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Vetenskaplighet och disciplinära 
gränser

Ulrika Haake

En bakgrund till gemensamma 
forskningsintressen och kapitlets syfte

Jag har känt Leif Lindberg sedan år 1990. Först var Leif lärare på och 
programordförande för Programmet för personal- och arbetslivsfrågor 
vid Umeå universitet, vid vilket jag studerade. 1993, i samband med 

en projektanställning vid Umeå universitets personalutvecklingsenhet, )ck 
Leif mig att söka in på forskarutbildningen i Pedagogik och blev också 
min forskarhandledare. Arbetet som bl.a. adjunkt och personalutvecklare 
under denna tid gjorde att forskarstudierna gick långsamt till dess jag och 
Leif bestämde oss för att söka pengar för att )nansiera doktorandstudierna. 
Tillsammans sökte vi och )ck medel 2001 för mina forskarstudier från det 
dåvarande Rådet för Arbetslivsforskning (RALF). Projektet som försörjde 
doktorandstudierna hette ”Prefektrollen i fokus” och kom till stora delar 
att visa på en könad ledaridentitetsutveckling som prefekt inom akademin 
(Haake, 2004). Under andra hälften av 90-talet var Leif också min chef 
som prefekt för pedagogiska institutionen och vårt gemensamma intresse 
för ledarskaps- och ledningsfrågor inom akademin bottnade både i Leifs 
praktiska erfarenheter av att vara prefekt och mina mer teoretiskt baserade 
studier av ledarskap inom akademin (Haake, 2004; 2007; 2009). Vi har haft 
många intressanta diskussioner om detta genom åren. Även när Leif 3yttade 
till Växjö, fortsatte han som huvudhandledare för mina doktorandstudier. 
2004 disputerade jag alltså på en avhandling på temat ”Ledarskapande i 
akademin” (Haake, 2004). 

Vårt samarbete fortsatte sedan genom att Forskningsrådet för Arbetsliv 
och Socialvetenskap (FAS) )nansierade ett forskningsprojekt med namnet 
“Jämställdheten och akademin: När vilja och val möter hinder, möjligheter 
och motstånd”, under åren 2006-200962. Det övergripande målet med det 

62  Deltagare i projektet var professor Leif Lindberg, Växjö Universitet, professor Ulla Riis, 
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projektet var att öka kunskapen om jämställdhet inom akademin och de 
karriärmöjligheter som )nns för kvinnor och män med examen från olika 
discipliner. Fortfarande idag publicerar vi resultat från detta forskningsprojekt, 
som förutom ett stort antal konferenspaper och PM, genererat en avhandling 
(Silander, 2010) och ett antal artiklar (Haake, 2009; Haake 2011; Lindberg, 
Riis & Silander, 2011; Silander, Haake, Riis & Lindberg, submitted). 
Intresset för akademins olika världar, där jämställdhet inte på ett enkelt 
sätt kan förklaras med en pyramid bestående av ett fåtal kvinnor på toppen, 
eller med ”the leaking pipeline”, har varit resultaten av våra olika delstudier 
inom detta område. Intresset har riktats mot horisontella, både kvantitativa 
och kvalitativa, analyser och studier av olika ämnens/institutioners kulturer 
och skillnader mellan fakulteter men också mellan ämnen som till antalet är 
kvinno- respektive mansdominerade för att beskriva och analysera de olika 
bilder av köns(o)balans och jämställdhet som )nns inom akademin.

Vårt senaste gemensamma projekt är inom ramen för ett ”Centre for 
Knowledge Governance Studies” som )nansieras av KK-stiftelsen. Där ligger 
vi i startgroparna och vad det blir av detta projekt får framtiden visa…

I det FAS-)nansierade projektet )nns fortfarande en mängd data och 
resultat som inte publicerats. Ett par områden som jag vet intresserar Leif och 
som inte har fått det utrymme de förtjänar i våra artiklar är frågan om olika 
ämnens syn på vad god vetenskap är för något och hur företrädare för dessa 
ämnen resonerar kring disciplinära gränser. Syftet med detta kapitel är att få 
ägna en stund åt att presentera lite av forskningsresultaten kring dessa frågor 
och också föra ett samtal kring vad dessa resultat kan ha för betydelse för vår 
förståelse av den högre utbildningen nu och inför framtiden.

