Vilken roll spelar kollegor för din forskning?  

 

Användning av källor och relevansbedömning  

o Berätta om vilka typer av källor du använder (Till exempel böcker, 

tidskrifter, konferenser, kollegor). 

o Vilka använder du inte?  

o Beskriv hur du bedömer vad som är relevant (Till exempel genom 

kriterier som dokumentets ålder, språk). 



 75 

o Upplever du att det finns en kanon inom området?  

 

 

Rollen som kvinnlig doktorand 

o Hur upplever du möjligheten att få ta del av eller anskaffa information 

mot bakgrund av könstillhörighet?   

 

Utbildning 

o Har du deltagit i utbildning i informationssökning under studietiden?  

o Vad bestod den av?  

o Hur upplevde du nyttan av den? 

 

Slutligen  

o Vad anser du skulle förbättra och underlätta din 

informationsanskaffning?  

o Finns det något mer något du vill tillägga? 

o Tack för din medverkan!  

  

 

 

 

 