Datagenerering
Studien63, som empiriskt genomfördes 2007-2008, fokuserade sex akademiska 
discipliner i Sverige, två mansdominerade, en från samhällsvetenskap (sam) 
och en från naturvetenskap/medicin (nat/med), två kvinnodominerade, en 
från sam och en från nat/med, samt två könsblandade, båda från humaniora 
(hum). Statistik från HSV användes för att fastställa “mansdominerade” 
discipliner (mer än 75 procent män), “kvinnodominerade” (mer än 75 procent 
kvinnor) och “könsblandade” (könssammansättning inom ett 40-60 procents 
spann), utifrån hänsyn till varje ämnes antal forskande och undervisande 

Uppsala Universitet, universitetslektor Ulrika Haake, Umeå Universitet och doktorand 
Charlotte Silander, Växjö Universitet.

63 Den studie som presenteras här är den delstudie inom ramen för det stora FAS-projektet 
som jag arbetade med. Den handlar om tidiga akademiska karriärer genom att fokusera 
forskarutbildningsnivån (genom dess studierektorer och handledare).
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personal. Urvalet av discipliner gjordes utifrån att få en viss spridning över 
fakulteterna. Med hänsyn till att något av ämnena är litet och inte )nns på 
så många lärosäten i Sverige har ämnena valts att hållas anonyma. I studien 
ingår frågor om synen på vetenskap(lighet), forskarutbildning, jämställdhet 
och köns(o)balans. I detta kapitel diskuteras endast resultat inom det första 
området, d.v.s. värderingar kring vetenskap(lighet), där frågor om disciplinära 
gränser också )nns representerat.

Först genomfördes en intervjuundersökning. I datainsamlingen gjordes 
24 intervjuer (med 13 kvinnor och 11 män), fyra per disciplin från två 
större lärosäten i Sverige. Intervjuerna genomfördes med ansvariga för 
forskarutbildning och med forskarhandledare. I nästa steg genomfördes en 
elektronisk enkät, främst baserad på frågor och genererade svarskategorier 
från intervjustudien. Enkäten sändes till alla disputerade lärare (professorer, 
docenter och lektorer) i de sex utvalda disciplinerna vid alla svenska universitet 
och högskolor som erbjuder forskarutbildning inom dessa ämnen.  

283 personer svarade på enkäten, fördelat relativt jämnt över de sex 
disciplinerna i förhållande till storleken på varje ämne. Detta ger en total 
svarsfrekvens på 30 procent. Det är visserligen en låg svarsfrekvens, men 
kan i detta fall ses som tillräcklig, eftersom antalet lärare som saknar 
erfarenhet av utbildning på forskarnivå kan vara relativt hög och eftersom 
personallistor kan ha innehållit både emeriti och dem som inte längre arbetar 
på de speci)ka institutionerna/enheterna. Ytterligare en faktor som talar för 
att resultaten är intressanta trots den låga svarsfrekvensen är att resultaten 
från enkäten och intervjuundersökningen i många fall liknar varandra. 89 
procent av dem som svarade hade erfarenheter av doktorandhandledning, 40 
procent var professorer och 30 procent totalt var kvinnor. 26 procent (N=73, 
51 kvinnor och 22 män) var från kvinnodominerade, 11 procent (N=30, 16 
kvinnor och 14 män) från könsblandade och 64 procent (N=180, 19 kvinnor 
och 161 män) från manligt dominerade discipliner. Avvikelser mellan 
grupper är signi)kanstestade och de resultat som kommer att lyftas fram här 
är signi)kanta (P<0,001 eller åtminstone P<0.05).

Några resultat
Övergripande visar resultaten inom de för detta kapitel valda områdena 
att det )nns en förväntad variation i värderingar kring vetenskaplighet och 
ämnesgränser mellan discipliner. Ganska ofta, dock inte alltid, sammanfaller 
dessa skillnader med könssammansättningen inom disciplinen. I vissa fall 
syns mönster i materialet dock mer utifrån vilken fakultet ämnena tillhör. 
Om ämnena är gamla och traditionella (i denna studie mansdominerade 
och könsblandade discipliner) eller nya och utmanande (i denna studie 
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kvinnodominerade discipliner) verkar också förklara vissa skillnader i 
värderingar av vad god vetenskap är och hur man ser på sitt ämnes kärna och 
gränser. 

Vetenskapliga ideal
Universitet är platser där en kamp ständigt pågår om vilka villkor, kriterier och 
hierarkier, inom framförallt forskningen, som ska förtjäna status och respekt 
(Bourdieu, 1996). Den disciplinära identiteten konstrueras i förhållande till 
denna ”kamp” och socialisationen av individer in i olika ”ämneskulturer” 
startar redan under grundutbildningen, fortsätter under forskarutbildningen 
och stärks senare i och med en anställning. Tidigare forskning visar ofta på att 
det )nns olika ideal i forskning, mellan discipliner och mellan hårda och mjuka 
vetenskaper (Becher &Trowler, 2001; Bourdieu, 1996; Eslea, 1986; Karlsson, 
2004; Schoug, 2004). Discipliner med många kvinnor är ofta etiketterade 
som ”kvinnliga”, mjuka och tillämpade forskningsområden och har ofta en 
lägre status och sämre lönebild än hårda, ”manliga” områden (August & 
Waltman, 2004; Becher & Trowler, 2001; Umbach, 2007). Hur talar man då 
om synen på god vetenskap och vetenskaplig kvalitet i intervjuerna?

Det vanligaste sättet att uttrycka vetenskaplig kvalitet på är att den är 
pragmatisk, föränderlig, svår att de)niera, omätbar, oklar eller inte existerar 
(detta uttrycks av informanter inom alla discipliner). 

”Ibland har jag en misstanke att… kriterierna för det som hör till 
ämnet och det som är bra vetenskap, ibland har jag misstanken att 
de kriterierna är någonting som vi skolas in att tycka, vi lär oss, 
mer eller mindre på grund av grupptryck att tycka, ja, både vad 
som hör till ämnet och vad som är bra kvalitet. Den misstanken 
har jag. Men ja, jag är inte säker själv alltså.” (kv, nat/med, 
mansdom.)64

En annan ofta uttryckt värdering är att kvaliteten på forskning utgörs av 
sammanhängande, läsbara, tydliga och välskrivna forskningsprodukter 
(uttrycks huvudsakligen i könsblandade och kvinnodominerade discipliner). 
Ytterligare en aspekt av vetenskaplig kvalitet som framför allt beskrivs 
i könsblandade och kvinnodominerade discipliner är att forskning bör 
innehålla trovärdiga argument, motiv och tolkningar samt solida resonemang. 
Informanter från dessa discipliner nämner även i högre grad behovet av att 
visa god förtrogenhet med forskningsområdet och med dess “state of the 
art”-artiklar. De talar också om vikten av att använda lämpliga metoder och 
giltiga instrument för att uppnå hög kvalitet på forskningen. 

64 Inom parentes anges om den intervjuade är kvinna (kv) eller man (man), vilken fakultet 
man tillhör (hum, sam eller nat/med) och om institutionen är kvinnodominerad (kvdom), 
mansdominerad (mansdom.) eller könsblandad (mixad).
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”Ja, det är ju svårt att säga. Ja det är svårt, men alltså vad det 
handlar om, det är ju hur väl man argumenterar. För val av 
metod och för tolkning av resultat, det skulle jag vilja säga, att 
kvaliteten ligger i argumentationskonsten på något sätt. För den, 
för att kunna argumentera så är det ju också att man är kunnig. Ja 
jag skulle vilja säga det. Jag vet inte. Det är svårt.” (kv, nat/med, 
kvdom)

Tre dimensioner av vetenskaplig kvalitet som i intervjuerna nästan enbart 
uttrycks inom mansdominerade ämnen är (1) betydelsen av originalitet, 
nyskapande och kreativitet, (2) att publicera artiklar i internationella 
forskningstidskrifter med hög impactfaktor och (3) att genomföra 
reproducerbara studier. När det gäller tidskrifters impactfaktor uttalas bl.a. 
följande:

”Tja, alltså ett operationellt kriterium är var man får saker 
publicerade, det är ju det enkla svaret… så får man ju hoppas att 
det beror på att man har originella bidrag som är väl genomförda 
så att säga, metodmässigt också.” (man, sam, mansdom)

”Ja, det är inte impact i alla fall, det kan jag säga. Det har jag 
liksom otroligt svårt för.” (kv, nat/med, kvdom)

I blandade och kvinnodominerade miljöer anges användningen av relevanta 
teoretiska perspektiv, öppenhet/re3exivitet och tydliga slutsatser istället som 
områden som är viktiga i forskning av hög kvalitet. 

I enkäten, som har en skala mellan 1-6 (där 1 = inte alls relevant och 
6 = mycket relevant), framkommer följande områden som de gemensamt 
viktigaste för god vetenskaplig kvalitet (redovisade som medelvärden, M):

redlighet (M=5,5)
att studien innehåller tolkning, argumentation och slutsatser 
(M=5,5)
att relevanta metoder och valida instrument används i forskningen 
(M=5,4)
att forskningen har ett nyhetsvärde (M=5,4)

”Ja, det handlar om, återigen om självständighet. Redlighet förstås. 
Att man har arbetat noggrant och undersökt så att man inte har 
lämnat några luckor av något slag. Det &nns en bra metod. Och 
allting det där.” (kv, hum, mixad) 

Områden som de kvinnodominerade ämnesmiljöerna tillmäter större 
betydelse i enkäterna är att forskningen är kumulativ och bidrar med 
en pusselbit (M=5,4 mot övrigas M=4,9 och att forskningen är kritisk-
re3ekterande (M=5,6 mot mansdominerade miljöers M=5,1) Ett område där 
de mansdominerade disciplinerna avviker är för aspekten att de studier som 
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genomförs är reproducerbara (M=5,6 mot övrigas M=4,3).  Denna skillnad är 
stor och överensstämmer på ett tydligt sätt med vad som också framkommit 
i intervjuerna. 

”Så det ska vara reproducerbart och ja naturligtvis inte knäcka 
varandras resultat.” (man, nat/med, mansdom)

De tillmäter också en lägre betydelse till att forskningen behöver vara 
genomskinlig och re3exiv (M=4,9, mot övrigas M=5,4). Till sist avviker de 
ämnen som )nns inom humanistisk fakultet genom att tillmäta en mindre 
betydelse till att forskningen ska vara publicerad i högt rankade tidskrifter 
(M=3,7 mot övriga fakulteters M=4,7). 

Disciplinära gränser
För att förstå en viss disciplins kärnvärden, kan man studera dess kultur. 
Hur stabil en disciplins kultur är, kan förstås utifrån klassi)kationen 
och inramningen av den miljön (Bernstein, 1983). Ju starkare regler för 
uteslutning är, desto starkare är klassi)kationen av disciplinen. En stark 
klassi)kation gör gränserna mellan institutioner/ämnen synliga och tydliga. 
Denna starka klassi)kation utgörs bl.a. av kriterier för vad som anses vara rätt 
och fel eller god vetenskap och dålig vetenskap och upprätthålls ofta genom 
så kallade gränsvakter. Med en stark inramning, har sändaren (till exempel 
handledaren) en hög grad av makt. Med en svag inramning, har mottagaren 
(till exempel doktoranden) istället en högre grad av makt över sammanhanget 
(Bernstein, 2003). Gränserna mellan olika discipliner är ibland svaga och 
ibland ogenomträngliga. Annorlunda och främmande värderingar kommer 
att hanteras med bevakande och eventuell uteslutning där den disciplinära 
identiteten är stark och delas av alla. I discipliner med svaga och splittrade 
identiteter blir resultatet det motsatta (Becher & Trowler, 2001). 

På vilket sätt beskriver de intervjuade handledarna och 
forskarutbildningsansvariga sina disciplinära gränser eller disciplinär 
gränslöshet? De 3esta av informanterna ger uttryck för uppfattningen att 
deras discipliner är relativt gränslösa, öppna och tvärvetenskapliga. Flera 
menar att discipliner kommer att bli mer och mer 3ytande och gränslösa på 
grund av behovet av mer tvärvetenskaplig forskning. Några är tveksamma 
till om gränser kring en disciplin är av betydelse eller inte men vill skydda 
den disciplinära kärnan. Vissa informanter från kvinnodominerade och mer 
nyetablerade ämnen säger till och med att ämnesgränser är nödvändiga. De 
uttrycker i högre utsträckning rädsla för disciplinär upplösning och säger 
att de ibland måste agera för att bevaka gränserna. I enkäten visar sig en 
signi)kant avvikelse för de kvinnodominerade ämnena i relation till både de 
mansdominerade och könsblandade ämnena på frågan om hur viktigt det är 
att gränssätta sin disciplin (Kvinnodominerade M=4,2, Manliga M=3,6 och 
Könsblandade ämnen M=3,2).



135

Vetenskaplighet och disciplinära gränser

”…de här gränserna är totalt ointressanta. De är kulturellt och 
historiskt betingade, naturen har inga klara gränser och varför ska 
vi ha det liksom. Och om vi kan och har möjlighet så samarbetar vi 
över gränserna så gott vi kan.” (man, nat/med, mansdom)

”Så att det är knappt, höll jag på att säga, någon gräns för vad 
xx [ämnets namn] kan tillåta sig att studera, men… det tyder på 
att det &nns någon slags kraft i vår disciplin som gör att det kan 
tillämpas på olika områden.” (man, sam, mansdom)

”Ja, någonstans är det ju det. För att det kan ju inte bli hur 
urvattnat som helst. (…) Så att jag tror att det är viktigt ändå att 
ha någon slags kärna.” (kv, nat/med, kvdom)

”Ibland tror jag vi är för hårda. Och jag märker det mer och mer 
när man trä'ar andra personer utanför institutionen så ser man 
att vi har inte sett mellan &ngrarna på nästan någonting alltså. 
Och det är nog typiskt för att det är kvinnligt, kvinnodominerat 
det här. Det är som en rädsla i att inte göra som man ska göra enligt 
konstens alla regler. Och att det är nystartat, alltså vi är nya på 
området. Jag tror vi håller efter mycket här.” (kv, sam, kvdom)

I både intervjuer och enkäter framkommer alltså att de kvinnodominerade 
ämnena avviker genom att i mycket högre utsträckning än övriga beskriva 
vikten av att ringa in vad som är kärnan i ämnet och att bevaka ämnets 
gränser. Här verkar det också )nnas en skillnad på så sätt att anställda inom 
de gamla och anrika ämnena (de manligt dominerade och de könsblandade i 
denna studie) inte känner att de behöver vakta några gränser, utan det handlar 
mer om att ta för sig, medan vissa representanter för de nyare och ofta i 
grunden mer tvärvetenskapliga (och i denna studie kvinnligt dominerade) 
ämnena känner att de behöver de)niera in sig i akademin. Vad är deras ämne 
för något/vad har de mer speci)kt att bidra med?

Analys och re3ektioner 
När det gäller de mansdominerade disciplinerna visar analysen att vikten 
av att gränssätta disciplinen (gäller även de könsblandade ämnena), men 
också av andra områden än de som tas med i detta kapitel (se Haake, 2008) 
som t.ex. vikten av regler och rutiner kring antagning av doktorander och 
gemensamma kriterier för att rangordna de sökande till utbildning på 
forskarnivå, inte är lika högt värderade som inom de kvinnodominerade 
ämnena. Den egna friheten betonas alltså, men samtidigt ger informanter 
från de mansdominerade ämnena uttryck för att frihet och personliga val 
för doktoranderna (val av forskningsområde, syfte, teorier och metoder) inte 
förekommer i någon högre grad.
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Betyder detta att klassi)kationen av de manliga miljöerna är svagare än för 
andra, trots att inramningen är stark, eller kan det tolkas på annat sätt? Om 
gränser, värderingar och regler är så internaliserade i traditioner inom de 
mansdominerade områdena, kanske nedskrivna regler inte behövs (Bernstein, 
1983)? Ett par handledare från mansdominerade discipliner re3ekterade 
också i intervjuerna över det faktum att trots avsaknad av uttalade regler och 
kriterier är disciplinens värden så starkt integrerade i kulturen att de som 
tillhör ämnet tänker och agerar på liknande sätt. Ett exempel är följande:

”Ja. I slutändan så är vi väldigt överens… alltså det är ganska 
frapperande, att även fast vi sitter oberoende av varandra så blir 
rankingen ganska lika, liksom. Det är frapperande, gång på gång 
så blir det så.” (man, sam, mansdom)

Kanske detta kan ses som att de mansdominerade disciplinerna både har 
en stark inramning och en stark klassi)kation. Detta då gemensamma 
värderingar och regler kan tolkas vara internaliserade, men ändå uppfattas 
som frihet och gränslöshet av dem som )nns i ämneskulturen (Bernstein, 
1983; 2003). 

Utifrån intervjuerna inom de kvinnodominerade disciplinerna, kan 
tolkningen göras att en åtgärd för att bli tagen på allvar och tjäna respekt 
inom akademin, har varit att formalisera verksamheten så långt som 
möjligt. Detta kan göra att disciplinerna minskar risken att betraktas som 
ovetenskapliga och dunkla. Därför kan de beskrivningar av verksamhet och 
värderingar som gör att dessa discipliner verkar vara starkt klassi)cerade, 
vara arrangemang som faktiskt pekar på det motsatta, att kvinnodominerade 
discipliner både har en svag inramning och klassi)kation och känner ett 
behov av tydliga regler för att stärka sin plats och status inom akademin 
(Bernstein, 1983, 2003). Om man i nästa led i analysen lägger på det faktum 
att de mansdominerade ämnena här är ämnen som funnits länge och som 
kan betraktas som mer traditionella, medan de kvinnodominerade ämnena 
har en relativt kort historia, kan tolkningen göras att den starka eller svaga 
klassi)kationen/inramningen i detta fall inte enbart (inte alls?) har att göra 
med könssammansättningen på disciplinen utan också kan bero på den fas i 
utvecklingen och etableringen inom akademin som disciplinen be)nner sig i. 

Det som kan behöva diskuteras utifrån denna analys är fördelar 
och nackdelar med att skapa gränser kring sitt ämne och värna ämnets 
kärna. Behöver vi starka ämnesidentiteter och ämneskärnor för att kunna 
samarbeta tvärvetenskapligt, vilket är högt värderat idag, eller försvårar det 
tvärvetenskapligheten?

Synen på vad hög vetenskaplig kvalitet är för något varierar också mellan 
discipliner och framför allt mellan mansdominerade och kvinnodominerade 
ämnen i denna studie. Reproducerbarheten lyfts fram i de mansdominerade 
ämnena medan t.ex. ett kritiskt-re3ekterande förhållningssätt lyfts fram 
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i de övriga disciplinerna. I intervjuerna uttrycker informanterna från de 
mansdominerade ämnena också att publiceringar i ”rätt” tidskrifter – de med 
hög impactfaktor – är ett bra mått på hög vetenskaplig kvalitet, något som i 
enkäterna inte värdesätts som ett mått på hög vetenskaplig kvalitet i lika hög 
grad inom t.ex. de humanistiska ämnena. 

Vilken känslighet/okänslighet )nns för disciplinära skillnader i 
värderingar av vad god forskning och hög vetenskaplig kvalitet är i de system för 
medelstilldelning till forskning och därmed också forskarutbildning i Sverige 
idag? Vilka gynnas/missgynnas? En fördjupad analys av system för fördelning 
av forskningsmedel i allmänhet och till excellenta miljöer i synnerhet, behöver 
göras utifrån hur de slår mot olika fakulteter men och utifrån hur de slår mot 
mans- kontra kvinnodominerade ämnen och i slutändan också hur de slår 
mot kvinnor respektive män som individer inom en disciplin. Den analys 
som Sandström, m.3. (2010) har gjort av fördelningen av excellensmedel 
under 2000-talet, pekar också på vikten av att analysera vilka kriterier stark 
eller excellent forskning mäts och värderas utifrån. Det kanske är som Biglan 
hävdade redan 1973, att: 

“. . . any attempt at universal standards for academia will impose 
a uniformity of activity and output which is inconsistent with the 
particular subject matter requirements of speci&c areas.”  
(Biglan, 1973:210)

Förhoppningsvis är det just frågan om vilka avtryck forskningspolitiken ger 
på universitetens interna organisation för styrning av forskningens pro)lering 
och hantering av forskningens )nansiering, som du Leif, professor emeritus, 
tillsammans med mig och Charlotte Silander kommer att fortsätta diskutera 
men också studera tillsammans i framtiden.
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